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1.1 VOORGESCHIEDENIS RECLASSEREN IN DE BUURT 

Het doel van Reclassering Nederland (RN) is het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat doet 

ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te 

veranderen. Ze geeft adviezen over daders en verdachten aan het Openbaar Ministerie en de rechtbanken. 

Ze begeleidt mensen die onder toezicht staan en is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. 

Verder voert RN gedragstrainingen uit en leidt ze verdachten en veroordeelden door naar forensische1 zorg. 

Bij deze activiteiten werkt RN samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten.    

  

RN vaart met haar strategisch meerjarenplan 2019 – 2021 Bevlogen teams in buurt en bajes (Poort, 2019) 

een nieuwe koers. De omschreven visie en ambities zijn gebaseerd op de veranderlijnen van Koers en 

kansen voor de sanctie-uitvoering2 en bevindingen uit Ruim Baan3. RN wil haar 

werkzaamheden nadrukkelijk uitvoeren in en met de omgeving van de cliënt. De gedachte hierachter is dat 

reclasseren het beste werkt wanneer dat (1) dicht bij cliënten en hun systeem (gezin, familie, vrienden, 

buurtbewoners) gebeurt en (2) in samenwerking met lokale partners werkzaam in zorg, welzijn, onderwijs, 

werk en huisvesting. Ieder vanuit de eigen expertises, maar vanuit een gezamenlijke opgave. 

Buurtgericht werken draagt bij aan de missie van RN: het verminderen van recidive en daardoor een veiliger 

samenleving (Poort, 2019; Groenendaal, 2020). Daarnaast is samenwerking met de omgeving een 

belangrijke voorwaarde om een geïntegreerde en continue aanpak te kunnen bieden.  

 

Cliënttrajecten 

Analoog aan de veranderlijnen die RN heeft uitgewerkt naar aanleiding van Koers en kansen, wil zij de 

komende jaren werken aan continue, geïntegreerde en duurzame cliënttrajecten4. RN heeft de 

oorspronkelijke veranderlijnen van Koers en kansen vertaald naar haar werk en eigen situatie in drie 

focuspunten:  

 

1. Veilig dichtbij 

Reclasseren in de buurt, dicht bij cliënten en hun systeem. Teams vormen met partners in de buurt en 

werken aan een integraal plan van aanpak. 

 
2. Levensloop centraal 

Reclassering begeleidt cliënten gedurende het gehele strafproces. Dit zorgt voor continuïteit en verbinding. 

De cliënt, zijn of haar leven en systeem en de aanwezige kennis over risico- en beschermende factoren 

vormen de uitgangspunten voor het plan van aanpak. Reclassering is aanwezig in de penitentiaire 

inrichtingen om continuïteit van trajecten te borgen. 

 
1 De term forensisch staat voor alles wat gebeurt in strafrechtelijk kader.    
2 Koers en kansen is een experimenteer-, leer- en innovatieprogramma van justitie, de zorg en het sociaal domein. 
3 Ruim Baan is in 2016 gestart en is in 2019 overgegaan in het traject Sturen en verantwoorden. Het is een beweging om ruimte te 

creëren voor reclasseringswerkers om in het eerste stadium van begeleiding te doen wat nodig is voor cliënt en samenleving, rekening 

houdend met de vraag van de opdrachtgever.      
4 Continuïteit: (1) activiteiten en interventies moeten (zo goed mogelijk) op elkaar aansluiten, of elkaar overlappen), (2) continuïte it in 

contact. Integraal: een cliënttraject is integraal – vanuit een breed perspectief erop gericht om de oorzaken van crimineel gedrag weg te 

nemen en beschermende factoren te versterken met als doel recidive te voorkomen. Je gebruikt het totale aanbod dat nodig en 

beschikbaar is, ook aanbod buiten je eigen organisatie en iemand moet regie houden op (onderdelen van) het traject. Duurzaam: een 

cliënttraject is het geheel van aaneengesloten en samenhangende activiteiten en interventies waarmee je een cliënt helpt om op een 

verantwoorde manier te (re-)integreren zodat hij een bevredigend bestaan zonder delicten kan opbouwen. Het streven is dat de cliënt 

aan het einde van het reclasseringstraject óf zelfstandig verder kan, óf dat Reclassering hem of haar heeft overgedragen aan een 

partner binnen of buiten het justitiedomein (Reclassering Nederland, 2020).  

1 INTRODUCTIE 
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3. Vakmanschap voorop 

Alle medewerkers hebben de regie over de activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Iedereen heeft tijd 

en ruimte om te leren en ervaart voldoende ondersteuning om het werk zo goed mogelijk uit te voeren. 

De komende jaren werkt RN deze ambities uit. Volgens Groenendaal (2020) gaat het om het ontwikkelen 

van nieuwe werkwijzen met een onderbouwing vanuit de wetenschap. Er wordt aangesloten bij het principe 

van een lerende organisatie, met als belangrijk onderdeel het teamleren. De ambitie is om met Bevlogen 

teams in buurt en bajes de volgende resultaten te bereiken:  

• Grotere maatschappelijke veiligheid.  

• Onderbouwd en effectief reclasseringswerk dat beter aansluit bij de levensloop en de omgeving van 

de cliënt.  

• Bundeling van krachten van Reclassering Nederland met die van relevante partners.  

• Veranderingen in de situatie en het gedrag van cliënten.  

• Bevlogen teams die zichzelf en elkaar voortdurend scherp houden om de kwaliteit van het werk hoog 

te houden.  

 

RN heeft bevlogen teams en buurt als volgt omschreven:  

 
Bevlogen teams 

Bevlogen teams zijn integer, inclusief en veilig. Het team vormt de basis voor medewerkers van waaruit 

nieuwe werkwijzen en gebieden ontdekt worden. En de plek waar nieuwe kennis en ervaringen met elkaar 

gedeeld en geëvalueerd worden. De volgende doelen worden nagestreefd: 

 

• Meer gebiedsgerichte teams (teams die integraal en gebiedsgebonden werken). 

• Bestaande rollen die een medewerker kan hebben worden beschreven om te zien of ze voldoen om 

de veranderlijnen in de praktijk te brengen. 

• Organisatiegrenzen worden ter discussie gesteld om samenwerking te optimaliseren. 

• Teamleren wordt verstevigd (reflecteren, feedback geven, ontvangen en opvolgen). 

• Er komt een evenwichtige combinatie van formeel en professioneel leidinggeven in de organisatie. 

 

Buurt 

Vanuit de casuïstiek werken gebiedsgerichte teams samen met lokale partners, zonder vast te zitten in 

organisatiestructuren. De volgende doelen worden nagestreefd: 

 

• Zichtbaar aanwezig zijn in buurt of wijk. De reclassering is makkelijk vindbaar voor cliënten en 

collega’s van andere organisaties. 

• Alle functiegroepen gaan meer naar buiten en zoeken op hun niveau en werkgebied actief de 

samenwerking op. 

• Het Omgevingsadvies5 wordt als middel gebruikt om in continue, geïntegreerde en duurzame trajecten 

te kunnen denken en werken. 

• Meer experimenteren met de inzet van vrijwilligers om in elk werkgebied een structureel netwerk van 

vrijwilligers te hebben waar collega’s mee kunnen samenwerken. 

• Meer inzet op ZSM (een snelle afhandeling van veel voorkomende criminaliteit) en meer afdoeningen 

volgens de werkwijze van ZSM. 

 

 

 

  

 
5 Het Omgevingsadvies is een werkwijze in het adviestraject van reclassering waarbij expliciet aandacht is voor het samenwerken met 

cliënt en zijn of haar netwerk om tot een duurzaam gezamenlijk plan van aanpak te komen (Warlich e.a, 2021).  
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1.2 OPZET EXPERIMENTEN  

Voor Reclassering Nederland is reclasseren in de buurt niet nieuw. In 2009 wordt in de Zuiderparkbuurt in 

Den Haag al een start gemaakt. Daarna is op verscheidene plaatsen in het land gestart met gebiedsgericht 

werken. De visie Bevlogen teams in buurt en bajes sluit aan op deze ontwikkelingen. Gebiedsgericht werken 

en reclasseren in de buurt worden bij RN door elkaar gebruikt.      

In 2019 is binnen RN op regionaal niveau gevraagd om een kort plan van aanpak aan te leveren dat bij kan 

dragen aan de uitgangspunten van bevlogen teams in buurt. Er wordt vervolgens gekeken hoe dit plan het 

beste uit te voeren. Uiteindelijk leidt dit tot 9 experimenten onder de naam ‘Reclasseren in de buurt’. Deze 

experimenten worden grotendeels uitgevoerd in lopende trajecten gebiedsgericht werken en in bestaande 

teams. Voor een aantal experimenten worden teams herschikt of nieuw samengesteld. De experimenten 

sluiten dus veelal aan op een lopende ontwikkeling. Met deze experimenten wil RN het proces reclasseren in 

de buurt versnellen en verdiepen.   

Leerprocesbegeleider en onderzoeker 

RN verbindt vanuit haar eigen organisatie leerprocesbegeleiders en onderzoekers aan de (pilot)teams en 

maakt hen vrij om het proces van experimenteren, leren en onderzoeken met de teams te ondersteunen en 

te beschrijven. De leerprocesbegeleiders en onderzoekers zijn niet afkomstig uit de teams. De 

leerprocesbegeleiders stimuleren de experimenten en leiden deze in goede banen. De onderzoekers volgen 

zowel het proces als de inhoud en rapporteren daarover. Leerprocesbegeleiding en onderzoek staan in 

principe ten dienste van de (lopende) activiteiten in de teams. De leerprocesbegeleider en onderzoeker 

werken vaak nauw samen. Om teams te ondersteunen en de verbinding te maken met het management is 

een landelijke projectleider aangesteld. 

  

De experimenten hebben nadrukkelijk het karakter van actieleren. Hierbij spelen de onderzoeker en de 

leerprocesbegeleider een reflecterende en faciliterende rol. Deze ontwikkelgerichte wijze van werken is 

betrekkelijk nieuw voor RN en haar medewerkers. Het team en de leidinggevenden krijgen zelf regie en 

verantwoordelijkheid om de experimenten reclasseren in de buurt vorm te geven. Tegelijkertijd maakt dit 

onderdeel uit van de invoering van gebiedsgericht werken binnen RN. Zo is in Amsterdam in één gebied het 

experiment uitgevoerd, terwijl tegelijkertijd in meerdere gebieden gebiedsgericht werken is ingevoerd.  

 

Onderzoeksvraag en rol Movisie 

Movisie is als kennisinstituut in het sociaal domein, en gespecialiseerd in transities, gevraagd om de 

experimenten te begeleiden en de resultaten van het onderzoek te rapporteren. Movisie ondersteunde zowel 

de leerprocesbegeleiders als de onderzoekers. De onderzoeksvraag die aan Movisie is gesteld is, gezien 

het leerkarakter van het traject, breed geformuleerd (Movisie, 2020): 

‘Lessen en ervaringen uit de pilots zijn geëxpliciteerd, als input voor beleidsontwikkeling, verbreding van de 

aanpak en de businesscase. ‘Wat werkt-kennis’ is aangescherpt met kennis over wat werkt, voor wie, onder 

welke omstandigheden. Evidence based reclasseren kan met meer precisie worden uitgevoerd’.    

De resultaten zijn weergegeven in acht rapporten: één per experiment6. Het negende experiment betreft het 

Omgevingsadvies dat als traject gedeeltelijk aan de experimenten is gekoppeld7. Ook over het 

Omgevingsadvies is in samenhang met de experimenten een rapport gemaakt (Warlich e.a., 2021). Mede op 

basis van deze rapporten is door Movisie dit overkoepelende rapport Samen zorgen voor veiligheid 

 
6 De rapporten van de lokale experimenten zijn opvraagbaar via Reclassering Nederland. Bij de verspreiding spelen echter wel 

overwegingen rond privacy een rol. Het is dus niet altijd mogelijk om deze rapporten te verkrijgen. Voorliggend rapport is vrij 

beschikbaar en voorziet in een weergave van de lokale bevindingen op hoofdlijnen.     
7 Een Omgevingsadvies is een plan van aanpak voor een cliënt dat is samengesteld door het (in)formele netwerk rond de cliënt.  
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gemaakt. De opbrengst van reclasseren in de buurt vormde ook mede de input voor een maatschappelijke 

kosten- en batenanalyse (MKBA), uitgevoerd door Hogeschool Saxion (Németh en Visser, 2021). 

De leerprocesbegeleiding en het onderzoek zijn uitgevoerd op basis van specifieke inzichten en methoden. 

De leerprocesbegeleiding is gebaseerd op Actieleren en Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoek) en 

het onderzoek op de methode actieonderzoek. Voor een toelichting op de gehanteerde methoden, zie bijlage 

1. Voor een reflectie op de begeleiding van het onderzoek en het leerproces zie bijlage 2. 

Corona 

Het gehele traject van reclasseren in de buurt had plaats tijdens de coronapandemie. De coronamaatregelen 

maakten het moeilijk om de buurt in te gaan. Dit heeft het gehele proces belemmerd. Desondanks hebben 

de teamleden, de leerprocesbegeleiders, de onderzoekers en de projectleider doorgezet. Het is aan hen te 

danken dat dit rapport er toch is gekomen.  

 

1.3 DE EXPERIMENTEN IN VOGELVLUCHT 

Het doel van de gezamenlijke experimenten is om een positieve bijdrage te leveren aan Bevlogen teams in 

buurt en bajes. Het oorspronkelijke plan van aanpak vormt hierbij het uitgangspunt. Dat plan heeft betrekking 

op een specifiek gebied met een specifiek team. In overleg met de leerprocesbegeleider, de onderzoeker en, 

op enige afstand, de begeleiders van Movisie hebben de teams dit plan van aanpak verder uitgewerkt. 

Vervolgens zijn de teams hiermee aan de slag gegaan. 

 

Aan de teams is gevraagd om na te denken over de concrete verandering die zij in hun experiment binnen 

het kader van reclasseren in de buurt willen bewerkstelligen. Hiertoe is een zogenoemde verandertheorie 

samengesteld; een aantal stappen met aannames over hoe de gewenste verandering tot stand kan komen 

en wat dit vraagt van het team en anderen. De verandertheorieën zijn in een tweede ronde gespecificeerd 

naar diverse thema’s om de opbrengsten van de negen experimenten als geheel te verrijken. Vervolgens is 

op basis van het plan van aanpak, de (bijgestelde) verandertheorie en het gesprek in de teams door de 

onderzoekers een onderzoeksplan opgesteld. In het onderzoeksplan is (een cruciaal deel van) de 

verandertheorie omgezet in een onderzoekbare vraag. Daarbij is geprobeerd om kernthema’s van 

reclasseren in de buurt te benoemen die de teams de moeite van het onderzoeken waard vinden.  

Uiteindelijk heeft dit geleid tot 8 onderzoeksvragen (de onderzoeksvraag over het experiment 

Omgevingsadvies was al geformuleerd in een ander traject). Deze onderzoeksvragen vullen elkaar aan en 

geven gezamenlijk een beeld van wat er in de teams en de experimenten speelt. In dit rapport wordt 

aangegeven waar desondanks toch lacunes zijn in de manier van kijken naar reclasseren in de buurt.  

 

Thema’s onderzoeksvragen 

Alle onderzoeksvragen gaan over het vergroten van de kwaliteit van de ondersteuning van cliënten. De 

thema’s variëren als volgt:   

  

Samenwerking intern en extern  

• Intern: samenwerking tussen adviseurs, toezichthouders, werkstrafbegeleiders en anderen (diverse 

experimenten). 

• Extern: samenwerking met het veiligheidsdomein (bv. politie) en het sociaal domein (bv. (sociaal) 

wijkteams) (o.a. Rotterdam). 

 

Specifieke aspecten van samenwerking 

• Regiehouderschap, casuscoördinator (Alkmaar). 

• Wederkerigheid (met name tussen politie en reclassering) (Den Haag). 
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Specifieke aspecten van de werkwijze 

• Eigen regie cliënt (Oss). 

• Vroeg erbij zijn (Apeldoorn). 

• Casuïstiekbespreking verbinden aan de buurt (Amsterdam). 

• Sociale kaart (diverse experimenten).  

• Versterken van de werkalliantie tussen cliënt en hulpverlener door de wijk goed te kennen (Utrecht). 

• Vanuit de brede context van de cliënt het netwerk rond de cliënt versterken (Drenthe). 

 

Verdeling experimenten 

In onderstaande kaartje is de verdeling te zien van de experimenten (1 tot en met 9) over het land en geven 

we per onderzoek het kernthema aan. In deze eindrapportage brengen we de verschillende lessen en 

inzichten uit het land bij elkaar, zodat deze door geheel Reclassering Nederland benut kunnen worden8. Het 

kaartje toont daarnaast nog ‘overige initiatieven’ van buurtgericht werken.  

  

 

  

Figuur 1. Korte beschrijving en overzicht van de experimenten en overige initiatieven (zie bijlage voor 

origineel) 
 

 

 

 

 

 

 
8 Behalve in Alkmaar werden de experimenten in specifieke gebieden binnen de stad of de provincie uitgevoerd. Met het oog op de 

privacy noemen we hier alleen de steden of provincie.  
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Overzicht rapporten experimenten: 

 

Alkmaar Integraal en gecoördineerd samenwerken Astrid de Lange 

Amsterdam De kern is buurtcasuïstiek Maartje van Kuijeren 

Apeldoorn Samenwerking met lokaal sociaal domein Irma Nibbelink 

Den Haag “Een bak koffie doen”. Wederkerige samenwerking 

reclassering Den Haag: intern en extern 

Oka Storms 

Drenthe Project Samen. Systemisch en krachtgericht werken 

in de buurt 

Anke de Jong 

Oss Willen, kunnen en nodig hebben Yvette Edens 

Rotterdam Zichtbaar reclasseren in de buurt. Van kantoortuin 

naar achtertuin 

Eefke van Woudenberg 

Utrecht Opbouwen werkalliantie Mirjam Wildeboer 

Nederland Omgevingsadvies Reclassering Nederland Ellen Warlich, Mark van Wechem 

en Maartje van Kuijeren. 

Projectgroep Omgevingsadvies   
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2 RESULTATEN EXPERIMENTEN 
 

2.1 DE CONTEXT 

Particulier initiatief 

Reclassering ontstond in 1823 als een landelijk particulier initiatief voortkomend uit de Maatschappij tot Nut 

van ’t Algemeen. Daarbij ging het vooral om gevangenisbezoek en, na het ontslag uit de gevangenis, het op 

weg helpen met werk en huisvesting (Van der Linde, 2017). Reclassering en sociaal werk zijn nauw 

verbonden. Al snel ontstonden de eerste vormen van professionalisering. Een belangrijk markeringspunt 

was de benoeming van de eerste politierechter in 1922 in Alkmaar, Nico Muller. Muller was de jongste zoon 

van Marie Muller-Lulofs (1854-1954), pionier op het gebied van sociaal werk, die in 1899 de stichter was van 

de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam. Nico Muller was toonaangevend omdat hij de 

combinatie van straffen en helpen centraal stelde. De aandacht voor de justitiabele ‘van mens tot mens’ was 

hem met de paplepel ingegoten. Het fenomeen politierechter gaf mede de aanzet tot het advies over 

persoon en omstandigheden van de verdachte of dader. Dat advies maakt tot op de dag van vandaag een 

belangrijk onderdeel uit van het reclasseringswerk.  

 

Maatschappelijk werk 

Maar het waren niet alleen familiebanden die het sociaal werk en reclassering verbonden. In de 

reclasseringsregeling van 1947 werd de opleiding sociaal werk verplicht gesteld aan reclasseringswerkers. 

Daarbij was speciale aandacht voor social casework, destijds een belangrijke stroming in het sociaal werk, 

Marie Kamphuis bracht het social casework vanuit Amerika naar Nederland. Het social casework legde sterk 

de nadruk op de omgeving van de cliënt. Die omgeving beïnvloedt immers in hoge mate hoe het met de 

cliënt gaat en welke ondersteuning de cliënt kan gebruiken en welke rol de omgeving daarin kan spelen.  

Vervolgens kwam er in toenemende mate aandacht voor de benutting van kennis vanuit de criminologie. De 

vraag werd gesteld: wat werkt en wat werkt niet? En hoe kunnen we ons handelen hierop aanpassen. 

Inmiddels is het reclasseringswerk gestoeld op een aantal stevige principes. Deze komen voort uit 

onderzoek dat in de praktijk is uitgevoerd en daarmee een stevige – empirische – onderbouwing heeft 

geleverd.  

 

Evidence based 

Reclassering heeft in twee eeuwen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt; van een organisatie 

gestoeld op liefdadigheid naar een organisatie gestoeld op vakmanschap en effectiviteit. Met vakmanschap 

en effectiviteit is reclassering een belangrijke rol gaan spelen in de strafrechtketen. De kernactiviteiten van 

reclassering zijn nu verankerd in die keten. Reclassering geeft advies over daders en verdachten aan 

rechtbanken en het Openbaar Ministerie. Zij begeleidt en controleert mensen die onder toezicht staan. De 

website van RN vermeldt: ‘Binnen de strafrechtketen neemt reclassering een unieke plaats in. Wij zijn als 

enige organisatie vanaf het moment van aanhouding tot en met terugkeer in de maatschappij betrokken bij 

een dader of verdachte.’ 

 

Afstand 

Dit is een unieke positie en belangrijk werk. Maar met al die kennis is Reclassering Nederland ook wat 

verder van de cliënt en zijn leefwereld komen te staan; dat vindt reclassering zelf ook. Dit vertaalt zich in een 

letterlijk gevoelde afstand, zoals opgetekend in Den Haag. Het kantoor van Reclassering in Den Haag ligt 

aan de Bezuidenhoutseweg, een straat vlakbij Den Haag Centraal Station met chique gebouwen en vele 

kantoren. De afstand tussen het kantoor en de buurt waar het Haagse experiment plaatsvindt, is relatief 

groot. ‘Met het openbaar vervoer ben je wel 40 minuten onderweg en het kost een paar euro,’ aldus een 

cliënt. Het is niet alleen de geografische afstand. De wereld van het kantoor is doorgaans ook niet de wereld 

van de cliënten. Alleen al door de ligging komen cliënten soms niet naar de toezichtgesprekken (Storms, 

2021).    
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In een essay over de justitiële functie bij sociale achterstand leveren criminoloog Timo Peeters en socioloog 

Hans Boutellier kritiek op de toename van de (fysieke) afstand van justitie tot haar burgers. Terwijl in een 

aantal wijken de armoede toenam en de leefbaarheid afnam heeft de justitiële functie zich steeds verder van 

die wijken verwijderd, aldus de wetenschappers. Ondertussen maken criminelen juist handig gebruik van de 

kwetsbare situatie waarin bewoners van deze wijken terechtkomen. Nogal pessimistisch concluderen 

Peeters en Boutellier (2020): 

 

‘De justitiële logica is verstrikt geraakt in verbureaucratiseerde verhoudingen en dolgedraaide 

professionalisering (…) Het lijkt vooral te gaan om zaken draaien. Het halen van targets en het op orde 

houden van het systeem’.  

 

Gezegd moet worden dat reclassering zich wellicht wat heeft teruggetrokken uit de buurt als geheel. Ze is 

echter niet vertrokken bij de mensen in die buurten. Zij begeleidt cliënten zoveel mogelijk bij het afbouwen 

van een criminele carrière en is altijd de schakel tussen de justitiële wereld en de leefwereld van de 

bewoner. Reclassering verwijst verdachten en veroordeelden door naar forensische zorg. Om dit goed te 

doen, onderhoudt zij – ook nu al – contact met partners in de zorg- en strafrechtketen. Adviseurs, 

toezichthouders en werkstrafbegeleiders verdiepen zich in de cliënten en hun achtergrond. Dat zij daarbij 

wellicht niet diep genoeg in kunnen gaan op de achtergronden en de omgeving van cliënten, is terecht 

onderwerp van discussie. Het is echter niet zo dat een blinde vlek voor de wijk als geheel voor reclassering 

ook een blinde vlek voor de kwetsbare mensen in die wijken is of is geweest. 

 

Dubbele uitdaging 

Professionals, en de organisatie als geheel, willen stappen maken in de richting van de cliënt. Reclassering 

is inmiddels geen maatschappelijk of sociaal werk meer, maar een hoogwaardige organisatie 

gespecialiseerd in het afbouwen van criminele carrières. Wanneer er naast criminaliteit ook sprake is van 

andere problemen bij een cliënt, is reclassering niet (meer) de geëigende partij om hiermee aan de slag te 

gaan. Dat betekent automatisch samenwerking met organisaties in het veiligheidsdomein en het sociaal 

domein. En eventueel nog breder; met onderwijs, arbeid en huisvesting, zoals RN in haar meerjarenvisie 

weergeeft (Poort, 2019). Reclassering wil dus dicht bij de cliënt en zijn of haar omgeving opereren, maar wil 

dat ook uitdrukkelijk en in toenemende mate doen met gespecialiseerde partners. Hiermee heeft 

reclassering een dubbele uitdaging: zelf dichter bij de cliënt komen om haar doelen te verwezenlijken en 

daarin op een slimme manier samenwerken met partners.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

De aandacht voor de omgeving sluit ook aan op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waar 

reclassering, in toenemende mate, mee wordt geconfronteerd. De eerste ontwikkeling is de decentralisatie 

van belangrijke delen van zorg en welzijn in de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet in 2015. Sinds de 

decentralisatie hebben gemeenten een hoge mate van autonomie om de beschikbare middelen op deze 

terreinen in te zetten. Eén van de beloftes van de decentralisaties is dicht bij of nabij de burger zijn. Het 

uitgangspunt is dat gemeenten hun inwoners kennen. Zij zijn in staat om vroegtijdig problemen te signaleren 

bij individuele burgers en gezinnen, maar ook op collectief niveau in de buurt. In verreweg de meeste 

gemeenten is de nulde lijn en een deel van de eerste lijn georganiseerd in (sociaal) wijkteams (Arum e.a., 

2020). Deze wijkteams hebben de nodige kennis over (de mensen in) de wijk. Het wijkteam bestaat uit 

professionals uit verschillende disciplines met verschillende specialisaties. Tegelijkertijd werken zij 

generalistisch, dat wil zeggen dat zij over algemene kennis en kunde beschikken om in de eerste en nulde 

lijn te opereren. Het is dus volkomen logisch dat reclassering aansluiting zoekt bij de wijkteams en daar haar 

specialisatie, het afbouwen van criminele carrières, inbrengt. Van Woudenberg (2021) schrijft in de 

eindrapportage van Rotterdam: ‘De veronderstelling in het team is dat een groot deel van de cliënten van 

reclassering gebaat kan zijn bij ondersteuning vanuit het wijkteam’.  

 

Het sociaal wijkteam is een belangrijke partner, maar er zijn in het domein van veiligheid en zorg nog vele 

partners die letterlijk en figuurlijk in de buurt van cliënten opereren. Hoewel reclassering een sterke landelijke 

positie heeft in de strafrechtketen, kan zij niet van de zijkant toekijken hoe het veiligheids- en sociaal domein 
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zich steeds meer gebiedsgericht organiseert. Om de cliënten van reclassering goed van dienst te zijn, moet 

ook reclassering inspelen op deze beweging naar de buurt en het gebied.   

 

Vermaatschappelijking en ambulantisering 

Wie naar de voorbeelden kijkt die in de experimenten worden aangehaald kan niet om de constatering heen 

dat de vermaatschappelijking en ambulantisering in het sociaal domein bijdragen aan veelal lichte en soms 

zware vormen van criminaliteit die niet opgelost kunnen worden zonder inzet op zorg. Voor reclassering is 

het niet mogelijk om stand alone met succes te werken aan het afbouwen of het voorkomen van de verdere 

opbouw (preventie) van criminele carrières van mensen met een lichte verstandelijke beperking, 

sociaalpsychologische problemen, psychiatrische problemen, lichte vormen van dementie en materiële 

problemen zoals ingewikkelde thuissituaties, hoge schulden of het niet beschikken over een vaste woon- of 

verblijfplaats en in sommige gevallen dakloosheid. Een recent rapport van het WODC (Drieschner & 

Tollenaar, 2021) laat bovendien zien dat delinquenten met een psychische stoornis die na hun veroordeling 

thuis worden behandeld relatief vaak een ernstig delict plegen. De negatieve bijeffecten van de 

ambulantisering zorgen voor een groter gevoel van urgentie bij reclassering en haar medewerkers.  

 

Wetenschappelijke inzichten 

Ook wetenschappelijke inzichten pleiten voor reclasseren in de buurt. Reclassering baseert haar aanpak op 

goed onderbouwde wat werkt-principes, die vooral zijn ontstaan in de (forensische) psychologie. In die 

principes wordt zowel aandacht besteed aan het risico voor de samenleving als aan de aansluiting bij de 

cliënt en zijn of haar omgeving (zie voor een bondig overzicht: Bosker e.a., 2018).  

 

Het Risk-Need-Responsivity-model (RNR-principe) is een bekende leidraad voor het handelen (Andrews 

e.a., 1990; Andrews & Bonta, 2010). Dit model speelt een belangrijke rol in het terugdringen van (recidive 

van) ernstige delicten. Het bekendste onderdeel is het risicobeginsel. Dit stelt dat de (behandel)interventie 

wordt afgestemd op de ernst van de problematiek en de hoogte en de ernst van het recidiverisico van de 

individuele dader. Bij de interventie wordt gekeken naar factoren die veranderbaar zijn. Daarbij wordt 

uitdrukkelijk gewezen op de omgeving van de cliënt. Die omgeving is eveneens vertegenwoordigd in het 

behoefteprincipe. Dit principe stelt dat een (behandel)interventie alleen effectief is wanneer deze inhoudelijk 

is afgestemd op de factoren die verklaren waarom de dader het delict pleegde en de factoren die recidive 

voorspellen. Het gaat er dus om de aard van het probleem van de cliënt te doorgronden. Dit vergt nabijheid 

tot de cliënt en zijn of haar omgeving. Een belangrijk onderdeel van deze analyse is bijvoorbeeld het hebben 

van een antisociaal netwerk, familie- en huwelijksomstandigheden, school en/of werksituatie en vrije tijd 

en/of ontspanning. 

 

Naast het RNR-principe noemt men vaak nog 4 andere principes. Eén daarvan is het eigen context beginsel. 

Daar waar mogelijk en doelmatig, moet de eigen sociale context  worden betrokken omdat community-based 

behandelingen effectiever zijn dan behandelingen in een afgezonderde professionele setting (Pultrum, 

2021). Rond het tegengaan van criminaliteit is bovendien een discussie gaande of er niet te eenzijdig wordt 

ingezet op het tegengaan van risico’s. Het good lives-model benadrukt juist het wegnemen van barrières in 

het leven van de cliënt of het stimuleren van kansen en talenten (Ward & Maruna, 2007). Ook hier wijst men 

op het belang de cliënt en zijn of haar omgeving goed te kennen.   

 

Zowel vanuit het RNR-beginsel als vanuit het good lives-beginsel is de overtuiging dat (gevangenis)straf een 

grote impact heeft op de ex-delinquent en zijn of haar omgeving. Het is van belang dat de omgeving wordt 

betrokken bij de weg terug naar een leven zonder criminaliteit. Relatief nieuwe onderzoeken en theorieën 

over desistance, het proces van verminderen en stoppen van criminele activiteiten, dragen bij aan het 

denken van reclassering.  

 

Brede blik 

Inzichten uit de criminologie zijn altijd onderdeel geweest van de algemene sociale wetenschappen. Die 

brede blik is juist van belang nu de samenwerking wordt gezocht met het sociaal domein. In het sociaal 

domein gebruikt men in toenemende mate wetenschappelijke inzichten gebaseerd op empirisch onderzoek. 

Deze overlappen deels met de principes waarop het werk van RN is gebaseerd, maar zijn ook gestoeld op 
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eigen inzichten. Over het betrekken van de omgeving van kwetsbare burgers en cliënten is in het sociaal 

veel informatie bekend die de beginselen waarop het reclasseringswerk is gestoeld kan verbreden en 

verdiepen. Het staat buiten kijf dat het afbouwen van criminele carrières is gebaat bij nabijheid tot de cliënt 

en zijn of haar omgeving.  

 

Hiermee ligt het vraagstuk levensgroot op tafel. Hoe komt reclassering weer dichter bij verdachten en daders 

en hun omgeving in de buurt? En hoe kan reclassering samenwerken met partners in het sociaal- en 

veiligheidsdomein die noodzakelijk zijn om passende ondersteuning te bieden? RN draagt met reclasseren 

in de buurt bij aan het beantwoorden van deze vraag. Het geeft er in de praktijk ook direct vorm aan. In de 

volgende paragrafen gaan we in op de omschrijving en betekenis van reclasseren in de buurt. Verder gaan 

we aan de hand van vier kernpunten in op de geboekte resultaten in de experimenten.  

 

2.2 WAT IS ‘IN DE BUURT’? 

Hieronder gaan we in op een kernbegrip voor de experimenten: buurt. Hoe vat men dit op in de 

experimenten? Wat verstaat RN eronder? Hoe past het in de ontwikkeling naar gebiedsgericht werken?  

 

Gebiedsgericht werken 

RN stuurt al enige tijd op gebiedsgericht werken. Deze ontwikkeling wordt vooral gestimuleerd in wijken met 

grote sociale problemen, veelal de zogenoemde ‘krachtwijken’. Echter niet in al deze krachtwijken is sprake 

van gebiedsgerichte teams. Ook zijn niet alle krachtwijken met gebiedsgerichte teams volledig gedekt door 

gebiedsgerichte teams. De invulling van de gebiedsgerichte teams kan ook erg verschillen en wordt mede 

van onderop vorm gegeven door de teams zelf. Waar sprake is van gebiedsgericht werken is het 

uitgangspunt wel om alle cliënten die aan bepaalde kenmerken voldoen en dezelfde postcode of postcodes 

hebben onder te brengen in één gebiedsteam. Met het aansturen op gebiedsgerichte teams heeft RN al een 

belangrijke stap gezet in de richting van werken vanuit de directe omgeving van de cliënt. Het is dus niet zo 

dat de experimenten reclasseren in de buurt de eerste initiatieven zijn in deze richting. Voor een deel 

bouwen de experimenten voort op wat al bereikt is in gebiedsgerichte teams.  

 

Gebiedsgericht, buurtgericht? 

Toch is werken in de buurt niet hetzelfde als gebiedsgericht werken. Met gebiedsgericht werken wordt vooral 

verwezen naar het fysieke gebied. Cliënten zijn afkomstig uit dat gebied; hun woonplaats heeft een bepaalde 

postcode. Gebiedsgericht werken wordt inhoudelijk vormgegeven door samenwerking met partijen in dat 

gebied en doordat men het gebied en haar inwoners steeds beter leert kennen. Dit gebeurt al op veel 

plaatsen en met de experimenten reclasseren in de buurt is dit verder vormgegeven.  

 

Binnen reclasseren in de buurt zijn een aantal keuzes gemaakt die de resultaten van de experimenten 

beïnvloeden. Deze keuzes lichten we kort toe. 

 

Vrijheid inrichting experiment 

De teams krijgen veel vrijheid om reclasseren in de buurt vorm te geven en te onderzoeken. Zij gaan daarbij 

uit van hun eigen aannames en brengen die verder in de praktijk. De onderzoeksvraag komt hier vaak uit 

voort. De leerprocesbegeleiders en de onderzoeker en, op de achtergrond, de begeleiders van Movisie en 

de projectleider van RN, proberen zoveel mogelijk duidelijk te krijgen waar volgens de teamleden de 

verbetering mogelijk is. Zij stimuleren hen om daar ook concreet, al lerend en verbeterend, mee aan de slag 

te gaan. Dit heeft als voordeel dat het experiment goed aansluit op de praktijk en op staande inhoudelijke 

uitwerkingen van gebiedsgericht werken. Deze werkwijze past goed bij actieleren en actieonderzoek, de 

methoden voor respectievelijk leerprocesbegeleiding en onderzoek. Echter, de keerzijde van deze werkwijze 

is dat niet top down kan worden gestuurd op de inhoud van de experimenten. Dit heeft ertoe geleid dat niet 

alle aspecten van ‘buurt’ – zoals we hieronder uitwerken – evenredig aan bod konden komen. 

 



 

 

 
 

Movisie  •   Reclasseren in de buurt 14 

 

Invulling van reclasseren in de buurt in de experimenten 

Voor de helderheid onderscheiden we in dit rapport ‘buurt’ van ‘gebied’. Gebied geeft de fysieke afbakening 

aan, niets meer en niets minder. Buurt is een gelaagd begrip dat inhoud geeft aan gebied, maar daar ook 

deels mee overlapt. In de buurt, zoals in de titel van het traject, verwijst naar twee sporen die in de 

experimenten in verschillende mate zijn geëxploreerd. Ten eerste de figuurlijke betekenis. In de buurt 

betekent dan: de cliënt en zijn omgeving goed kennen om van daaruit te werken aan het afbouwen van een 

criminele carrière en alles wat daarvoor nodig is. Dit betreft het punt nabijheid. Een tweede betekenis van in 

de buurt is letterlijk fysiek dichtbij en heeft dus overeenkomsten met gebied. Maar het omvat ook het gevoel 

betrokken te zijn bij de buurt, het thuis en vertrouwd voelen in de directe woonomgeving. Reclassering komt 

letterlijk dichter bij de cliënt door in een team te werken dat zich concentreert op het gebied waar de cliënt 

verblijft of woont. Dit is georganiseerd op het niveau van één of meerdere postcodes. In de praktijk van de 

experimenten gaat het soms om het schaalniveau van de buurt, maar meestal betreft het een groter gebied, 

een wijk, of het gehele centrum van een middelgrote stad.      

 

Verschijningsvormen buurt  

Wat kan de buurt voor de kwaliteit van het uitvoerend werk van reclassering betekenen? Om deze vraag te 

beantwoorden, zetten we op een rij welke verschijningsvormen van buurt interessant kunnen voor 

reclasseren in de buurt:  

 

1. Buurt als plek waar een deel van het veiligheidsdomein zich organiseert, bv. de politie of het Zorg- 

en Veiligheidshuis; 

2. Buurt als plek waar het sociaal domein zich organiseert, bv. (sociaal) wijkteams of 

dagbestedingsprojecten; 

3. Buurt als eenheid om ‘dicht bij’ cliënten te komen, de woonplek;   

4. Buurt als koepelterm om de context van cliënten aan te duiden (vrijetijdsbesteding, netwerk, familie, 

gezin, vrienden en bekenden) en de invloed die de context op de cliënt uitoefent; 

5. Buurt als plek waar bewoners zich organiseren via vrijwilligerswerk, buurtinitiatief en onderlinge 

informele (mantel)zorg; 

6. Buurt als derde partij (naast daders, slachtoffers) die last heeft van criminaliteit en belang om daar 

iets aan te doen;  

7. Buurt als een afgebakend gebied met specifieke vormen van criminaliteit die een bepaalde aanpak 

vereisen. 

 

Het onderzoek in de experimenten richtte zich vooral op 1 en 2, de buurt als plek waar het veiligheidsdomein 

en het sociaal domein zich organiseert. Punt 3 en 4 komen in mindere mate terug in de experimenten. Het 

experiment in Drenthe richt zich met haar project ‘Samen’ op de woonplek en de context van de cliënt (3 en 

4). Punt 4 komt in diverse experimenten terug, waaronder het Omgevingsadvies. De punten 5 tot en met 7 

komen in de experimenten niet expliciet aan de orde. Ze worden niet op werkzaamheid onderzocht. Het 

beeld van buurt in de experimenten, en daarmee ook in dit overkoepelende rapport, is sterk beïnvloed door 

wat de teams bezighoudt. 

 

Samenwerking staat voorop 

In dit stadium van reclasseren in de buurt wordt door de teams als eerste gedacht aan de samenwerking met 

partners in het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Uitvoerend professionals willen cliënten zo goed 

mogelijk bijstaan. Gebiedsgericht werken biedt openingen naar partners die daar aan bij kunnen dragen. Dat 

dit voor de teams prioriteit verdient, is begrijpelijk. Reclasseren in de buurt is voor hen een manier om 

integraal te werken. De andere verschijningsvormen van buurt zijn nu nog abstracter en verder van huis.  

 

De gekozen invalshoek in de experimenten is institutioneel. Weliswaar neemt men vooral contact op met 

uitvoerend professionals van instituties. Maar dit zijn allen professionals die werken voor dé politie, of dé 

ggz, et cetera. Er is in deze experimenten geen contact met burgerinitiatieven, vrijwilligers of hun 

organisaties of sleutelpersonen in de buurt, zoals punt 5 aangeeft. Wat weerhoudt professionals bij 

reclassering ervan om ook deze contacten in de experimenten te exploreren? Zien zij dit niet als hun 
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werkterrein of spelen andere factoren een rol? Uit de experimenten is dit niet duidelijk geworden. Nader 

onderzoek kan belangrijke lessen opleveren over de grenzen die professionals bij Reclassering Nederland 

hierin voelen of zichzelf opleggen.  

 

De buurt als derde partij 

Punt 6 ziet de buurt, naast slachtoffers en daders, als een zelfstandige eenheid die door criminaliteit wordt 

beïnvloed (zie Rossner & Bruce, 2016). Dit biedt aanknopingspunten voor reclasseren in de buurt. Vanuit het 

sociaal- en veiligheidsdomein is er interesse. Initiatieven als Justitie in de buurt, de wijkrechtbank en 

herstelrecht in de buurt zijn voorbeelden van wijkgerichte afdoening van delicten. Door wijkbewoners, naast 

directe slachtoffers en daders, uit te nodigen bij rechtszittingen of door wijkbewoners bij vormen van 

mediation te betrekken, kan een wijk zich organiseren tegen nadelige gevolgen van criminaliteit. Dit kan voor 

reclassering een belangrijk perspectief zijn om bij aan te haken. De experimenten hebben zich hier niet 

expliciet op gericht. Wel heeft één van de onderzoekers van reclasseren in de buurt een verkennend 

onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de wijkrechtbank in Nederland (Nibbelink, 2021).   

 

Hiervoor hebben we onderscheid gemaakt tussen reclasseren in de buurt als ‘nabij’ en als (fysiek) ‘dichtbij’. 

In voorgaande voorbeelden hebben we laten zien dat in de buurt als dichtbij zich in de experimenten vooral 

concentreerde op institutionele samenwerking rond individuele cliënten. Reclasseren in de buurt als dichtbij 

biedt echter veel meer kansen: van vrijwillige inzet tot de wijkrechtbank. Professionals geven tijdens de 

werksessies van reclasseren in de buurt aan dat zij deze kansen herkennen en interesse hebben om 

hiermee aan de slag te gaan. Echter – begrijpelijkerwijze – is dit tijdens de experimenten smal ingevuld en 

zijn deze kansen (nog) niet benut.  

 

Lokale vormen van criminaliteit  

Aanvankelijk lijkt punt 7 een belangrijke rol te spelen in de experimenten. Bij het maken van de plannen van 

aanpak werd meegegeven dat het experimenteren met aanpakken die ingrijpen op specifieke lokale vormen 

van criminaliteit, bijvoorbeeld ondermijning, een invalshoek kan zijn. Ook inzoomen op bepaalde 

doelgroepen kan interessant zijn. Om dit te ondersteunen werden cijfers beschikbaar gesteld per buurt uit 

SIBa (Statistische Informatie en Beleidsanalyse) van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum). Deze cijfers zijn gebruikt als achtergrondinformatie.  

 

Uiteindelijk is in de experimenten niet gewerkt vanuit specifieke lokale vormen van criminaliteit. In Utrecht is 

wel geprobeerd te selecteren op cliënten die ‘passen’ bij wat er ‘speelt’ in de buurt. Maar de conclusie daar 

was: “De typische cliënt voor onze buurt bestaat niet” (Wildeboer, 2021). Daarna is in Utrecht besloten dat 

alle cliënten uit het postcodegebied in aanmerking komen voor gebiedsgericht werken.  

De resultaten van de experimenten gaan dus niet zozeer in op specifieke aspecten van specifieke buurten. 

Naarmate de experimenten verder vorderden ging het gesprek wel steeds vaker over de specifieke 

problemen die in de buurt werden aangetroffen. Reclassering leert de wijk beter kennen door informatie die 

ze krijgt van de cliënten en van de samenwerkingspartners. Teamleden vinden het belangrijk om te weten 

wat er in de wijk speelt. Een teamlid in Utrecht constateert (Wildeboer, 2021):  

 

‘Door vanuit het buurtgericht werken inzet te plegen op alle cliënten woonachtig in de wijk, dus door bij elke 

cliënt te onderzoeken wat we in de wijk kunnen inzetten voor de cliënten, krijgen we een steeds beter beeld 

van de situatie in en de problematiek van de wijk.’  

 

Betekenis reclasseren in de buurt 

Hoewel de titel reclasseren in de buurt in principe zeer treffend is, omdat het zowel nabij als dichtbij 

aanduidt, is het in de uitwerking in de experimenten niet altijd productief. Reclasseren in de buurt kan ook 

misleiden en verwarren. Het kan het beeld geven van een professional die zich vrijelijk door de buurt 

begeeft, zoals een wijkagent of jongerenwerker dat doet. Maar dit is maar zelden het geval; 

reclasseringsmedewerkers zijn momenteel voornamelijk in de buurt via institutionele lijnen. Dit lijkt in strijd 

met de ambitie van Bevlogen teams in buurt en bajes zoals hierboven staat beschreven. Daarin gaat het 

immers onder meer over de volgende doelen:  
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1. Zichtbaar aanwezig zijn in buurt of wijk. De reclassering is makkelijk vindbaar voor cliënten en 

collega’s van andere organisaties. 

2. Alle functiegroepen gaan meer naar buiten en zoeken op hun niveau en werkgebied actief de 

samenwerking op. 

3. Meer experimenteren met de inzet van vrijwilligers (met COSA9 en Bureau Buitenland10 als 

voorbeeld) met als resultaat in elk werkgebied een structureel netwerk van vrijwilligers waar collega’s 

mee samenwerken. 

 

Conclusie 

Gebiedsgerichte teams oriënteren zich op de buurt. De buurt kent vele verschijningsvormen. In de 

experimenten is de meeste aandacht gegaan naar de potentiële samenwerkingspartners met wie integraal 

werken vorm kan worden gegeven. De buurt biedt echter meer mogelijkheden. Deze worden in de teams (in 

toenemende mate) gezien, maar stonden bij het onderzoek naar werkzame elementen in de experimenten 

nog niet centraal. Hoewel we over de werkzame elementen van déze aspecten dus wat minder te weten zijn 

gekomen, nemen we deze wel mee in de resultaten  De verandertheorie die we hieronder bespreken geeft 

een aanzet tot een synthese van de verschillende aspecten die een rol spelen bij reclasseren in de buurt. 

     

2.3 VERANDERTHEORIE 

Met reclasseren in de buurt wordt een positieve verandering beoogd. Maar hoe ziet deze verandering eruit? 

Wat is het doel, volgens welke stappen en in welke volgorde wordt dit doel bereikt? Welke randvoorwaarden 

zijn nodig om het doel te bereiken? In de wetenschap spreekt men over de Verandertheorie (zie bijlage 1). 

Hoe de verandertheorie er uitziet voor reclasseren in de buurt, is in figuur 2 schematisch weergegeven. 

Deze verandertheorie is mede gebaseerd op de verandertheorieën die de teams in de experimenten 

opstelden. Daar ging het om de uitwerking van specifieke onderdelen van buurt. Hier gaat het om de 

overkoepelende verandertheorie. Reclasseren in de buurt staat nog in de kinderschoenen; zo ook de 

verandertheorie. Het vergt nadere experimenten, analyse van bestaand onderzoek en nieuw onderzoek om 

deze theorie ook te toetsen en te weten of het werkelijk werkt.  

 

Figuur 2 Verandertheorie 

 

 
9 COSA staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. Het is een intensief begeleidingstraject voor re-

integratie van zedendaders. Vrijwilligers vormen, samen met professionals, een cirkel rond de dader om sociaal isolement te voorkomen 

en een vinger aan de pols te houden.   
10 Bureau Buitenland zet zich binnen RN in voor Nederlanders die vastzitten in een buitenlandse gevangenis. Ze doet dat met 

vrijwilligers verspreid over meer dan 60 landen.  
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Toelichting verandertheorie  

Het doel van reclasseren in de buurt is het versterken van de kwaliteit van de begeleiding en sanctionering 

van cliënten en daarmee bijdragen aan een veiliger samenleving. Belangrijke stappen bij het bereiken van 

dit doel zijn:  

 

Stap 1. Brede samenwerking intern en extern en, mede hierdoor, correcte en rijke informatie over de 

omgeving van de cliënt. 

Stap 1a. Goed geïnformeerde adviezen, vaak in een vroeg stadium van de opbouw van de criminele 

carrière (vroegsignalering en vroeghulp). 

Stap 1b. Door de samenwerking een rijk palet aan mogelijkheden voor begeleiding, waarbij 

risicobeheersing een belangrijke rol speelt. 

Stap 1c. Informatie komt sneller beschikbaar. Hierdoor gaat het tempo voor uitbrengen advies en 

ondernemen actie omhoog en is er minder discontinuïteit in begeleiding. 

Stap 1d. Door samenwerking een rijker palet aan (door)verwijzing naar passende ondersteuning en/of 

sanctionering. 

 

Stap 2. Vaker begeleiding nabij. Dat wil zeggen in het eigen systeem of netwerk, bijvoorbeeld familie, 

vrienden of bekenden, buren, een buurthuis, een vrijwillig maatje of een kring van vrijwilligers, een 

ervaringsdeskundige die actief meekijkt en meeleeft, een professional die de rol van vriend vervult, een 

professional die een oog in het zeil houdt; ook met het oog op risico’s voor de omgeving. Deze nabije 

begeleiding kan in het kader van justitieel of sociaal ingrijpen. Bij justitieel ingrijpen gaat het om werkstraf, 

bijzondere voorwaarden, et cetera. Zie de vele voorbeelden in de onderzoeksrapporten van de 

experimenten. In het sociaal domein zijn de mogelijkheden schier oneindig. 

 

Stap 3. Deze stap loopt parallel in het hele proces. Het gaat om kennis over de buurt. Deze kennis wordt 

gaandeweg opgebouwd in contact met de cliënten en hun omgeving, samenwerkingspartners en 

eventueel andere partijen in de buurt. Het ondersteunt de stappen 1a (goede informatie) tot en met 2 

(nabije begeleiding). Belangrijk is dat de kennis over de buurt als onderdeel van de leefomgeving van de 

cliënt beschikbaar is bij de nabije begeleiding van de individuele cliënt. Structurele problemen in de wijk 

kunnen hierbij een rol spelen en in bestaande samenwerkingsverbanden worden aangekaart. 

Stap 3a. Kennis van de buurt draagt bij aan meer nabije begeleiding. 

 

Stap 4. Door informatie van cliënten (nabij) en samenwerkingspartners (dichtbij) krijgt reclassering een 

goed beeld van wat er speelt in de buurt. Samenwerkingspartners en RN weten elkaar bovendien te 

vinden. Problemen in de buurt met groepen en individuen worden (eerder) gesignaleerd. Op basis van 

concrete, feitelijke informatie maakt men weloverwogen keuzes voor de inzet van menskracht en 

middelen. Dit draagt bij aan preventie en afbouw van criminele carríères. 

 

Stap 5. Meer nabije begeleiding leidt tot meer duurzame afbouw van criminele carrières. 

 

Stap 6. Afname recidive. 

 

De stappen 5 en 6 zijn theoretisch aannemelijk, maar gezien de uitdagingen die er zijn rondom de 

randvoorwaarden en de uitvoering van de samenwerking is het niet bewezen in de experimenten. Deze 

constatering wordt gedeeld in de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (Visser & Németh, 2021).  

 

Toepassen verandertheorie 

De verandertheorie is nuttig bij het checken of de stappen richting recidive ook daadwerkelijk tot stand 

komen en waar eventueel extra aandacht nodig is. Er moet voorzichtig worden omgegaan met de gedachte 

dat duurzame afbouw van criminele carrières en afname van recidive ook wel tot stand komen wanneer 

voorliggende stappen niet of onvoldoende vorm krijgen. Als er bijvoorbeeld alleen aandacht is voor nabijheid 

en niet voor de brede kennis van de buurt, dan kan nabijheid juist criminogene netwerken stimuleren. 

Andersom kan kennis van de buurt zonder nabijheid makkelijk leiden tot kennis die uiteindelijk niet ten goede 
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komt aan de cliënt. Het is sowieso goed om het verminderen van recidive als einddoel voor reclasseren in de 

buurt te relativeren. 

 

Reclasseren in de buurt noodzaakt Reclassering Nederland om samenwerking aan te gaan met partijen in 

het sociaal domein die hechten aan een veilige samenleving, maar voor wie recidivevermindering geen 

kerndoel is. RN is zich er terdege van bewust dat reclasseren in de buurt een periode van investeren in 

contacten en samenwerking betekent. RN ziet het als een traject waar het leren in de praktijk gemoeid gaat 

met vallen en opstaan. Het is niet reëel te verwachten dat dit proces op korte termijn een grote impact heeft 

op de recidivecijfers. Het is wel zeer aannemelijk dat op de langere termijn, met name door de kansen voor 

nabije begeleiding in combinatie met kennis over de buurt, positieve effecten optreden.  

 

Verandertheorie op hoofdlijnen 

In de verandertheorie kijken we naar cruciale aspecten die onmisbaar zijn om de beoogde verandering, die 

RN in de buurt wenst, te realiseren. Dit leidt tot vier hoofdlijnen. De verandertheorie helpt bij het 

onderscheiden van wat werkelijk belangrijk is voor reclasseren in de buurt. Waar moet aandacht voor zijn en 

wat zijn daarbij de werkzame elementen? De cruciale onderdelen van de verandertheorie zijn ook de vier 

lijnen aan de hand waarvan we de resultaten van de experimenten bespreken.  

 

De eerste drie zijn: samenwerking, nabijheid en signaleren en preventie. De vierde hoofdlijn is wat 

gecompliceerder te omschrijven. Het gaat om het leren kennen van de buurt waarin gewerkt wordt en het 

inzetten van deze kennis bij passende ondersteuning en/of sanctionering van cliënten. Oftewel het benutten 

van kennis over de buurt. Hier bespreken we de opbrengsten van de experimenten op hoofdlijnen:  

 

• Samenwerking. Delicten zijn geen geïsoleerde gebeurtenissen. Ze komen (mede) voort uit 

sociaalpsychologische kenmerken van de dader en zijn of haar omgeving, uit praktische 

problematiek en/of maatschappelijke verhoudingen. Reclassering is toegerust voor het afbouwen 

van criminele carrières en niet blind voor omgevingsfactoren. Maar zij is niet in staat om alle 

problemen en kansen in het leven van een dader te adresseren. Samenwerken met partijen in het 

sociaal domein en het veiligheidsdomein vergroot de mogelijkheden voor passende ondersteuning 

voor de cliënt. Dit vereist ook samenwerking tussen verschillende functies (advies, toezicht, 

werkstraf) binnen de reclassering.   

• Nabijheid. Delicten zijn geen geïsoleerde gebeurtenissen. Het afbouwen van criminele carrières is 

gebaat bij zicht op de cliënt in zijn directe omgeving. Invloeden vanuit de directe omgeving worden 

bij de ondersteuning of de sanctionering betrokken.  

• Signaleren en preventie. Door informatie van cliënten (nabij) en samenwerkingspartners (dichtbij) 

krijgt reclassering een goed beeld van wat er speelt in de buurt. Samenwerkingspartners en RN 

weten elkaar bovendien te vinden. Hierdoor worden problemen in de buurt met groepen en 

individuen (eerder) gesignaleerd; wat bijdraagt  aan preventie. Vroegsignaleren, in de eerste fase 

van de opbouw van een criminele carrière, is een belangrijk onderdeel van preventie. Hierbij gaat het 

ook altijd om het verminderen van risico’s voor slachtoffers en de samenleving.  

• Benutten kennis over de buurt. Door de cliënt te zien als onderdeel van zijn of haar omgeving en 

daar ook onderzoek naar te doen, worden meer structurele problemen in de leefomgeving van de 

cliënt blootgelegd. Ook dit kan mede de basis vormen voor een passende aanpak of straf. Het is 

evident dat gebiedsgericht werken hieraan bijdraagt.  

  

2.4 SAMENWERKING 

RN beseft dat het afbouwen van criminele carrières vaak niet lukt met alleen een justitiële aanpak. De 

kennis, kunde en inzet op andere terreinen is noodzakelijk. Door samen te werken met partijen in het 

veiligheidsdomein en het sociaal domein wordt nog beter gewerkt aan het voorkomen en verminderen van 

criminaliteit. Doel van de samenwerking met lokale partners is te komen tot een integrale aanpak waarbij de 

juiste instanties betrokken zijn en er meer zicht is op (informele) netwerken van de cliënt. De verwachting is 
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dat dit leidt tot effectievere en efficiëntere reclasseringstrajecten, met minder uitval bij reclassering én 

hulpverlening en continue trajecten ook na afloop van de inzet van de reclassering.  

 

Het succes van reclasseren in de buurt is niet alleen afhankelijk van samenwerking met externe partijen. De 

interne samenwerking is minstens zo belangrijk. Dat kan op uitvoerend niveau: de samenwerking tussen 

adviseurs en toezichthouders en, in toenemende mate, de samenwerking met werkstrafbegeleiders. Tijdens 

de uitvoering van de experimenten blijkt de samenwerking op het niveau van management en tussen 

management en uitvoerend niveau ook van grote invloed te zijn op het resultaat van reclasseren in de buurt.  

2.4.1. Samenwerking: werkwijze en genoemde voordelen 

 
In de experimenten is veel informatie verzameld over samenwerking. Juist omdat de praktijken van 

reclasseren in de buurt zo intensief bezig zijn met het opbouwen van de interne en de externe 

samenwerking. In deze alinea schetsen we eerst een algemeen beeld van de werkwijze en de voordelen van 

de samenwerking. Vervolgens bespreken we de externe samenwerking aan de hand van enkele 

kernthema’s die specifiek zijn onderzocht: bekendheid, wederkerigheid, substitutie van kennis en regie11. En 

daarna de interne samenwerking.  

 

In de experimenten ontdekken we een rode draad in de aanpak, met de nadruk op de interne organisatie. De 

werkwijze, welke terug te zien is in de experimenten, wordt in het rapport van Alkmaar als volgt samengevat 

(De Lange, 2021):  

 

’Vanaf de vroege start, direct nadat een cliënt is aangehouden door de politie, werken de verschillende 

disciplines binnen het gebiedsgerichte team samen. Het instroompunt selecteert de binnengekomen 

Alkmaarse zaken en geeft deze door aan het team. Er worden een adviseur en toezichthouder verbonden 

aan een casus en zij trekken vanaf het begin samen op. Indien van toepassing wordt de 

werkstrafmedewerker ook geraadpleegd. Als de cliënt hiertoe gemotiveerd is, wordt er, indien geïndiceerd, 

reeds in de adviesfase een toezicht in vrijwillig kader gestart. De adviseur en toezichthouder voeren samen 

gesprekken met de cliënt en er vindt continue afstemming plaats. Er wordt gezamenlijk een plan van aanpak 

opgesteld. De strikte taakscheiding wordt losgelaten. Een adviseur vervult, waar nodig, toezichttaken en een 

toezichthouder gaat mee met adviesgesprekken. Een cliënt wordt vanaf de vroege start betrokken bij het 

opstellen van een plan van aanpak, ontvangt passend hulpaanbod en weet waar hij of zij aan toe is. Tot en 

met de rechtszitting werken de adviseur en de toezichthouder nauw samen.’ 

 

De Lange schetst de voordelen die aan dit traject verbonden zijn. Deze bevindingen zijn in lijn met eerdere 

rapporten over ZSM12 (Krechtig e.a., 2016) en Ruim Baan (Lünnemann, 2017):  

• Er heerst een sterker teamgevoel. Men voelt zich samen verantwoordelijk voor het behalen van 

doelen en voelt zich meer onderdeel van een team dat kennis, ervaringen en verantwoordelijkheid 

deelt. Ook ervaart men het als prettig dat men van elkaar leert en ieder teamlid zijn of haar kennis en 

talenten inzet.  

• Samen optrekken maakt minder kwetsbaar en zorgt voor een bredere blik, ook qua oplossingen. Er 

wordt sneller geschakeld en tijdig passende hulp ingeschakeld. 

• De cliënt voelt zich (naar verwachting) gehoord en serieus genomen. De organisatie komt 

betrouwbaar over en neemt de hulpvragen van cliënten serieus. De cliënt krijgt wat hij nodig heeft. 

• Het plan van aanpak wordt breed gedragen waardoor alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. De 

vroege afstemming voorkomt dat een geadviseerd toezicht in een later stadium niet uitvoerbaar is. 

 
11 We doen niet helemaal recht aan de uitkomsten over externe samenwerking in de verschillende experimenten. In dit stuk verwijzen 

we naar de afzonderlijke rapporten voor meer informatie. De rapportage over Apeldoorn bevat een uitstekende theoretische inleiding op 

diverse aspecten van samenwerking (Nibbelink, 2021). 
12 Bij ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) legt het Openbaar Ministerie in korte tijd een straf op voor veelvoorkomende lichte vergrijpen, 

zonder tussenkomst van rechter of advocaat. Betrokken partijen, waaronder reclassering, kijken gezamenlijk en tegelijkertijd naar een 

zaak waardoor veel tijdwinst wordt geboekt.    
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• De kans op een succesvolle afloop van een reclasseringstraject is groter als de cliënt gemotiveerd is 

en instemt met een vrijwillig toezicht.    
 

Het begin  

In de Haagse Zuiderparkbuurt begint in 2009 reclasseren in de buurt. De aanleiding om meer in de buurt te 

werken, ontstaat vanuit de praktijk. Een toezichthouder vertelt:  

 

‘Ik begon met werken in de buurt toen ik merkte dat heel veel klanten problemen op leefgebieden hadden. 

En dat wij als reclassering zijnde eigenlijk niet een heel ruim palet hadden met mogelijkheden. Ik ben toen 

gaan kijken van oké maar wat mis ik nu eigenlijk? (…) Aan de hand daarvan ben ik me meer gaan verdiepen 

in de leefwereld van mensen, zeg maar, waar ze wonen (…) om vanuit daar een plan van aanpak te gaan 

maken (…) Dat kan zijn van een thuiszorgorganisatie tot algemeen maatschappelijk werk tot en met mensen 

die je helpen met je belastingen invullen tot en met buddy’s voor schuldhulpverlening.’  

 

Externe partners 

In diverse teams die deelnemen aan de experimenten is al sprake van aansluiting met belangrijke partners 

of samenwerkingsverbanden. In Den Haag zijn nauwe contacten met wijkagenten en zogenoemde 

spoorhouders van politie en wordt al gewerkt vanuit het politiebureau in de buurt. Contacten spelen zich 

veelal af op uitvoeringsniveau en niet zozeer op (formeel) organisatieniveau. Soms zijn er formele afspraken 

over de samenwerkingsverbanden waar de medewerkers van reclassering in deelnemen. In Oss wordt er 

bijvoorbeeld gewerkt binnen een heel specifiek model van integraal gebiedsgericht werken waar afspraken 

zijn gemaakt over financiering en werkwijze. Reclassering werkt daar binnen de kaders van dat model. 

Opvallend is dat de samenwerking in de experimenten vooral gericht is op een beperkt aantal belangrijke 

partners in het sociaal- en veiligheidsdomein. Het gaat om partners zoals de politie, het Zorg- en 

Veiligheidshuis en het (sociaal) wijkteam. In enkele experimenten is een uitvoerige sociale kaart gemaakt en 

vindt er een brede kennismaking plaats met mogelijke samenwerkingspartners. 

 

Samenwerkingspartners Utrecht 

In onderstaande tabel staat een (niet uitputtend) overzicht van de partners in Utrecht.  

 

Wijkagenten Jellinek Veldwerk Huisartsen 

Politie: trajectregisseurs Indigo (hulp bij psychische 

problemen) 

Fivoor Utrecht (psychiatrische 

forensische zorg) 

Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht, 

gemeenteambtenaren 

- Top-X  

- Persoonsgerichte aanpak 

De jobcoach Ben Altrecht (psychiatrische zorg) 

Bo-Ex (woningcorporatie) Lister (herstel: psychiatrie en 

verslaving)  

Mitros (woningcorporatie) Stichting Al Amal (welzijn, 

migratieachtergrond) 

Portaal (woningcorporatie) De Waag (forensische ggz) 

Buurtteam Overvecht Humanitas Samen Veilig / Veilig Thuis 

Stichting JoU jongerenwerk Praktijk HSN (interculturele 

forensische zorg) 

Raad voor de Kinderbescherming 

Moeder- en kindhuis Inforsa (psychiatrie, verslaving en 

forensische problematiek) 

Jeugdreclassering 

Tussenvoorziening Schuldhulpmaatje Taalmaatje 

Stadsgeldbeheer Crisisopvang  

 

Integraal werken 

In de diverse experimenten probeert men om, waar dat nog niet het geval is, zo goed mogelijk samen te 

werken met partners in het sociaal- en veiligheidsdomein om integraal werken verder vorm te geven. Dit is 

lastiger te organiseren dan de interne samenwerking. Een aantal onderdelen komt in verschillende 

experimenten terug. Zodra er een plan van aanpak is, wordt zo snel mogelijk begonnen om in samenwerking 

met relevante partijen een passend hulpaanbod te bieden. Een aantal teams heeft een sociale kaart van het 



 

 

 
 

Movisie  •   Reclasseren in de buurt 21 

werkgebied gemaakt, zodat snel geschakeld kan worden. Hierbij worden verschillende leefgebieden van 

cliënten verdeeld over verschillende leden van het gebiedsteam. De gebiedsteams maken contact met de 

beoogde samenwerkingspartners, leggen uit wat de kernexpertise van RN is en proberen samen te werken 

op het moment dat integrale hulp aan een cliënt hier aanleiding toe geeft. Daarbij moet men tot een optimale 

taak- en rolverdeling komen.  

 

Waar de samenwerking slaagt, kan tijdig een samenhangend hulpaanbod tot stand komen of voortgezet 

worden. Dit kan eventueel op vrijwillige basis. Door het hulpaanbod al voorafgaand aan de rechtszaak in te 

zetten, ontstaat een duidelijk beeld van de cliënt zijn mogelijkheden en beperkingen, van de risicofactoren en 

steunende structuren. Dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige adviezen aan de rechtbank. Wanneer er sprake 

is van straf is de kans groter dat deze passend en uitvoerbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld voor werkstraffen.  

 

In deze werkwijze is de continuïteit van het hulpaanbod vergroot. Dit geeft meer mogelijkheden om de cliënt 

te betrekken bij het plan van aanpak of hem of haar een centrale rol te geven. Dit vergroot de motivatie van 

de cliënt en de formele, en mogelijk ook informele, partijen die bij het hulpaanbod aan de cliënt betrokken 

zijn. Reclassering kan zich idealiter binnen deze samenwerkingen goed concentreren op haar kerntaak: het 

afbouwen van criminele carrières. Bij cliënten met een hoog risico op ernstige delicten, kan reclassering 

besluiten om in de samenwerking met externe partners de regie (deels) in handen te nemen. Hierdoor 

worden risico’s beter afgedekt. 

 

Kortom, in de experimenten zijn vergelijkbare werkwijzen te zien, waarbij de interne samenwerking en de 

externe samenwerking hand in hand gaan en de werking voor de cliënt versterken.  

2.4.2. Externe samenwerking 

 
In verschillende experimenten zijn deelaspecten van de externe samenwerking onderzocht. Hieronder 

bespreken we achtereenvolgens: bekendheid, wederkerigheid, substitutie en regie. 

   

Bekendheid  

Samenwerking met partners in het gebied komt niet vanzelf tot stand. Hier moet actief aan gewerkt worden. 

Tijdens de experimenten maakten de coronamaatregelen het lastig om actief face-to-face contacten te 

leggen. Maar toch kon – mede op basis van eerdere ervaringen – worden aangegeven welke mogelijkheden 

de teams zien om de bekendheid bij samenwerkingspartners te vergroten. Daarbij kan onderscheid gemaakt 

worden tussen ‘zichtbaarheid’ en ‘gezien worden’. Bij zichtbaarheid gaat het erom dat 

samenwerkingspartners van het bestaan van reclassering weten en een globaal idee hebben van wat 

reclassering doet. Bij gezien worden gaat het erom dat de inbreng van reclassering ook benut en 

gewaardeerd wordt. Het vergt concrete samenwerking om ook echt gezien te worden.     

 

Zichtbaarheid 

In het Rotterdamse experiment stond onder meer de vraag naar zichtbaarheid centraal. Onder zichtbaar 

verstaat het team aanwezig en benaderbaar zijn voor vragen over het justitieel domein in de buurt. Zij maken 

het vergelijk met een sociaal werker die in de buurt aanspreekbaar is voor sociale vragen. Van Woudenberg 

(2021) geeft aan: ’De teamleden willen graag aanwezig zijn in de wijk’. Zoals een sociaal werker antwoord 

geeft op sociale vragen, zo kan de reclasseringsmedewerker antwoord geven op vragen over het op- en 

afbouwen van criminele carrières.   

 

Ook wijst men op het van belang van aanwezigheid op locatie. In Den Haag wordt al jaren vanuit het 

politiebureau gewerkt en dat zorgt er mede voor dat een aantal wijkagenten en reclassering goed 

samenwerken. Eén van de werkers in Apeldoorn: ‘Als je in de wijk zit, heb je binnen de kortste keren ‘de 

poppetjes’ wel helder’. Een reclasseringswerker in Apeldoorn schetst een situatie waarin hij op verzoek van 

de wijkagent mee op pad gaat naar een gezin. Naast de klacht van overlast blijken diverse problemen te 

spelen die direct worden opgepakt. Dit toont volgens de werker het belang om aanwezig te zijn op locatie. 



 

 

 
 

Movisie  •   Reclasseren in de buurt 22 

Het biedt gelegenheid om informeel te vertellen wat je doet en wat je kunt betekenen. 

 

Om de bekendheid te vergroten, verspreidt Apeldoorn een namenlijst van reclasseringswerkers. In diverse 

experimenten verbinden reclasseringswerkers uit de gebiedsteams zich aan samenwerkingspartners of aan 

diverse partners in het werkgebied op een bepaald leefgebied, zoals wonen, werken, et cetera.  

 

In Rotterdam vraagt het team zich gedurende het experiment af wat de kaders van reclasseren in de buurt 

zijn en wat dit betekent voor de zichtbaarheid. ‘Is het bijvoorbeeld de bedoeling om voorlichting te geven?’ 

vraagt het team in Rotterdam zich af.    

 

Gezien worden 

Uit diverse experimenten blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor het sociaal domein, maar ook voor het 

veiligheidsdomein, wat Reclassering Nederland kan en doet. ‘Mensen weten wel wie we zijn, maar niet wat 

we doen,’ verzucht één van de reclasseringswerkers. Waar contacten gelegd worden, reageert men 

doorgaans positief. In een breed samenwerkingsverband in Oss wordt de inbreng van reclasseringswerkers 

gewaardeerd: ‘Vanaf het begin ervaren reclasseringswerkers dat men hun rol, als experts op het gebied van 

justitiële aspecten, respecteert’ (Edens, 2021). Het loont dus zeker om contacten aan te gaan.  

 

Elke beroepsgroep kent een eigen legitimering voor de werkzaamheden. Reclassering Nederland heeft een 

sterk profiel: het afbouwen van criminele carrières en het voorkomen van recidive. Het heeft zin om hier 

bekendheid aan te geven. In Apeldoorn en Alkmaar blijkt uit een enquête onder beoogde 

samenwerkingspartners dat deze Reclassering Nederland als een interessante samenwerkingspartner zien.  

 
Het is rustiger in de wijk 

Op uitvoeringsniveau komen in Rotterdam belangrijke contacten tot stand. Deze leiden tot 

concrete resultaten voor cliënten. Uit het eindrapport van Rotterdam (Van Woudenberg, 2021) 

komt dit voorbeeld: ‘Cliënt x komt binnen bij één van de adviseurs in onze buurt. Gedurende het 

onderzoek blijkt al snel dat de problematiek niet alleen verband houdt met deze cliënt, maar dat 

de buurt / straat hier ook nauw bij betrokken is. De aanpak alleen richten op deze cliënt lijkt weinig 

zinvol, waarna via de directie Veilig van de gemeente contacten zijn gelegd met de benodigde 

ketenpartners. Omdat de casus directe aandacht vraagt, besluit de adviseur een toezichthouder 

te betrekken, die hierdoor direct aan de slag kan met de casus. Met de betrokken partijen 

(wijkteam, wijkagent, gemeente afdeling overlast, jeugdbescherming, woningbouw en 

reclassering) vinden diverse overlegmomenten plaats.  

 

Tijdens het eerste overleg blijkt dat de visie op de problematiek verschilt. Zo kijkt de medewerker 

die verbonden is aan de overlast aanpak op een andere manier naar de casus dan de 

reclassering: de eerste kijkt bijvoorbeeld minder naar de persoon, maar vooral naar de 

problematiek en welke middelen hij daarvoor heeft. Bijvoorbeeld een boete uitdelen à 500 euro 

voor geluidsoverlast. De reclassering kijkt meer naar de persoon en de situatie. Een cliënt met 

psychische problematiek die wordt uitgedaagd door de buren kan daarop reageren door de 

muziek zo nu en dan te hard te zetten. Een boete lost het probleem niet op, maar alleen deze 

cliënt aanspreken ook niet.  

 

Uiteindelijk wordt het rustiger in de buurt. Er zijn geen overlastmeldingen meer en vanuit de cliënt 

die in beeld is bij de reclassering, komen ook geen meldingen. Het vermoeden bestaat dat de 

betrokkenheid en het betrekken van alle ketenpartners hieraan heeft bijgedragen. De politie en 

gemeente zijn vooral gefocust op de cliënt en diens problematiek. Dit terwijl het een breder 

probleem is met de betrokkenheid van diverse buurtbewoners die het probleem in stand houden. 

Doordat de reclassering kritisch is op de eigen cliënt, maar tegelijkertijd voor de cliënt opkomt 

door het bredere probleem in kaart te brengen bij de ketenpartners, wordt breder geïntervenieerd, 

met als resultaat dat het nu rustiger is’.  
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Wederkerigheid 

In Den Haag werkt reclassering al langer samen met partijen in de buurt. Toezichthouders zijn een dag of 

dagdeel per week werkzaam op het politiebureau om de samenwerking met de politie en de ggz-

medewerker, die eveneens op het bureau werkzaam is, te versterken. Eenzelfde constructie was er in 

buurtcentra, dit is tijdens corona even ingezakt en wordt sinds de versoepelingen weer opgebouwd. Vanuit 

deze ervaring van een meer intensieve samenwerking met partners komt het belang van wederkerigheid in 

samenwerking naar voren. Wat wederkerige samenwerking precies inhoudt en waar het uit kan bestaan, 

wordt in het Haagse experiment verder onderzocht (Storms, 2021). Als het gaat over wederkerigheid in de 

samenwerking met politie komt één element vaak terug: de belangen van de verschillende organisaties en 

het spanningsveld in het opbouwen van een goede samenwerking. De volgende uitspraak van een 

toezichthouder illustreert dat: 

 

‘Het spanningsveld is dat je een algemeen belang hebt met z’n allen: een veiligere samenleving, maar dat je 

ook nog individuele belangen hebt. En dat botst wel eens en dan moet je op elkaar kunnen vertrouwen.‘   

 

Ggz-problematiek in de buurt 

Dit gesprek tussen een toezichthouder en een medewerker van de politie laat zien dat 

maatschappelijke ontwikkelingen ook een rol spelen bij de taak- en rolverdeling:    

Toezichthouder: ‘Er is veel ggz-problematiek hier en veel komt in strafrecht terecht. Een 

medewerker van ggz-instelling x zit daarop.’   

Politie: ‘Er wordt langer ambulant behandeld. Er is meer problematiek in de wijken, waar politie 

dan mee geconfronteerd wordt. Dat is soms heel heftig. Soms begrijp je niet hoe iemand na een 

incident weer snel thuis is. Er moet wel goede hulp geregeld worden. Op een gegeven moment 

stopt onze taak ook.’  

Toezichthouder vult aan: ‘Omdat mensen niet meer naar het ziekenhuis gaan maar naar de 

officier van justitie komen ze ook op de radar van reclassering. Als je naar het ziekenhuis gaat 

kom je bij x terecht. Kom je bij de officier, dan kom je bij reclassering terecht.’  

 

Uit dit gesprek blijkt gemeenschappelijke grond voor het oplossen van een probleem dat niet 

makkelijk is op te lossen. Wat hierbij telt is dat de uitvoerende professionals elkaars rol en positie 

erkennen. Het geeft weer hoe het praktisch samenwerken in Den Haag, sinds 2009, vorm krijgt. 

Het probleem is niet opgelost, maar er is een wil tot samenwerken. Men beseft dat op uitvoerend 

niveau het van belang is dat iedereen elkaar daarbij informeert en steunt.  

 

Diverse experimenten wijzen op het belang van contacten op persoonlijk niveau met uitvoerende werkers. 

Via persoonlijke contacten leer je elkaars organisatie echt kennen en heb je oog voor elkaars belangen. Er 

ontstaat bereidheid tot veranderen en het loslaten van zekerheden. Informatie delen, waar mogelijk, 

transparant zijn en buiten eigen kaders denken, zijn noodzakelijk om achterdocht weg te nemen en over ‘de 

eigen schaduw’ heen te stappen (Nibbelink, 2021). Een teamlid in Den Haag zegt: 

 

‘Je moet niet binnenkomen met ‘we gaan samenwerken’. Je moet eerst koffie drinken.’  

 

Broers 

Hoe nauw deze samenwerking soms neemt, blijkt uit het volgende voorbeeld van een 

toezichthouder in Den Haag over hoe sociaal domein en reclassering samenwerken in het belang 

van een gezin: ’Bijvoorbeeld, ik kreeg een tweede casus waar welzijn al voor het broertje en de 

moeder aanwezig was. Ik kwam er voor de broer die bij ons in beeld was. Belangrijk is dat je met 

elkaar afstemt, voorafgaand aan een gesprek, wie wat gaat doen en wat er moet gebeuren. En 

dat je ook van elkaar weet wat er daadwerkelijk speelt. Je moet niet willen dat het broertje zich 

optrekt aan de broer omdat deze een bepaald delict heeft gepleegd.’   

 

Medewerkers van reclassering in Den Haag geven aan dat een samenwerking niet alleen halen is, maar ook 

brengen. Wanneer een partner in het sociaal domein passende ondersteuning wil bieden aan een cliënt, dan 
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is het goed om te kijken of er iets tegenover kan staan. Bijvoorbeeld meedenken in een casus waar 

specifieke expertise van reclassering nodig is of samen optrekken in een zaak. Het onderhouden van goede 

wederkerige contacten betekent vaak korte lijntjes. In de praktijk wordt er dikwijls sneller iets geregeld voor 

een cliënt. Hierover zegt een toezichthouder in Den Haag: 

 

‘Voor het gros kun je veel meer betekenen doordat je gunning hebt van de partners. Door het gunnen van de 

partners kun je mensen makkelijker plaatsen, door de gunning van de partners kun je sneller een uitkering 

regelen, door de gunning van de partners kun je op alle leefgebieden eigenlijk veel sneller adequaat 

handelen, dan alleen maar aanmelden en dan afwachten of er iets gebeurt. (…) Dan zeggen mensen: ‘Ja, 

jongens, zo mag het niet werken’, maar zo werkt het wel. Als je in de buurt bent, krijg je dingen eerder voor 

elkaar dan dat je vanuit ons kantoor Bezuidenhout een formulier invult. Dan kom je ook aan de beurt, maar 

pas twaalf weken later.’  

  

Vrijwillige trajecten 

In Den Haag heeft de goede samenwerking in een aantal gevallen geleid tot een traject waar de cliënt 

vrijwillig aan deelneemt. Daarmee is een strafrechtelijk traject voorkomen. Een toezichthouder, met veel 

contacten met politie en zorgaanbieders in de wijk, vertelt hierover:  

 

‘Ik merk persoonlijk dat het helpt als mijn contacten het idee hebben dat ze iets aan jou hebben. Dat je ook 

soms dingen doet die niet in het forensisch kader vallen. Dat zorgt voor extra werk, maar dat vind ik prima. 

Een voorbeeld: de politie vroeg mij mee naar een huisbezoek van een meneer met lastig gedrag. Hij had 

ruzie met de buren, met de instanties. Daar kwam een soort van toezicht op; een traject waar meneer 

vrijwillig aan deelneemt.’ 

 

Een toezichthouder over de samenwerking met het sociaal wijkteam en vrijwillige trajecten:  

 

’Dan kom je als toezichthouder met je poten in de klei te staan. Dan krijg je te maken met zaken waar het 

wijkteam niet uitkomt en waarvan ze verwachten dat wij er iets mee kunnen. Ja, dat levert echt veel werk op. 

Maar het heeft mij ook vrijwillige trajecten opgeleverd.’ 

 

Een toezichthouder voegt hieraan toe:  

 

’De bijvangst zit niet in reguliere caseload. Het vergt een andere manier van werken. Omarm het, we doen 

ons werk tekort. We staan meer in onze kracht als we op de plek zijn waar het werkelijk gebeurt. We zijn de 

brug tussen zorg en strafrecht.’ 

 

Substitutie 

In de samenwerking met andere organisaties kunnen onderdelen van de kennis en het werk van de 

samenwerkingspartners vermengd raken of zelfs verplaatst worden van de ene naar de andere organisatie.  

Substitutie wordt wel aangeduid als ’het doelbewust en doelgericht vervangen van een (deel van een) 

bestaande voorziening door een (deel van een) andersoortige voorziening, waarbij de oorspronkelijke functie 

vervuld blijft worden en wel voor een vergelijkbare patiëntenpopulatie’ (Wiersma, e.a., 1989). Substitutie kan 

inhoudelijke redenen hebben, bijvoorbeeld menselijker zorg. Maar substitutie wordt ook toegepast om kosten 

te besparen.  

 

Oss 

In het onderzoek naar het experiment in Oss is extra aandacht besteed aan ‘substitutie’ tussen reclassering 

en de samenwerkingspartners. Substitutie tussen aanhalingstekens, omdat de samenwerking veel breder is 

dan het vervangen van de ene voorziening door de andere. In Oss is RN vertegenwoordigd in de Verbinding, 

een samenwerkingsverband van veiligheidspartijen, dat onderdeel uitmaakt van een proeftuin waar alle 

partijen op het terrein van zorg en welzijn in samenwerken. Door de samenwerking is er een verschuiving 

zichtbaar van taken en kennis. Hierdoor komen de verschillende organisaties weer beter toe aan hun 

kerntaak en kernexpertise. In het eindrapport van Oss wordt, op basis van een onderzoek (Van Ballegooij, 

2001), een opvallend resultaat beschreven (Edens, 2021). 
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‘Binnen het werken van de Verbinding lijkt een vervanging zichtbaar van taken van de reclassering naar 

professionals in het sociaal domein, waarmee hetzelfde doel wordt beoogd: het voorkomen van delictgedrag 

in de toekomst en het verbeteren van de situatie van cliënten. Als een strafrechtelijk kader wordt voorkomen, 

scheelt dat (…) in kosten voor de strafrechtketen (…) en de cliënt krijgt geen strafrechtelijke titel. De 

bevindingen van de onderzoeker van het project de Verbinding lijken voorzichtig aan te tonen dat een traject 

in de Proeftuin in ieder geval leidt tot minder politiecontacten. Van 9 deelnemers is aangetoond dat er een 

totale afname is van uren politiecontact ten opzichte van de 166 uren in het jaar voorafgaand aan deelname 

(Van Ballegooij, 2021). Waarmee niet is gezegd dat er geen andere kosten zijn gemaakt.’  

 

Door kennismaking en wederkerige samenwerking van verschillende partijen in het veiligheidsdomein en het 

sociaal domein is het mogelijk om overlastsituaties te voorkomen. Problemen die eerder niet werden 

aangepakt en daardoor steeds bij de wijkagent terug kwamen zijn in de samenwerking wel opgepakt. Op 

deze wijze is het mogelijk om de wijkagent vrij eenvoudig te ontlasten van oneigenlijke taken; namelijk het 

talloze keren bezoeken van mensen die overlast veroorzaken door problemen die niet bij de wijkagent 

thuishoren. Dit is een mooie empirische aanwijzing dat samenwerking heel effectief kan zijn. De expertise 

van verschillende partijen wordt nu beter benut en de cliënt beter begeleidt of eventueel gesanctioneerd. 

In de samenwerking in Oss gaat het vooral om de verbreding van kennis en expertise. Door structurele 

deelname aan de overleggen van de Verbinding zijn andere partijen bekend met wat reclassering kan en 

doet. Wanneer er sprake is van (risico op) crimineel gedrag wordt reclassering ingeschakeld. Reclassering 

schakelt op haar beurt weer andere partijen in wanneer dat kan bijdragen aan preventie of het afbouwen van 

criminele carrières.  

 

‘In die samenwerking is sprake van een toename en vermenging van kennis en vaardigheden tussen de 

verschillende organisaties. Betrokken partners van zorggerichte organisaties (ggz, welzijn) leren om in 

gesprekken met cliënten inmiddels ook thema’s als ‘veiligheid’ en ‘criminaliteit’ te bespreken. De 

reclasseringswerkers (…) benadrukken de meerwaarde van deze ‘forensische scherpte’ van sociale partners 

en ook hun eigen psychiatrische kennis. Hoewel feitelijk geen ‘vervanging’, gaat deze ontwikkeling verder 

dan slechts overdracht van kennis: niet-forensische werkers integreren het uitgangspunt van voorkomen van 

recidive in gesprekken met cliënten, op de wijze zoals de reclassering deze uitdraagt’ (Edens, 2021). 

 

De samenwerking in Oss laat zien dat kennis en vaardigheden van reclasseringswerkers bij nauwe 

samenwerking over te dragen zijn aan professionals van andere organisaties. Een casus kan bijvoorbeeld 

voornamelijk draaien om goede sociaalpsychologische zorg, maar toch gepaard gaan met kleine delicten. 

Zorgorganisaties kunnen de kennis die nodig is om met deze delicten om te gaan ook zelf in huis halen. Of 

in het samenwerkingsverband een kort advies inwinnen bij reclassering. Er zijn organisaties voor 

gespecialiseerde forensische zorg, maar bij lichte veiligheidsproblematiek kan wellicht worden volstaan met 

lichte samenwerking vanuit RN of ‘substitutie’ van kennis. Voor reclassering geldt andersom natuurlijk 

hetzelfde. In Oss is deze beweging al gaande.  

 

Aan substitutie koppelt men vaak kostenbesparingen. Het is evident dat het ontlasten van wijkagenten 

kosten bespaart bij de politie. Het is echter niet duidelijk welke partij ervoor zorgt dat deze kosten worden 

bespaard. Over het algemeen is het lastig om vast te stellen welke kosten en baten voor wie optreden door 

verschuiving en verbreding van kennis en vaardigheden in de samenwerking tussen verschillende 

organisaties. Substitutie in de strikte zin van vervanging van de ene voorziening door een andere 

(goedkopere) voorziening is in complexe samenwerkingen als de Proeftuin en de Verbinding niet aan de 

orde. Het gaat juist om een slimme manier van kennis delen en niet om kennisoverdracht. Dat 

kostenbesparingen lastig te ramen zijn, blijkt ook uit de financiële marge die in de maatschappelijke kosten- 

en batenanalyse van reclasseren in de buurt aan samenwerking wordt gehecht (zie Visser en Németh, 

2021). De ‘winst’ of ‘waarde’ van samenwerking wordt gezocht in het aannemelijk maken dat cliënten ermee 

gebaat zijn. Veel cliënten zijn meer gebaat bij een mix van zorg en reclassering dan bij een reeks bezoeken 

van een wijkagent die vanuit zijn organisatie geen mandaat heeft om de onderliggende problemen op te 

lossen.    
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Regie 

Reclassering staat voor de uitdaging om haar kennis en kunde in te brengen bij, en gebruik te maken van  

kennis en kunde van, samenwerkingspartners. Voor reclassering is dit niet vrijblijvend. Zij hebben te maken 

met cliënten die delicten plegen en het gevaar bestaat dat cliënten dat opnieuw doen. De opdracht voor 

reclassering is om nieuwe delicten zoveel mogelijk te voorkomen om schade voor slachtoffers en de 

samenleving te voorkomen. Reclassering kan bij veiligheidsrisico’s niet achterover leunen. Voor cliënten die 

onder het strafrecht vallen, is reclassering gehouden om regie te voeren. Zij doet dit nu al op veel plekken 

bijvoorbeeld in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis. Ook wanneer er naast concrete delicten 

sprake is van problemen op andere vlakken, zorgt reclassering ervoor dat zij werkt op basis van correcte 

informatie en weloverwogen besluiten. Daarbij is het nodig om de regie over het veiligheidsdeel te houden. 

Op verschillende plaatsen is hiermee geëxperimenteerd.  

 

Alkmaar 

In Alkmaar is de regievoering uitgewerkt voor meervoudige complexe casussen waar in ieder geval ook een 

veiligheidsaspect een rol speelt. Het voert te ver om de gedetailleerde uitwerking hier te herhalen. Deze is 

uitvoerig en precies beschreven in het eindrapport van Alkmaar (De Lange, 2021). Belangrijk om te noemen, 

is dat reclassering in staat is om bij complexe problematiek vanuit haar verantwoordelijk voor de veiligheid 

het voortouw te nemen. In Alkmaar is regie gedefinieerd als ‘een bijzondere vorm van sturen die is gericht op 

de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel met het 

oog op een bepaald resultaat’ (Pröpper e.a., 2004). 

 

 

Zorg- en Veiligheidshuis 

Door slimme inzet van reclasseringsmedewerkers op cruciale aspecten van de samenwerking vult 

RN hiaten in het proces in Alkmaar aan om de juiste zorg en veiligheid te bieden. Cruciaal is de 

samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) dat vanuit de gemeente zorg draagt voor 

het proces van zorg en veiligheid rond ingewikkelde casussen, veelal gezinnen. Het ZVH richt 

zich op het terugdringen en voorkomen van ernstige overlast en criminaliteit. De focus van het 

ZVH is gericht op onafhankelijke procesregie. Ze brengt partijen samen rond cliënten en faciliteert 

de samenwerking.  

 

Reclassering Nederland constateert dat wanneer het gaat om ingewikkelde casussen waarin 

criminaliteit een rol speelt, zij niet altijd in de positie is om vanuit de inhoud adequaat regie te 

voeren. De veiligheidsrisico’s eisen wel dat er sprake is van een vorm van toezicht. Daartoe 

introduceert RN een nieuwe rol: de casuscoördinator. De casuscoördinator zorgt er, in nauwe 

samenwerking met de procesregisseur van ZVH, voor dat het reclasseringsperspectief bij de 

cliënt centraal staat en richt hiervoor een specifiek netwerkoverleg in. Samen met de 

netwerkpartijen en de cliënt maakt de casuscoördinator een plan van aanpak. Vervolgens 

monitort hij of zij de uitvoering van het plan. De casuscoördinator slaat een brug tussen de 

Alkmaarse netwerkpartners, de bij de casus betrokken adviseur en toezichthouder en de cliënt. 

Hierdoor is de toezichthouder niet voortdurend bezig met de veranderende situaties rondom de 

cliënt. Hij of zij kan zich richten op de kerntaken van de reclassering. Voor de netwerkpartners 

geldt hetzelfde. De casuscoördinator beschikt over de expertise van reclassering om de veiligheid 

van mensen in de omgeving van de cliënt zoveel mogelijk te waarborgen.  

 

Eén gezin (casus), één plan, één regisseur lijkt in deze aanpak goed van de grond te komen. Het 

is een intensieve rol die door reclassering wordt opgepakt. Uit het eindrapport van Alkmaar blijkt 

dat dit vanuit het oogpunt van veiligheid de moeite waard is. De samenwerkingspartners, inclusief 

het Zorg- en Veiligheidshuis, gunnen reclassering deze rol.     

 

 

Conclusie externe samenwerking 

We bespraken de resultaten van de externe samenwerking aan de hand van een aantal kernbegrippen die in 

de experimenten zijn uitgediept: bekendheid, wederkerigheid, substitutie en regie. De resultaten laten een 
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positief beeld zien. RN wordt gezien en gewaardeerd op haar kernexpertise. Netwerkpartners gunnen 

reclassering de regie bij cliënten, waar veiligheid een rol speelt. Zeker als het gaat om cliënten die onder 

complexe omstandigheden leven. In het proces met netwerkpartners vinden allerlei vormen van uitwisseling 

van kennis en vaardigheden plaats. Deze krijgen soms het karakter van substitutie van kennis, maar leiden 

meestal tot uitbreiding van kennis bij verschillende netwerkpartners. Een voorwaarde voor het 

gunningsproces is wederkerigheid tussen reclassering en de netwerkpartners; reclassering moet ook altijd 

iets inbrengen.       

 

Kanttekeningen externe samenwerking 

Ondanks de positieve ervaringen met samenwerking, lopen de teams ook tegen de nodige hindernissen 

aan. In één van de experimenten blijkt het onmogelijk om contact te leggen met het lokale netwerk van het 

sociaal- en veiligheidsdomein. Het samenwerkingsverband heeft interne problemen en maakt een 

ontwikkeling door waarbij vaste werkplekken op stadsdeellocaties voor het wijkteam worden losgelaten en 

men kiest voor gecentraliseerde werkplekken. De coronamaatregelen maken de samenwerking niet 

eenvoudiger. Uiteindelijk brachten interviews met sleutelfiguren in het samenwerkingsverband toch de 

nodige verbinding en onderzoeksresultaten teweeg. Dit voorbeeld geeft aan dat RN afhankelijk is van de 

lokale situatie. Die bepaalt in hoge mate of samenwerking überhaupt mogelijk of wenselijk is.  

In de beginperiode zijn er altijd hindernissen om te overwinnen, ook als er wel een aanspreekbaar netwerk 

is. Deze hebben te maken met  de onbekendheid met (de taken van) reclassering. Of het kan gaan om de 

onervarenheid van samenwerkingspartners met de cliënten van reclassering.  

 

Samenwerking met wijkteams 

In één van de experimenten blijkt het lastig om contact tot stand te brengen met het wijkteam. Bij de 

wijkteamleden is er letterlijk vrees voor cliënten van reclassering. Een medewerker van reclassering zegt 

over deze eerste periode waarin zij actief voorlichting geven aan wijkteams: 

 

‘Toen was de tendens dat ze niet met ons samen wilden werken, omdat onze cliënten eng zijn.’ 

 

Ook is het niet altijd duidelijk welke cliënten men wel en welke niet kan aanmelden bij het wijkteam. Een 

medewerker van reclassering: 

 

’Dan meld ik mijn cliënt aan bij het wijkteam, wijzen ze hem af omdat er sprake is van enkelvoudige 

problematiek. Kom ik later met een andere cliënt, wordt die ook afgewezen omdat er sprake is van te 

complexe problematiek. Het is voor mij niet meer duidelijk wanneer ik dan wél bij het wijkteam kan 

aankloppen.’ 

 

Inmiddels is er wel contact tussen reclassering en het wijkteam. Het is frappant hoe snel dit haar vruchten 

afwerpt. Er zijn afspraken gemaakt over vaste contactpersonen. Reclassering legt anonieme casuïstiek voor 

aan het wijkteam, waarna het wijkteam vaststelt of er hulpaanbod is. Dit werpt al snel vruchten af: 

 

’Een paar dagen na mijn overleg bij het wijkteam belt een oud cliënt die aangeeft hulp nodig te hebben. Ik 

ben bij deze cliënt langsgegaan en bel gelijk ons contactpersoon bij het wijkteam. Mijn cliënt en ik kunnen al 

snel langskomen. Er is gelijk iemand vanuit het wijkteam aan de cliënt gekoppeld die er verder mee aan de 

slag gaat.’ 

 

Samenwerking met wijkagenten 

Ook al zijn veel uitvoerend professionals overtuigd van de noodzaak tot samenwerking, in de praktijk lopen 

zij toch vaak tegen problemen aan. Uit één van de experimenten gericht op onder meer ‘de bijdrage van de 

contacten met ketenpartners aan cliënt(traject)en’ komen een aantal lastige zaken naar voren, bijvoorbeeld 

in het contact met wijkagenten. 

 

Deze samenwerking wordt door zowel de reclasseringswerkers als door de wijkagenten wisselend ervaren. 

Wijkagenten hebben vaak een schat aan informatie die voor de reclassering waardevol is, zowel over 

individuen als over de gehele wijk. Een wijkagent geeft in een interview aan dat hij deze informatie niet deelt 
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met de reclassering. Dat komt ook omdat hij niet weet dat er een vast team is waar hij deze informatie kwijt 

kan. Hierdoor mist de reclasseringsmedewerker belangrijke informatie. Dit kan zelfs gevaarlijk zijn, zo blijkt 

uit een interview met de wijkagent: 

 

’Qua veiligheid is het ook belangrijk om te weten of je met bepaalde cliënten over straat kunt. Stel dat hij 

rivaliseert met een andere groep, dan loop je gevaar. Die dingen weet de wijkagent vaak wel en de 

reclassering niet. Als er vijf werkers aan mijn wijk gekoppeld zijn, dan kan ik dit soort informatie gaan delen. 

Dan weet ik bij wie ik moet zijn om de informatie goed kwijt te kunnen.’  

 

De wijkagent vindt het belangrijk om het contact op een andere manier vorm te geven, dan nu het geval is: 

 

‘We onderschatten het ook. Als je bij elkaar zit, komen er allemaal dingen naar boven die je helemaal niet 

verwacht. (…) Mijn notitieboekje is soms belangrijker dan de registratiesystemen. Ik heb vaak meer beeld bij 

een cliënt dan wat in de systemen is terug te vinden.’ 

 

In Rotterdam neemt Reclassering Nederland deel aan het gemeentelijke overleg Directie Veiligheid. Vier 

buurten worden daar op buurtniveau besproken. Een teamlid van reclassering dat aan deze overleggen 

deelneemt, betwijfelt de relevantie. Het teamlid merkt op: 

 

‘Partijen die vaak in de wijk aanwezig zijn, weten over het algemeen wel om welke burgers het gaat. Dit geldt 

niet voor de reclassering. Wanneer ik niet weet over wie het gaat, heeft het voor mij minder meerwaarde.’   

 

Dit laatste citaat geeft aan dat medewerkers van reclassering gericht zijn op de individuele cliënt. Zij zien 

(nog) niet het belang van aspecten van de buurt die het individuele overstijgen. Voor wijkagenten en 

bijvoorbeeld jongerenwerkers of opbouwwerkers is dat juist interessante kennis omdat individuele levens 

worden beïnvloed door de omstandigheden in de buurt. Door te focussen op de individuele cliënt worden 

maatschappelijke verhoudingen en structuren achter criminaliteit over het hoofd gezien, terwijl deze wel de 

voedingsbodem zijn voor criminogene factoren.  

 

Samenwerking met het lokale netwerk wordt op allerlei manieren gehinderd. Het kan gaan om onbekendheid 

met reclassering, met de doelgroep, met onderlinge verhoudingen en met de verschillende perspectieven 

van waaruit naar cliënten en hun omgeving wordt gekeken door verschillende netwerkpartners. Grosso 

modo worden deze hindernissen tamelijk makkelijk genomen zodra het voor de samenwerkingspartners 

duidelijk is wat RN doet. Dit geldt overigens ook andersom voor medewerkers van RN die niet altijd weten 

vanuit welk perspectief belangrijke samenwerkingspartners als de wijkagent naar de buurt kijken.    

 

Ontwikkelcyclus samenwerkingsverbanden 

Vrijwel alle contacten in de experimenten zijn één op één contacten tussen personen op uitvoerend niveau. 

Het lukt minder goed om deze contacten naar de teams te verbreden. Van Woudenberg (2021) haalt in de 

eindrapportage Rotterdam organisatiepsycholoog Pieterjan van Delden (2009) aan die aangeeft dat 

samenwerking op uitvoerend niveau op een gegeven moment ook ondersteund moet worden met goede 

afspraken op managementniveau. Dan gaat het in Rotterdam bijvoorbeeld over gebruikmaken van 

werkplekken bij stakeholders in de buurt. Door dit op het niveau van de leidinggevende te regelen, kunnen 

uitvoerend professionals zich beter concentreren op het gezamenlijk begeleiden van cliënten. Van Delden 

heeft zijn bevindingen over samenwerking in het publieke domein in het onderstaande schema (figuur 3) 

weergegeven.   

 

Reclasseren in de buurt is nu vooral vorm gegeven in, wat in het schema van figuur 3 wordt genoemd, 

‘praktisch samenwerken’ (op het niveau van uitvoerend professionals). Wat volgens het team in Rotterdam 

nodig is, is de volgende stap: ‘structureren’ (op het niveau van managers). Van Delden geeft hierbij wel aan 

dat structureren ook kan leiden tot stagnatie. De energie van vernieuwing is vaak te vinden in praktische 

samenwerking. Structureren is een logische volgende stap, maar moet wel ruimte bieden aan koplopers die 

de vernieuwing in de praktijk brengen (Van Delden, 2009).     
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Figuur 3. Ontwikkelingscyclus van samenwerkingsverbanden met actoren en stagnaties (Van Delden, 2009: 

126).  

 

Fase ‘praktisch samenwerken’ 

In de fase van praktisch samenwerken zijn de professionals aan zet. Zij hebben in deze fase veel invloed. 

Het gaat hierbij om resultaatgericht praktisch samenspel tussen de uitvoerende professionals.  

 

Fase ‘structureren’ 

In deze fase ontstaat collegiaal begrip en interesse tussen professionals onderling. Er komt meer rust en de 

werkdruk neemt af. De fase van experimenteren is voorbij en de manier van werken wordt minder bepaald 

door individuele personen. Het risico bestaat dat het niet lukt een goede structuur te vinden met elkaar. 

Binnen samenwerkingsverbanden heeft men te maken met een complexiteit aan werkprocessen en 

afstemmingsproblemen. In de structuur worden een aantal zaken geregeld:  

• Taakverdeling tussen partners. 

• Mandatering van medewerkers. 

• Band met de moederorganisatie. 

• Compacte overlegstructuur. 
 

Wanneer we dit leggen naast de experimenten reclasseren in de buurt, dan zijn deze goeddeels nog in het 

stadium van praktisch samenwerken. Op plaatsen waar reclasseren in de buurt al wat langer in de praktijk 

wordt gebracht, zijn beginnende tekenen van structureren te zien. Het praktische samenspel tussen 

professionals kost tijd. Eén van de teamleden in Rotterdam zegt: ‘Dat kan niet in 1,5 jaar.’ (Van 

Woudenberg, 2021).  

 

Voor professionals van reclassering is het een balanceer-act om de persoonlijke contacten goed te houden 

en tegelijkertijd op te schalen conform het ‘structureren’ op managementniveau. Reclasseringswerkers in 

één van de experimenten kunnen in contact treden met de teamleider van een wijkagent als het niet lukt om 

contact te krijgen. Deze zorgt er vervolgens voor dat het contact alsnog tot stand komt of dat de 

reclasseringswerker de gewenste informatie krijgt. Uit een rondvraag in het team blijkt dat dit niet of 

nauwelijks is gebeurd. Een teamlid heeft dit wel een keer gedaan, met het gewenste resultaat. Een collega 

heeft moeilijkheden ervaren met het contact leggen, maar neemt niet de stap naar de leidinggevende van de 

agent: 
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’Ik heb geen zin in die confrontatie. Ik vind het vervelend om iemand aan te spreken via zijn manager. Ik kan 

ook op een andere manier aan mijn informatie komen.’ Een teamlid in Rotterdam geeft aan dat het belangrijk 

is om elkaar als persoon te leren kennen, maar ook als professional, op wat je doet. ‘Want dan kun je elkaar 

veel gerichter vragen stellen.’  

2.4.3. Interne samenwerking  

 
In het bovenstaande deel gaat het over de externe samenwerking. Reclasseren in de buurt vergt echter ook 

interne samenwerking tussen verschillende functies en rollen binnen RN.  

 

Reclassering is georganiseerd langs lijnen van de bekostiging vanuit de strafrechtketen. Een groot deel van 

het werk van RN bestaat uit het geven van advies aan de officier van justitie en de rechter, het toezicht 

houden op cliënten en het organiseren en begeleiden van werkstraffen. Hiervoor wordt reclassering betaalt 

per opdracht. De functies adviseur, toezichthouder en werkstrafmedewerker hebben zich in de loop van de 

jaren tot specialismen ontwikkeld. Wanneer alle functies betrokken zijn bij een cliënt, dan is dat doorgaans 

volgtijdelijk en niet tegelijkertijd in samenhang. Bij reclasseren in de buurt is het streven om integraal te 

werken, in samenhang tussen de verschillende functies. Op dit vlak staat RN voor een uitdaging. 

 

Net als externe samenwerking is interne samenwerking geen doel op zich. Door vanuit de verschillende 

functies van reclassering gezamenlijk op te trekken ontstaat een completer beeld van de cliënt en zijn 

omgeving. Er wordt een kwalitatief beter advies mogelijk en een passende begeleiding. In de experimenten 

zijn diverse acties ondernomen die tot concrete verbetering leiden. Er zijn legio voorbeelden, maar we geven 

enkele sprekende. 

 

Tijdigheid 

In de richting van de cliënt is het belangrijk dat zijn of haar problemen vrijwel direct worden opgepakt. In het 

reguliere reclasseringswerk wordt vaak eerst een lang traject doorlopen in de strafrechtketen. Tegen de tijd 

dat de problemen werkelijk worden aangepakt, is de situatie van de cliënt vaak weer anders. In de 

experimenten stemmen adviseurs, toezichthouders en soms ook werkstrafbegeleiders direct in het begin 

met elkaar af en zoeken van daaruit de externe samenwerking. Los van het tempo van de strafrechtketen 

wordt een plan van aanpak gemaakt. De aanpak van problemen op het terrein van zorg en welzijn worden 

buiten de strafrechtketen geregeld. Daarnaast voorziet de strafrechtketen in toenemende mate in 

mogelijkheden om de afdoening te bespoedigen, bijvoorbeeld langs de weg van ZSM. Of er kan worden 

volstaan met een sepot, al dan niet met bijzondere voorwaarden die weer goed kunnen aansluiten op een 

traject dat al met de cliënt is ingezet. Tijdigheid is ook van belang voor de strafrechtketen. Door een snelle 

interne samenwerking kan reclassering een advies geven dat mede is gebaseerd op concrete informatie 

over een al ingezet traject. Hierdoor is al voor de rechtszaak zichtbaar welke mogelijkheden en beperkingen 

de cliënt heeft en welke criminogene factoren nog een rol spelen in het leven van de cliënt. Dit wordt 

meegenomen in het advies aan de officier van justitie of de rechter en draagt daarmee bij aan een passende 

begeleiding en eventueel sanctionering.     

 

Ontschotting tussen functies 

Op een aantal plaatsen, zoals in Den Haag, is geëxperimenteerd met de aansluiting van het advies op de 

uitvoeringsmogelijkheden van toezicht en werkstraf. Door hier in een vroeg stadium met de verschillende 

onderdelen van reclassering over van gedachten te wisselen, worden er voor de cliënt passender trajecten 

uitgestippeld. De relatie met reclasseren in de buurt is dat deze trajecten, in toenemende mate, in de buurt 

worden gevonden. En aansluiten op wat een cliënt wil, kan en nodig heeft. Dit levert minder werkstraffen op 

die niet uitvoerbaar blijken.  

 

Uit het experiment in Rotterdam blijkt dat wanneer de werkstrafbegeleider goed contact onderhoudt met de 

toezichthouder dit positief werkt, aldus een medewerker van reclassering in Rotterdam (mondeling): 
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‘Een toezichthouder kan invloed uitoefenen op de cliënt wanneer de werkstraf niet goed loopt. Wanneer de 

werkstrafbegeleider tijdig signalen doorgeeft over stroef verloop, kan in onderlinge samenwerking de beste 

oplossing worden gekozen. Nu wordt de toezichthouder soms overvallen door het besluit om de werkstraf te 

stoppen. Terwijl dat een fikse invloed heeft op het toezicht en de begeleiding in het algemeen.’  

 

In Utrecht worden adviesrapporten door leden van het gebiedsteam geschreven of in nauwe samenwerking 

tussen de adviseur en het team. Als meerwaarde wordt genoemd (Wildeboer, 2021): 

• Het plan is afgestemd op wat de buurt aan programma’s aanbiedt. 

• Het team heeft contacten in de buurt die behulpzaam kunnen zijn voor het opstellen van een plan van 

aanpak op maat en het spreken van relevante referenten.  

• Het team heeft zicht op de leefomgeving van de cliënt. (…) Bijvoorbeeld een jongvolwassen cliënt 

woont in een deel van de wijk waar veel wordt gedeald. Dat kan een risico vormen voor cliënt en het 

verloop van het toezicht.  
 

Duurzame interne samenwerking 

In een aantal experimenten, zoals in Utrecht, krijgt gebiedsgericht werken al structureel inhoud. Ondanks de 

komst van nieuwe medewerkers in het team en het vertrek van de kartrekker blijft het team enthousiast: 

 

‘Nieuwe collega’s worden hartelijk ontvangen en uitgenodigd hun mening te delen. De nieuwe opvattingen 

lijken geapprecieerd te worden. (…) Wanneer nieuwe inzichten niet passend worden geacht, dan wordt op 

correcte wijze feedback gegeven.’  

 

Na het vertrek van de kartrekker wordt van ieder individueel teamlid een inspanning gevraagd op de taken 

die horen bij gebiedsgericht werken: contacten onderhouden, voorzitten en agenda bijhouden van de 

casuïstiekbespreking, actielijst bijhouden, sociale kaart invullen, et cetera. Hierdoor, zo concludeert het 

eindrapport, lijkt de betrokkenheid vergroot (Wildeboer, 2021): 

 

‘Omdat van ieder individueel teamlid een actievere rol en houding wordt verwacht.’     

 

Conclusie en kanttekening interne samenwerking  

Uitvoerend professionals binnen reclassering laten in de gebiedsgerichte teams en de experimenten zien dat 

het mogelijk is om rond een cliënt samen te werken. Hierdoor is het mogelijk om al snel, samen met externe 

partners en de cliënt, een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. Dit draagt bij aan een kwalitatief 

hoogwaardig advies en daarmee aan een passende begeleiding en, waar nodig, sanctionering. Er zijn 

aanwijzingen dat dit bijdraagt aan minder toezichten, meer begeleiding in vrijwillig kader en meer uitvoerbare 

werkstraffen.  

 

Toezichthouders staan vanuit hun kerntaak, over het algemeen, dichter bij de ideeën van reclasseren in de 

buurt dan adviseurs. Werkstrafbegeleiders zijn tot op heden nog niet erg betrokken, maar waar dit wel het 

geval is, zijn zij enthousiast over het maken van de link met buurt. Adviseurs staan over het algemeen het 

verste af van de ideeën van reclasseren in de buurt. Adviseurs schrijven hun adviezen op basis van 

objectieve informatie die zij deels uit dossiers halen en deels uit gesprekken met referenten van de cliënt. 

Adviseurs zien niet altijd de toegevoegde waarde van het betrekken van de omgeving van de cliënt of van 

netwerkpartners. Zij wijzen erop dat objectiviteit van het advies niet onder druk moet komen te staan. 

Desalniettemin hebben in diverse experimenten adviseurs zich aangesloten bij de gebiedsgerichte teams. Zij 

dragen bij aan een aantal goede voorbeelden waar interne samenwerking tot stand komt. 
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2.5 NABIJHEID 

De kernexpertise van reclassering is het afbouwen van criminele carrières. Criminele carrières spelen zich 

niet af in een vacuüm. Het is de resultante van verschillende factoren die in het leven van de dader of 

verdachte een rol spelen. Eerder stelden we vast dat in de buurt op twee manieren wordt ingevuld: fysiek 

dichtbij, waar mensen wonen en leven, en nabij, met kennis van de drijfveren en mogelijkheden van de 

persoon en zijn of haar omgeving. Een aantal experimenten richt zich op deze nabijheid.  

2.5.1. Inleiding 

 
Nabijheid betekent de cliënt kennen; weten wat er speelt in zijn of haar leven en daar als professional iets 

mee doen. De houding van professionals van RN verschilt als het gaat over wat zij willen weten van een 

cliënt en wat zij daarmee doen. Bij de deelnemers aan de experimenten is in het algemeen de wens om 

meer te weten. Hoeveel meer, dat varieert. Er zijn werkers die willen weten hoe hun cliënten leven in hun 

buurt. In dit geval is hun blik vergelijkbaar met die van een jongerenwerker of opbouwwerker. Zij denken de 

sleutel voor het leven te vinden in het sociale leven. Andere werkers richten zich meer op individuele 

eigenschappen van de cliënt en, in sommige gevallen, zijn of haar directe omgeving. De wens om voldoende 

van de cliënt te weten komt voort uit het streven om het reclasseringswerk correct te kunnen doen. Voor 

reclasseringswerkers is dit wellicht nog belangrijker dan voor veel andere sociale professionals omdat zij ook 

te maken hebben met het inschatten van risico’s voor de slachtoffers en voor de samenleving.  

 

Reclasseringswerkers in de experimenten willen nabij zijn om zowel de cliënt goed terzijde te staan als om 

de veiligheid van hun omgeving te waarborgen. Nabij de cliënt betekent niet alleen de cliënt direct bij te 

staan, maar ook observeren en informatie verzamelen. Dit om een zo feitelijk en onderbouwd mogelijk 

advies te geven waarop met succes toezicht en andere vervolgtrajecten worden ingezet. Ook worden 

hiermee de risico’s voor de omgeving ingeschat en voorkomen. Op deze wijze wordt er uiteindelijk zo 

effectief mogelijk gewerkt aan het afbouwen van een criminele carrière. Wanneer risico’s voor de omgeving 

of de samenleving te groot worden, moet de reclasseringswerker ‘ingrijpen’. Dit kan de zoektocht naar 

nabijheid verstoren. Het is het lot van de reclasseringswerker dat hij of zij het volle leven van de cliënt ook 

vanuit het risico-perspectief moet benaderen.  

 

In het leven van cliënten speelt meer dan het daderschap. Nabijheid gaat ook over aandacht voor praktische 

en sociaalpsychologische problemen. In diverse experimenten zien we dat reclassering zich actief inspant 

om zorgen, die mede ten grondslag liggen aan delicten, te adresseren en weg te nemen. Soms, zoals in 

Alkmaar, neemt reclassering het voortouw bij casusregie voor complexe problematiek. Wanneer problemen 

niet worden aangepakt, wordt vaak ook niet gewerkt aan het daderschap. Nabijheid gaat ook over 

mogelijkheden. Gevraagd naar de motivatie om aan één van de experimenten deel te nemen, zegt een 

medewerker van reclassering (De Jong, 2021): 

 

’Binnen de reclassering is er te weinig aandacht voor de context van de cliënten. Er wordt teveel gericht op 

daderschap. Er wordt voorbij gegaan aan de betekenisvolle contacten van de cliënten. Men denkt te veel in 

beperkingen en te weinig in mogelijkheden. We moeten meer uitgaan van het potentieel dat mensen zelf 

hebben.’ 

 

Volgens dit citaat betekent nabij: in de buurt van het volle leven van de cliënt, met alle ups en downs en de 

betekenis die de cliënt hier zelf aan geeft. In diverse experimenten is vorm gegeven aan nabijheid in het 

reclasseringswerk. Niet alleen willen teams weten wat er in het leven van cliënten speelt; zij willen ook de 

ruimte krijgen om vanuit de context van de cliënt het reclasseringswerk te doen. Dus niet op afstand, aan de 

hand van bestaande dossiers en enkele gesprekken met referenten, maar juist nabij vanuit de cliënt zelf en 

zijn of haar directe netwerk of context. Alleen vanuit een goed totaalbeeld worden de juiste besluiten met de 

juiste samenwerkingspartijen genomen.  
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Nabijheid is onderdeel van de veranderstrategie van reclasseren in de buurt. Nabijheid, zo is de aanname, 

levert een belangrijke bijdrage aan de verandering bij de cliënt. Het sluit beter aan op de behoeften van de 

cliënt en zijn omgeving en het werkt motiverend. Uit de experimenten blijkt het niet makkelijk om nabij te zijn. 

Samenwerking met partners in de buurt speelt hierin een grote rol. Om de nabijheid ook effectief te maken in 

reclasseringswerk én in de samenwerking met andere partijen in het sociaal- en veiligheidsdomein is 

verdere vakontwikkeling zinvol. De bevindingen uit de experimenten in Oss, Utrecht en Drenthe illustreren 

mogelijkheden en belemmeringen. In Oss staat de cliënt centraal met de vragen: ik wil, ik kan en ik heb 

nodig. In Utrecht is gekeken hoe reclasseren in de buurt bijdraagt aan de werkalliantie tussen cliënt en de 

reclasseringsmedewerker. In Drenthe is een start gemaakt met de interventie ‘Samen’ waar een cirkel van 

vrijwilligers en professionals zorg draagt voor ondersteuning en veiligheid.       

2.5.2. Eigen regie inwoner, cliënt 

 
In Oss maakt reclassering onderdeel uit van een breed samenwerkingsverband van sociaal- en 

veiligheidsdomein. Eén van de uitgangspunten van dit samenwerkingsverband is de cliënt centraal, 

uitgewerkt in het principe: ik wil, ik kan en ik heb nodig. Cliënten zijn nauw betrokken bij het maken van een 

plan om hun leven op orde te krijgen en geen delicten meer te plegen. Twee medewerkers van reclassering 

maken onderdeel uit van de Verbinding, een overleggroep die de schakel vormt tussen het sociaal- en 

veiligheidsdomein. De deelnemers vanuit reclassering brengen kennis in over het op- en afbouwen van 

criminele carrières en criminogene factoren. Deelnemers van organisaties uit het sociaal domein (ggz en 

welzijn) nemen die kennis mee in de gesprekken met deze cliënten. Waar zorgen blijven over de veiligheid 

voor de omgeving kan reclassering een actievere rol spelen. Ook kan een traject worden ingezet in vrijwillig 

kader; juist op een sociale interventie. De cliënt denkt hierover mee en uit verschillende voorbeelden blijkt dit 

de motivatie te vergroten om gedrag te veranderen.  

2.5.3. Werkalliantie 

 
In Utrecht is gekeken naar de relatie tussen kennis over de omgeving van de cliënt en de werkalliantie. Uit 

bestaande kennis is bekend dat een goede werkalliantie tussen cliënt en reclassering van groot belang is bij 

het bewerkstelligen van gedragsverandering en verminderen van recidive (Menger & Donker, 2018). In 

Utrecht werkt het gebiedsteam vanuit de verandertheorie dat een positieve werkalliantie beter tot stand komt 

wanneer de medewerker van reclassering een goed beeld heeft van de leefwereld van de cliënt.  

 

Voorzichtig concludeert het onderzoek in Utrecht dat de werkalliantie wordt versterkt op drie onderdelen 

(Wildeboer, 2021): 

• zorg, begrip en ondersteuning en helpen bij praktische zaken (contact maken en binding); 

• het creëren van positieve ervaringen voor cliënt (richting en kader);  

• respectvolle benadering (vertrouwen). 

 

Persoonsgebonden Aanpak 

In het eindrapport van Utrecht staat het voorbeeld van een vluchteling die is veroordeeld voor 

stalking. Voor de toezichthouder is het aanvankelijk lastig om ingang te vinden tot de cliënt. Door 

samenwerking met de wijkagent komt er meer zicht op de achterliggende problematiek: 

traumatische vluchtervaring en sociaal isolement. En op praktische problemen: financiële 

problemen en jongeren die ongevraagd bij hem thuis komen. De cliënt geeft aan wat hij wil, 

namelijk zijn rijbewijs halen en aan het werk. Met deze kennis wordt een Persoonsgebonden 

Aanpak (PGA) gestart, in samenwerking met een PGA-expert. Er wordt een jobcoach 

ingeschakeld onder de voorwaarde dat cliënt gelijktijdig start met een behandeling bij een 

organisatie gespecialiseerd in interculturele hulpverlening. Daarnaast krijgt de cliënt een nieuw 

slot op de deur en een fiets om zich vrijer te kunnen bewegen.  

  

De voorlopige conclusie is dat er een basis is gelegd voor een effectieve werkalliantie. Het 

vertrouwen van de cliënt in het doel van de reclassering is vergroot. Er is sprake van een 
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positieve ervaring voor cliënt met de reclassering en andere instanties en de reclassering heeft 

zich oprecht betrokken getoond vanuit zorg voor cliënt. Het fundament voor binding en 

vertrouwen is gelegd.  

2.5.4. ‘Samen’: krachtgericht werken 

 
Een eenvoudig formulier met drie vragen: welke krachten, mogelijkheden, hulpbronnen heb ik in het 

verleden gehad? Welke krachten, mogelijkheden, talent en hulpbronnen heb ik nu? Wat zijn mijn wensen en 

ambities voor de toekomst? Deze krachteninventarisatie vormt de basis voor een gesprek met een cliënt. 

Het gesprek is onderdeel van het experiment in Drenthe, waar een start is gemaakt met de ontwikkeling van 

de interventie ‘Samen’, waar uitdrukkelijk vanuit de context van de cliënt wordt gewerkt. In het eindrapport 

van het experiment in Drenthe maakt onderzoekster De Jong aan de hand van literatuur aannemelijk dat 

Samen werkt. Samen is een bundeling van kennis uit drie aanpakken: COSA, Krachtwerk en Systemisch 

werken. Werkzame elementen uit deze drie benaderingen zijn bij elkaar gebracht in een krachtgerichte 

aanpak waar het formele netwerk en het informele netwerk samenwerken onder regie van een 

cirkelbegeleider. De krachteninventarisatie is een beproefd instrument in de interventie Krachtwerk. 

Invullen met een cliënt van reclassering blijkt de start van een inzicht gevend proces, waarbij in korte tijd veel 

interessante informatie naar boven komt (De Jong, 2021). Hoewel het lastig blijkt om het gesprek te sturen 

op krachten en niet op problemen, komen er toch positieve krachten en hulpbronnen uit het gesprek. 

Uiteindelijk wordt besloten om de vader van de cliënt bij het traject te betrekken. Het gesprek verloopt echter 

moeizaam ‘mede door de norse en afstandelijke houding van de vader’. In het experiment kijken de 

betrokken medewerkers van RN terug op deze ‘casus’.  

 

Samen gaat – evenals COSA – uit van een nieuwe rol, de cirkelbegeleider. Deze rol bleek in de onderzochte 

casus lastig te combineren met de rol van de toezichthouder. Een van de werkers van RN merkt op: 

 

’De exclusieve rol tussen de toezichthouder en de cliënt is een probleem (...) Het is heel moeilijk om daar 

verandering in te brengen. Maar dat is wel zoals de oude werkwijze feitelijk was. Het wordt als lastig ervaren 

om anderen in dit systeem toe te laten.’   

 

Een andere medewerker van RN concludeert vervolgens: 

 

’Vanuit de organisatie wordt gevraagd te focussen op de risico’s die we zien bij cliënten. We zijn dus gewend 

te werken vanuit de beperkingen die we zien. Samen vraagt een andere benadering, en gaat meer uit van 

de krachten van de cliënt. Dat botst.’ 

 

Een belangrijke conclusie van het onderzoek luidt: ‘Er is onvoldoende helderheid over de toepassing van de 

methodiek binnen het forensische kader waarin reclassering werkt. Dat vraagt een omslag in denken van 

risicogericht naar kracht-, en systeemgericht denken.’ Deze omslag is geen doel op zich, aldus De Jong, 

maar sluit aan op wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat recidive voorkomen wordt door aan te 

sluiten op beschermende factoren. ‘De vraag is,’ zo stelt De Jong, ‘hoe de risico’s beperkt worden. Door 

inzet op controle of door inzet op beschermende factoren? De vraag is ook in hoeverre deze twee 

benaderwijzen naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen aanvullen.’   

 

Het experiment Samen in Noord-Nederland werd geplaagd door vele tegenslagen. Naast de lastigheden 

vanwege de coronamaatregelen was er sprake van ziekte en uitval onder de medewerkers van reclassering. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat de werking van de interventie uiteindelijk slechts bij één cliënt beproefd kon 

worden. Ondanks alle beperkingen heeft het experiment toch blootgelegd hoe lastig het is om deze manier 

van werken te realiseren. Zoals De Jong aangeeft, gaat het om een intensieve werkvorm. Nabij zijn, in de zin 

van systeem- en krachtgericht werken, is geen sinecure. Krachtwerk, de inventarisatie waarop Samen deels 

is gebaseerd, stelt hoge eisen. Een van de problemen die door de ontwikkelaar wordt gesignaleerd is dat de 

aanpak vaak niet modelgetrouw, in overeenstemming met de werkzame elementen, wordt uitgevoerd (Wolf 
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& Jonker, 2021). Voor Samen pleit dat het werkelijk werk maakt van nabijheid door het (informele) netwerk 

te betrekken of op te bouwen.          

 

Conclusie en kanttekening nabijheid 

De experimenten rond eigen regie in Oss, de werkalliantie in Utrecht en Samen in Drenthe zijn pogingen om 

de cliënt goed te leren kennen en daardoor passend te ondersteunen of te sanctioneren. Daarbij gaat het om 

de beleving van de cliënt zelf, maar ook om zijn context, zoals het in Drenthe wordt genoemd. De context is 

bewust een breed en multi-interpretabel begrip. Het kan gaan om alles wat voor de cliënt van belang is. Voor 

reclassering is het belangrijk te weten wat invloed heeft op criminogene en beschermende invloeden van 

buiten. Door de context te leren kennen, worden de invloeden niet alleen beter in beeld gebracht, maar kan 

er ook in een plan van aanpak rekening mee worden gehouden. Mensen zijn belangrijk, maar ook 

omstandigheden als schulden of een bezigheid of een talent waar een cliënt graag mee aan de slag wil. Het 

kennen van de context is vervolgens de basis voor het bouwen van een goede band tussen cliënt en 

medewerker en biedt aanknopingspunten voor het gesprek over de vragen: ik wil, ik kan en ik heb nodig.  

 

Hoe kan zo’n intensieve werkwijze gestalte krijgen in de samenwerking tussen RN en andere partijen in het 

veiligheids- en sociaal domein? Het project Samen is net als COSA een intensieve manier van werken. Voor 

een deel wordt dit uitgevoerd door vrijwilligers die bij COSA worden begeleid door professionals. Te denken 

valt aan een toepassing voor specifieke doelgroepen waar het intensief in kaart brengen van de context 

toegevoegde waarde heeft, bijvoorbeeld bij personen met een verstandelijke beperking. Voor mensen die 

niet altijd overzien welke invloed situaties op hun leven hebben, is Samen wellicht een passende aanpak. Zij 

kunnen aangeven wat zij willen, kunnen en nodig hebben. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid voor de 

professionals om de persoon tegen zichzelf, of tegen anderen, in bescherming te nemen bij 

inschattingsfouten.  

 

Vertrouwen 

In Utrecht stelt men het volgende vast: ’In diverse zaken verloopt het opbouwen van contact en 

het vergroten van vertrouwen ingewikkeld.’  

Het gaat dan voornamelijk om jongvolwassen cliënten die opgroeien in lastige gezinssituaties met 

veel verschillende problemen, die overlast veroorzaken in de buurt en jong starten met het plegen 

van delicten. ’Om het vertrouwen te vergroten en daarmee de werkalliantie te verstevigen, willen 

teamleden graag met cliënten meegaan,’ schrijft Wildeboer. ’Hun insteek is: als we letterlijk bij 

hen in de buurt zijn en samen met hen praktische zaken in kleine stapjes oppakken, dan bouwen 

we aan de werkalliantie (…) Denk daarbij aan dagbesteding, scholing, financiën en huisvesting. 

Dit in samenwerking met organisaties in de wijk.’ 

 

Met cliënten meegaan 

Professionals van RN die reclasseren in de buurt een warm hart toedragen willen vaak ook letterlijk in de 

buurt zijn van de cliënt als onderdeel van nabije begeleiding. Het gaat dan niet zozeer om 

informatievergaring over de cliënt en de buurt, maar om het primaire werk: het afbouwen van een criminele 

carrière en het opbouwen van een niet-criminele carríère. Juist bij jongvolwassenen bij wie het opbouwen 

van contact en het vergroten van vertrouwen een ingewikkeld proces is, bestaat deze behoefte. Dit roept de 

volgende vragen op: waar ligt de grens van het werk van reclassering, waar is het werk van reclassering 

gelegitimeerd en waar zijn andere partijen aan zet? En ook: waar zet RN op in bij het beperken van risico’s: 

op controle (van criminogene factoren) of op stimuleren (van beschermende factoren)?  

Het werken in de (semi-)openbare ruimte waar criminele activiteiten ontstaan, worden beraamd of 

uitgevoerd, is niet vanzelfsprekend het domein van reclassering. Hierbij valt eerder te denken aan de 

wijkagent, de opbouwwerker of de jongerenwerker. In bijzondere gevallen een ambulant ggz-medewerker, 

een medewerker van verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Uit de experimenten blijkt dat deze 

partijen geïnteresseerd zijn in samenwerking met reclassering. Zij hebben behoefte aan een partij die 

crimineel gedrag kan duiden en weet hoe hiermee om te gaan. Het is dus de vraag of medewerkers van RN 

zelf met cliënten mee op pad moeten gaan, of dat zij dat aan andere professionals moeten overlaten, of dat 

het gaat om een gezamenlijke opgave.  
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Het eindrapport van Oss (Edens, 2021) gaat uitvoerig in op de combinatie van hulpverlening in vrijwillig 

kader en begeleiding (en sanctionering) in gedwongen kader. Hier ligt een deel van de sleutel voor de 

werkzaamheid van nabijheid.  

 

2.6 BENUTTEN KENNIS OVER DE BUURT 

De buurt is een onderdeel van de context waarin mensen leven. De buurt kan het leven van cliënten van 

reclassering positief en negatief beïnvloeden. In de experimenten is vooral ingegaan op de samenwerking 

met organisaties in de buurt. In dit deel bespreken we hoe kennis over de buurt als woon- en leefgebied 

benut kan worden in het werk van reclassering.  

 

Vooraf een aantal algemene opmerkingen om de waarde van buurt in perspectief te plaatsen. De buurt 

wordt gepresenteerd als een belangrijke eenheid met invloed op het leven van de buurtbewoners; voor de 

bewoners zelf is dat heel wisselend. De ene bewoner heeft alles in de buurt; de andere bewoner vrijwel 

niets. Lilian Linders (2009) onderzocht in hoeverre buurten gemeenschappen vormen waar bewoners 

informele zorg ontvangen van buurtgenoten. Dit blijkt maar in beperkte mate het geval. Informele zorg wordt 

juist in toenemende mate geboden door familie van buiten de buurt. Wel is er spontane ondersteuning 

tussen directe buren. Linders constateert dat we de buurt als gemeenschap sterk moeten relativeren. In 

hoeverre criminele contacten geboren of juist worden tegengegaan in de buurt is niet duidelijk. Maar het is 

evident dat we niet alleen naar contacten in de buurt moeten kijken om belangrijke aspecten van de context 

van cliënten te onderkennen. Reclasseren in de buurt mag zich niet beperken tot de buurt als gebied. 

 

Toch hebben de experimenten laten zien dat kennis over de buurt wel degelijk kan bijdragen aan passende 

ondersteuning en eventueel sanctionering van cliënten. Reclassering heeft kennis over de buurt vanuit haar 

contacten met individuele cliënten en de referentenkennis uit de adviezen. Daarnaast krijgt ze ook informatie 

over de buurt vanuit de samenwerking met externe samenwerkingspartners. Deze informatie kan bijdragen 

aan de directe ondersteuning van cliënten. Op de (middel)lange termijn kan het ook leiden tot diepere kennis 

over de buurt. Die kennis kan van belang zijn om de context van cliënten uit de buurt te kennen en de impact 

daarvan op het leven van cliënten beter te doorgronden. Dan gaat het over structurele invloed van de woon- 

en leefomgeving op bewoners. De ontplooiingskansen van bewoners kunnen door de aard van de buurt 

worden beïnvloed. Actueel is er veel aandacht voor processen van ondermijning waarbij criminaliteit de 

leefbaarheid en veiligheid van buurten beïnvloedt. Ook gaat het over het ontbreken van kansen in het 

onderwijs, gebrek aan stagemogelijkheden, ontbreken van voorzieningen en buurtinitiatieven in de sociale 

basis waardoor het moeilijk is talenten te ontplooien. Zowel de directe informatie als de wat diepere kennis 

van de buurt werden, in beperkte mate, benut in de experimenten.    

 

De cliënt in de buurt 

Een toezichthouder in Den Haag geeft een mooi voorbeeld over hoe informatie vanuit de buurt tot een 

completer beeld van de situatie van de cliënt leidt: 

 

’Als je bij ons op controle komt en je vraagt ‘hoe gaat het?’ en de cliënt zegt: ‘Ja, het gaat goed’. Dan kan ik 

zeggen: ‘Nee, het gaat helemaal niet goed, want je bent dinsdag daar gezien, donderdag daar gezien, 

zaterdag daar gezien. En je zou daar juist niet meer komen’. Dus ook als reclassering maak je een 

inhaalslag. Je loopt veel minder achter de feiten aan. Omdat je alle informatie veel sneller krijgt, kom je ook 

daadwerkelijk veel eerder tot een verandering.’  

 

In Den Haag werken toezichthouders veel samen met de politie. Door informatie te delen weten zij real time 

of een cliënt nog contacten onderhoudt met een criminogeen netwerk. Deze informatie wordt dan direct bij 

het toezicht betrokken.  

 

In diverse experimenten wordt kennis verzameld over de wijze waarop de buurt een cliënt, of groepen 

cliënten, beïnvloedt. In Amsterdam wordt door de juiste informatie voorkomen dat een cliënt bij het uitvoeren 
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van een werkstraf in aanraking komt met een rivaliserende groep jongeren. Dit gevaar komt naar voren 

tijdens buurtgerichte casuïstiek-bespreking. Door na te gaan op welke plekken cliënten rondhangen, kan een 

betere inschatting gemaakt worden van gevaren, maar wordt ook gerichter toezicht gehouden.  

Diverse experimenten spelen hierop in. In Alkmaar worden reclasseringswerkers specialisten op 

leefgebieden in de buurt. In Oss nemen twee medewerkers al langere tijd deel aan een groot 

samenwerkingsverband van het sociaal domein en het veiligheidsdomein. In Oss speelt men bovendien met 

het idee om per wijk een verbindingspersoon vrij te stellen.   

 

Reclassering heeft haar dossiers op orde en kan, wanneer een cliënt een grillige ontwikkeling doormaakt, 

terugvallen op degelijke informatie over de levensloop. Dit is feitelijke informatie die bij andere organisaties 

vaak ontbreekt, bijvoorbeeld door verhuizing van de cliënt. Tegelijkertijd weet reclassering vaak minder dan 

andere partijen over de actuele situatie van cliënten en de context waarin zij op dat moment leven. Daar 

kunnen wijkagenten of jongerenwerkers vaak weer meer over vertellen. Zo kunnen verschillende 

organisaties elkaar aanvullen en een compleet beeld schetsen van de actuele situatie van de cliënt en zijn of 

haar context.    

 
De buurt is voor reclassering nog een te exploreren eenheid. Het belang van informatie over hoe cliënten 

zich in de buurt begeven voor directe impact op advies, toezicht en werkstraf wordt wel gezien. Het gaat 

hierbij niet alleen om risico-inschatting, maar ook om alertheid op mogelijkheden om aan te sluiten op 

kansen. In één van de experimenten is een cliënt bezig met muziek. Door deze cliënt in contact te brengen 

met een positief netwerk rond zijn aspiraties komt hij met zijn talent in aanraking met een kansrijk milieu in 

de buurt.     

 

Kennis over de buurt 

Er is nog weinig aandacht voor het opbouwen van diepere kennis over de aard van criminaliteit in de buurt 

en de invloed die dit op de buurt heeft. In sommige experimenten neemt de interesse hiervoor toe. Een 

aantal koplopers in de gebiedsgerichte teams ziet het belang om die kennis te betrekken bij het werk van 

reclassering. Door de invoering van gebiedsgericht werken neemt deze interesse ook vanzelf toe. Een 

reclasseringsmedewerker die veel cliënten begeleidt vanuit een postcodegebied komt steeds meer te weten 

over dat gebied. Zeker wanneer er contacten zijn met externe samenwerkingspartners die ook de nodige 

informatie inbrengen. In diverse experimenten wordt de blik van reclasseringswerkers, vanuit verschillende 

functies, steeds meer naar buiten gericht.  

 

In het Amsterdamse experiment werd hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door in de 

casuïstiekbespreking van het gebiedsteam ook een aantal vragen op te nemen over buurtaspecten (Van 

Kuijeren, 2021)13. Het onderzoek concludeert: 

 

’Wat het beschrijven en (soms) bespreken van deze buurtaspecten volgens de geïnterviewden oplevert, is 

dat het beeld van de cliënt wordt gecompleteerd. Het geeft informatie voor je advies of je toezicht. Er is meer 

focus op relevante organisaties in het gebied. Het geeft voorkennis en brengt je dichter bij de cliënt.’   

 

Dat er al nagedacht wordt over het belang van kennis over de buurt voor het handelen van reclassering per 

buurt, blijkt uit de opmerking van de kwaliteitsfunctionaris van het team in Amsterdam: 

 

’Er kan meer een link worden gemaakt met de specifieke buurt en het delict, de risico’s die daarin 

samenhangen. Overstijgend kijken of er bepaalde patronen herkenbaar zijn, bijvoorbeeld delicten die in een 

bepaalde wijk vaker terugkomen.’ 

 

 
13 Het gaat om de volgende vragen: 

- Welke organisaties (uit het gebied) zijn betrokken bij de cliënt? 

- Is er contact met de wijkagent? Hoe is de samenwerking en wat is zijn of haar beeld over de cliënt? 

- Welke activiteiten onderneemt de cliënt in het gebied? 

- Waar begeeft de cliënt zich in het gebied? 

- Zijn deze factoren beschermend of risicovol?  
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Een van de aanbevelingen in het eindrapport van Amsterdam trekt deze opmerking door: 

 

’Aan de hand van cijfers, maar zeker ook aan de hand van een overzicht van bestaande casussen, kan het 

gebiedsteam onderzoeken of (…) bepaalde delicten, bepaalde type cliënten of bepaalde plekken veel terug 

komen in de casuïstiek. Vervolgens kan er gebrainstormd worden hoe hier mogelijk met andere instanties op 

in te zetten.’  

 

Naarmate de kennis over de buurt toeneemt, dringt de vraag zich steeds vaker op of de kennis over de buurt 

niet omgezet kan worden in een specifieke werkwijze passend bij het karakter van de buurt. Ook hier is het 

de vraag welke rol RN hierin op zich kan nemen.       

 

2.7 SIGNALEREN EN PREVENTIE 

Reclassering streeft naar continue, integrale en duurzame trajecten met cliënten. Het streven is dat de cliënt 

aan het einde van het reclasseringstraject zelfstandig verder kan óf dat Reclassering hem of haar heeft 

overgedragen aan een partner binnen of buiten het justitiedomein (Reclassering Nederland, 2020).  

Crimineel gedrag ontrolt zich niet netjes van a naar b. Het op- en afbouwen van criminele carrières is geen 

lineair proces. Bij preventie gaat het om ‘nieuwe’ cliënten, maar ook om cliënten die opnieuw in de fout gaan 

en om cliënten waar verschillende problemen tegelijk spelen die nog niet integraal worden aangepakt. In al 

deze situaties kan ‘erger’ worden voorkomen. Hieronder bespreken we achtereenvolgens: vroegsignalering, 

signalering en nazorg. 

2.7.1. Vroegsignalering 

 
Het werk van reclassering begint doorgaans wanneer iemand in aanraking komt met justitie. In verschillende 

experimenten is verkend op welke wijze reclassering ook een rol kan spelen in de fase daarvoor, met andere 

woorden vroegsignalering. Hierbij gaat het erom dat in een zo vroeg mogelijk stadium mensen in beeld 

komen om vroegtijdige hulp mogelijk te maken. Het experiment in Apeldoorn richtte zich specifiek op 

vroegsignalering.  

 

Wat is vroegsignalering? 

Nibbelink (2021) beschrijft vroegsignalering als het tijdig signaleren van (mogelijke) problemen. Ze voegt toe: 

‘Onderzoek naar vroegsignalering van crimineel gedrag is met name te vinden bij de doelgroep jongeren en 

kinderen. Bij volwassenen wordt vroegsignalering gebruikt bij onder meer verslaving, schuldenproblematiek 

en agressie.’ Bij reclasseren in de buurt gaat het ook om het tijdig signaleren van (mogelijke) problemen, 

maar dan niet perse van crimineel gedrag alleen. Een voorbeeld uit Apeldoorn laat zien waar het om kan 

gaan:  

 

Een dief met dementie  

Een 84-jarige man pleegt een winkeldiefstal. De reclasseringswerker wordt via een melding op de 

hoogte gebracht van de diefstal en heeft, na lezing van het proces-verbaal, het idee dat er sprake 

is van dementie. Zij besluit de man samen met een ouderenwerker te bezoeken. Wanneer er 

inderdaad sprake blijkt te zijn van dementie, wordt de man vervolgens verder ondersteund binnen 

het sociaal domein.    

 

Bij reclasseren in de buurt is het belangrijk om, in samenwerking met het sociaal domein en andere partijen 

in het veiligheidsdomein, een juiste analyse van de situatie te maken en daar gezamenlijk de beste 

oplossing voor te vinden. Dit moet tijdig, dus in een stadium dat problemen nog zo goed mogelijk zijn op te 

lossen. In het geval van de oude man is de startende dementie het probleem waar aan gewerkt moet 

worden. Een rechtszaak, of erger nog, een veroordeling voor de diefstal, brengt de oplossing niet dichterbij.    
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Een ander voorbeeld uit Apeldoorn betreft de samenwerking tussen politie, zorg, reclassering en een 

bloemist. 

 

Diefstal van bos bloemen 

Een oudere dame wordt verdacht van diefstal van een bos bloemen. De reclasseringswerker legt 

na het gesprek met mevrouw contact met de wijkagent en een zorgverlener om tot een 

gezamenlijke aanpak te komen. De reclasseringswerker introduceert de zorgverlener die 

mevrouw vervolgens ondersteunt en coacht bij oplopende spanningen in haar financiële situatie. 

Strafrechtelijk wordt de zaak afgedaan met een voorwaardelijk sepot, met als voorwaarden een 

kortdurend contact met de reclassering en het meewerken aan de ingezette zorg. Na beëindiging 

van het reclasseringscontact is de financiering van de ondersteuning gevonden in de Wmo.   

 

Enkele maanden na het afronden van het reclasseringscontact, belt de wijkagent met de 

reclasseringswerker dat mevrouw opnieuw een bos bloemen heeft gestolen. De bloemist ziet het 

onvermogen van mevrouw, waarop wordt overlegd met de wijkagent hoe met deze situatie om te 

gaan. Na contact met de reclasseringswerker wordt besloten om contact te leggen met de 

zorgverlener om samen met mevrouw, de wijkagent en de bloemist tot een passende oplossing te 

komen. Mevrouw biedt haar excuses aan en de zorgverlener heeft de zorg aangepast. 

 

 

In dit voorbeeld komt het belang van samenwerking en nabijheid goed naar voren. De mevrouw is bekend bij 

zorg, politie en reclassering. Zij zijn nabij en de verschillende partijen weten elkaar te vinden in een 

effectieve samenwerking, waarbij ook de bloemist wordt betrokken. Hoewel er sprake is van herhaalde 

delicten, wordt de oplossing toch gevonden in een flexibel zorgtraject. Het eindrapport van Apeldoorn 

(Nibbelink, 2021) concludeert:  

 

‘Door samenwerking en nabijheid is de verwachting eerder signalen op te kunnen pikken waardoor tijdig 

ingrijpen mogelijk wordt.’  

 

Nibbelink voegt toe, ook aan de hand van onderzoek, dat het bij vroegsignalering belangrijk is om duidelijke 

afspraken te maken over rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners. En dat het 

van groot belang is risico’s goed in te schatten. 

 

Vrijwillige trajecten  

In diverse experimenten maakt Reclassering Nederland onderdeel uit van een samenwerkingsverband met 

het sociaal domein en het veiligheidsdomein. In Den Haag zijn toezichthouders een dag of dagdeel per week 

werkzaam op de politiebureaus om de samenwerking met de politie, en de ggz die ook op het bureau 

aanwezig is, te versterken. Eenzelfde constructie is er in buurtcentra. Reclassering loopt en denkt mee over 

cliënten waar de specifieke kennis van reclassering gewenst lijkt. Soms gaat het om het gezamenlijk 

optrekken in een casus.  

Door de samenwerking met de politie of het wijkteam komen burgers en cliënten die risicovol of licht 

crimineel gedrag vertonen vroeg in beeld bij reclassering. Vaak hangen de delicten samen met andere 

problemen op het terrein van zorg en welzijn. Reclassering kan dan bijdragen aan vroegtijdig ingrijpen op de 

criminele aspecten van het gedrag. Zij doet dat in samenwerking met partijen in het domein van 

(forensische) zorg en welzijn, waarbij relatief lichte interventies worden ingezet. Het wijkteam weet waar 

cliënten kunnen aansluiten bij laagdrempelige activiteiten. 

In sommige gevallen kan dit leiden tot een vrijwillig toezichttraject. Een strafrechtelijk traject wordt daarmee 

voorkomen. Deze vrijwillige trajecten zijn in opdracht van, en gefinancierd door, de gemeenten. De persoon 

in kwestie moet altijd toestemming geven omdat dit buiten het strafrechtkader valt. 

 

Een andere manier om vroegtijdig in contact te komen met cliënten is de aansluiting op ZSM, zorgvuldig, 

snel en op maat, een short cut die de strafrechtketen van delict tot uitspraak van de rechter aanmerkelijk 

verkort. ZSM wordt benut voor burgers die een licht delict plegen maar waar sprake is van aanzienlijke 

problematiek in de zin van criminogene factoren (Krechtig e.a., 2016). Zonder ingrijpen is de kans op nieuwe 
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lichte delicten groot. De oplossing wordt vaak in de zorg gevonden, waarmee onnodig zware strafrechtelijke 

sancties kunnen uitblijven. Uit Den Haag komt dit praktijkvoorbeeld.  

 

Korte lijnen 

Een toezichthouder is aan het werk op het politiebureau. De politie belt hem en zegt: ‘Jongens dit 

speelt er, die en die persoon kan aangehouden worden; kan de reclassering daarin iets 

betekenen?’ De toezichthouder geeft aan hoe het proces verder verloopt: ‘We maken een 

vroeghulp-rapport voor de rechter-commissaris die toezicht houdt op de voortgang en de 

rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek, We zorgen dat er vooraf een plan van aanpak is. 

Dat stemmen wij af met onze collega’s bij ZSM. Die zorgen dat dat advies wordt overgenomen. 

Dat zorgt ervoor dat iemand met bijzondere voorwaarden en met behandeling naar buiten komt.’  

 

Door gezamenlijk op te trekken met partners in de buurt, wordt maatwerk geleverd. De adviseur 

van reclassering speelt in dit proces een belangrijke rol.     

  

Het is aannemelijk dat door de preventieve werking van vroegsignalering veel ellende wordt voorkomen. In 

de verandertheorieën van diverse experimenten is vroegsignalering een belangrijke stap op weg naar 

verandering en verbetering. Criminele feiten blijven achterwege, een (zwaar) strafrechtelijk traject wordt 

voorkomen en in samenwerking met partners in het sociaal domein wordt passende zorg geboden. 

Reclasseren in de buurt biedt de voorwaarden om vroegtijdig in samenwerking met partners in het sociaal- 

en veiligheidsdomein aan de slag te gaan en biedt daarmee een belangrijke route voor preventie. 

 

Het nut van verplichting 

De voorgaande voorbeelden laten zien dat tijdig gesignaleerde problemen met een criminele component in 

het sociaal domein opgelost kunnen worden. In de experimenten zijn ook diverse voorbeelden naar voren 

gekomen waar juist een strafrechtelijke titel wordt benut om eveneens in samenwerking met het sociaal 

domein tot de juiste ondersteuning te komen.  

 

Een van de medewerkers van reclassering in Oss bevestigt dit: 

 

‘We hebben vanuit het overleg al tientallen kleine strafzaken met grote zorgen naar het sociaal domein 

verwezen. Heel vaak waren deze personen al lang in beeld bij partijen in het sociaal domein. Nu kunnen we, 

door deze manier van samenwerken en door onze betrokkenheid, vaak gezamenlijk, en samen met de 

inwoner of cliënt, een plan opstellen. Vanuit reclassering maken we gebruik van de mogelijkheden die het 

strafrecht biedt. Hij of zij krijgt op strafrechtelijke titel de ondersteuning die nodig is en we doorbreken de 

impasse.’ 

 

Een voorbeeld is afkomstig uit Apeldoorn. 

 

Ondersteuning vanuit het justitiële kader 

Vanuit het sociaal wijkteam komen er signalen over risicovol gedrag van een jongeman bij de 

reclassering terecht. De jongeman zorgt voor overlast bij de woongroep en de buurt; de zorg 

wordt mede daarom beëindigd en er worden risico’s op delict gedrag gezien. Het wijkteam vraagt 

de reclassering mee te denken om tot een plan van aanpak te komen. Er blijken nog openstaande 

strafzaken op zijn naam te staan en de reclassering vraagt bij het Openbaar Ministerie om een 

opdracht tot adviesrapportage. Een toezicht wordt geadviseerd waarmee een meer dwingend 

kader verkregen wordt om de jongeman te begeleiden en passende zorg te vinden. Tijdens het 

toezicht wordt vervolgens nauw contact met het wijkteam onderhouden om zodoende vroegtijdig 

risicosignalen op te vangen.  

 

Een cliënt uit Oss bevestigt de waarde van verplichte justitiële kaders: 

 

‘Aan de ene kan zou je denken, je wil het zelf, dus het hoeft niet, maar ergens is het ook fijn. Want er zijn 

dagen dat het tegenzit. Dan denk je: bekijk het maar, ik doe mijn ding wel en jullie zien maar. Maar dat kun 
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dus niet, je moet nou verplicht. En als het tegenzit kun je niet weg gaan lopen, je moet. En dat is misschien 

wel fijn.’  

 

2.7.2. Uitgestelde signalering 

 
Bij reclasseren in de buurt is veel aandacht besteed aan de preventieve werking van vroegsignalering. Vaak 

wordt dan gedoeld op het signaleren van problemen voorafgaand aan het eerste delict. Preventie heeft 

echter niet alleen te maken met het eerste delict, maar ook met het voorkomen van opvolgende delicten. 

Een interessant aspect dat in de experimenten naar voren komt noemen we hier ‘uitgestelde signalering’.  

Lang niet altijd worden problemen tijdig gesignaleerd en opgepakt. Hierdoor blijven cliënten buiten beeld van 

ondersteuning of sancties of leiden de interventies niet tot adequate oplossingen. Vaak gaat het om 

hardnekkige en ingewikkelde problematiek. Personen kunnen dan diverse delicten hebben gepleegd en er is 

geen sprake meer van ‘vroeg’ ingrijpen, in de zin van aan het begin van de criminele carrière. Echter aan 

een deel van de problematiek is niet veel gedaan, waardoor de situatie niet verbeterd en nieuwe delicten 

worden begaan. Wanneer deze problematiek voor het eerst wordt herkend, is er toch sprake van signalering, 

deze is alleen enige tijd ‘uitgesteld’. Ook uitgestelde signalering heeft een belangrijke preventieve werking. 

De eindrapporten van de experimenten geven de nodige voorbeelden, zoals het onderstaande voorbeeld uit 

Utrecht (Wildeboer, 2021).  

 

Dwangstoornis 

Een vrouw van middelbare leeftijd woont in de wijk waar reclassering actief is in het wijkteam. Zij 

kreeg eerder een toezicht opgelegd. Ze kampt met veel somatische en psychische klachten, 

waaronder een dwangstoornis. Haar zoon is depressief en woont nog thuis. Mevrouw gaat stelen 

wanneer de stress thuis oploopt, omdat ze zich zorgen maakt over haar zoon of wanneer haar 

man onaardig doet. Een periode heeft zij geen diefstallen gepleegd, toen werden haar 

kleinkinderen geboren.  

Cliënte krijgt als bijzondere voorwaarden bij haar straf een behandeling opgelegd. Zij is in 

behandeling bij organisatie X, een niet forensische organisatie voor mentale ondersteuning 

gevestigd in de wijk. Echter, deze organisatie besteedt geen aandacht aan het delict gedrag van 

cliënte. En de organisatie is ook onbekend met de werkwijze van reclassering. 

 

Het gebiedsteam concludeert dat het hardnekkige delict gedrag van cliënte nu onvoldoende 

aandacht krijgt. Het in contacttreden met organisatie X hierover is ingewikkeld, cliënte moet hier 

immers toestemming voor geven. In het team wordt geopperd om cliënte aan te melden bij Y, een 

behandelinstelling met een forensische tak die een behandelgroep heeft voor vrouwen die 

diefstallen plegen. Deze groep komt echter niet bij elkaar in de wijk van de cliënte, hetgeen voor 

haar van groot belang is gezien haar psychische klachten en beperkte mobiliteit. Het team stelt 

zich de vraag: ‘Is er een oplossing in de buurt voor cliënte te realiseren waarbij zowel aandacht is 

voor haar psychische klachten als voor haar forensische problematiek?’   

 

Strikt genomen is hier geen sprake van vroegsignalering, in de zin van snel signaleren van 

nieuwe problemen. Cliënte heeft al een straf gekregen met bijzondere voorwaarden. Het 

probleem is vooral dat voor deze vrouw de juiste ondersteuning nog niet is gevonden. Immers bij 

organisatie X ontbreekt een belangrijk aandachtspunt en de juiste competenties om een 

succesvol toezicht uit te voeren. Door de cliënte in het team zorgvuldig onder de loep te nemen 

en haar gezinssituatie erbij te betrekken, in combinatie met het delict gedrag, lijkt de 

ondersteuning wel een succesvol vervolg te krijgen.   

 

Het is goed om het vraagstuk van signalering breder te beschouwen. In een vroeg stadium signaleren is 

zeker belangrijk. Het kan zeer prille criminele carrières in opbouw in een vroeg stadium stoppen. In de 

verschillende experimenten gaat het echter niet alleen om deze nieuwe en prille cases. Het gaat ook om 

ingrijpen bij personen bij wie criminele feiten (indirect) voortvloeien uit problemen die kunnen worden 
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aangepakt met een goed plan waar verschillende domeinen met elkaar samenwerken en kennis en kunde 

gezamenlijk wordt ingezet. Vaak gaat het om kleine strafzaken met grote zorgen. In het geval van de vrouw 

in Utrecht is er kennis nodig over (gezins)zorg én forensische kennis. 

 

Een ander voorbeeld is afkomstig uit het experiment in Oss: 

 

Schreeuw om hulp 

Tijdens een inspiratiemiddag laten de reclasseringsmedewerkers in Oss een filmpje zien van een 

jongeman die is opgepakt bij een overval. De overval is weliswaar knullig uitgevoerd en er zijn 

geen gewonden, maar het delict heeft mogelijk toch grote gevolgen voor het slachtoffer. De 

toedracht van het incident maakt op de reclasseringsmedewerker eerder de indruk van een 

schreeuw om hulp dan van een criminele daad voor eigen gewin. In het brede overleg met 

partners uit het sociaal- en veiligheidsdomein spreekt men over deze casus. In samenwerking 

met de jongeman wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt met de ggz, en reclassering 

start direct met een advies.  

 

De reclasseringsmedewerker geeft aan wat het voordeel is van deze gang van zaken: ’Omdat we 

deze jongeman zo goed hebben leren kennen, kunnen we een heel concreet plan maken met 

toezicht en een concrete behandelverplichting. Die behandelverplichting is ook al geregeld in het 

overleg. De toezichthouder kan hierdoor ook veel sneller aan de slag.’   

 

Ook hier is sprake van uitgestelde signalering. De jongeman was al vaker in beeld bij veel 

verschillende partijen. Hij had ook al diverse delicten op zijn naam. Er gebeurt nu eindelijk wat al 

eerder had moeten gebeuren, diverse partijen met verschillende kennis en kunde maken in 

samenspraak met de cliënt een plan en gaan daarmee slagvaardig aan de gang. Het lijkt erop dat 

de jongeman bevattelijk is voor deze aanpak. In een korte video die tijdens de inspiratiemiddag 

wordt getoond, geeft hij zelf commentaar: ’Zo’n samenwerking als nu met deze hulpverlening heb 

ik nooit gehad. Er is altijd iemand die ik kan bellen. Ik heb er vertrouwen in. Zij tonen inzet. Nu 

toon ik ook inzet.’   

2.7.3. Nazorg 

 
Door nazorg na de straf draagt reclassering bij aan de continuïteit van het cliënttraject. In de experimenten is 

zeker aandacht voor nazorg. In het gebiedsteam Den Haag wordt hiermee al enige tijd geëxperimenteerd. In 

Oss en Utrecht zijn startende initiatieven.   

 

In Den Haag maakt werkstraf onderdeel uit van het interdisciplinaire reclasseringsteam, samen met advies 

en toezicht. Onderdeel van het experiment betreft het verbeteren van de interne samenwerking tussen de 

disciplines. De rol die werkstraf kan spelen bij het verminderen van de kans op recidive is hierbij een 

belangrijk onderdeel. Tijdens een werkstraf doen werkgestraften zonder baan werkritme op en leren 

werknemersvaardigheden. Zo kan werkstraf een eerste stap zijn naar een reguliere baan (Wermink e.a. 

2009, 2010). Reclassering Nederland werkt hierbij samen met gemeenten en re-integratiebedrijven. In Den 

Haag wordt sterk ingezet op een passende werkstraf voor cliënten die daar baat bij hebben. Een 

medewerker werkstraf stelt vast (Storms, 2021): 

 

‘De groep van mensen waar van alles mee aan de hand is, kun je niet zonder meer een werkstraf uit laten 

voeren’   

 

Een passende werkstraf is een werkstraf waar een cliënt met bepaalde problematiek of beperkingen 

terecht kan. Een passende werkstraf is ook een werkstraf met mogelijkheden tot toeleiding naar werk 

of vrijwilligerswerk (eventueel met behoud van uitkering). Werkstraf Den Haag heeft allerlei kleine 

projecten in de buurten. Op een aantal plekken in de stad, bij bijvoorbeeld de kringloop en bij kleinere 

re-integratiebedrijven, worden cliënten geplaatst en kunnen ze ter plekke ondersteuning krijgen vanuit 
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het sociaal domein. Dit betreft werkstraf plus, waarin naast de werkstraf activiteiten worden ingezet 

met als doel gedrag en re-integratie positief te beïnvloeden. Denk daarbij aan dagbesteding en hulp bij 

schulden, ook na afloop van het reclasseringstraject. Hoe deze manier van werken uitpakt, blijkt uit de 

woorden van een werkstrafmedewerker: 

 

‘Een man, voormalig drugsverslaafde, krijgt een laatste kans bij werkstraf. Dit is het vierde project 

waar hij wordt geplaatst. We regelen een fiets voor hem, hij ging door weer en wind. Hij heeft het zo 

naar zijn zin. Als het goed blijft gaan, is er kans dat iemand daar kan blijven werken. Daar doe je 

moeite voor.’  

 

Positief netwerk 

Ook andere experimenten leggen in een vroeg stadium, verbindingen waardoor de cliënt op eigen benen of 

met passende ondersteuning verder kan. In Oss wordt de verbinding gelegd met de Proeftuin, een pilot van 

Koers en kansen. Bijzonder is dat al bij de start van het reclasseringstraject, de adviesfase, samen met 

andere partijen wordt nagedacht over vormen van (na)zorg om recidive te voorkomen. De Proeftuin maakt 

onderdeel uit van een breed samenwerkingsverband waar veel kansen zijn om cliënten in aanraking te 

brengen met een positief netwerk, vrijwilligerswerk of waar mogelijk toeleiding naar een baan.  

 

Conclusie 

De experimenten laten zien dat gebiedsgerichte samenwerking met partijen in het sociaal domein en het 

veiligheidsdomein bijdraagt aan preventie. Door in een vroeg stadium problemen te signaleren en 

gezamenlijk vroege hulp te bieden. En door problemen die al langer spelen gezamenlijk aan te pakken met 

de verschillende kennis en kunde die daarbij nodig zijn. Ook na de straf. Het kan nuttig zijn om daarbij een 

strafrechtelijke titel te gebruiken. Cliënten kunnen baat hebben bij het verplichte karakter van begeleiding, 

ook wanneer er geen grote risico’s op ernstige delicten zijn. Het kan ook nuttig zijn om een verplicht kader 

juist te vermijden en de oplossing te zoeken in het vrijwillig kader met een relatief lichte interventie. Het gaat 

erom dat een passende oplossing wordt gezocht waarbij het delict gedrag wordt gezien als integraal 

onderdeel van wat op dat moment in het leven van een cliënt en zijn of haar omgeving speelt. Dit draagt bij 

aan continue en duurzame cliënttrajecten en daarmee aan het tegengaan van recidive.   
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3 WERKT RECLASSEREN IN DE BUURT?  
 

3.1 HET KÁN WERKEN 

Aanwijzingen uit de praktijk 

In Oss doen wijkagenten weer waarvoor ze zijn aangesteld. Door de samenwerking tussen het 

veiligheidsdomein en het sociaal domein in de Proeftuin en de Verbinding hoeft de wijkagent niet elke keer 

naar burgers met problemen die de wijkagent niet kan oplossen. Burgers waar de wijkagent vaak langs ging,  

zijn nu in goede handen bij de ggz en, waar nodig, voor het veiligheidsdeel bij reclassering. Wijkagenten 

besteden letterlijk nog nul uur aan hen. Een belangrijke aanwijzing uit de praktijk dat een integrale aanpak 

werkt en dat reclassering hierin een belangrijke rol speelt.    

 

Oss is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak van zorg en veiligheid. Reclassering Nederland neemt 

met twee personen deel in het overleg en zet haar specifieke kennis en kunde in om professionals in de 

Verbinding en de Proeftuin van raad en daad te voorzien. Zij neemt ook concreet deel in de begeleiding van 

cliënten die delicten hebben gepleegd. Zij doen dit ook wanneer er nog geen officieel verzoek voor is vanuit 

de strafrechtketen. De financiering is geregeld omdat de gemeente Oss geld over heeft voor een ontschotte 

en integrale aanpak van zorg en veiligheid.   

 

Oss laat zien dat reclasseren in de buurt werkt als onderdeel van een brede en goed gefinancierde 

samenwerking. In dit rapport beschrijven we met opzet veel praktijkvoorbeelden. Niet alleen in Oss, maar 

eigenlijk vanuit alle experimenten zijn er aanwijzingen dat reclasseren in de buurt werkt. Vanwege de 

decentralisatie gaat het om lokaal maatwerk. Niet overal is een beleid zoals in Oss waar het 

samenwerkingsverband tussen zorg en veiligheid beschikt over een vrij inzetbaar bedrag om gezamenlijk te 

doen wat nodig is voor cliënten. Reclassering is afhankelijk van de lokale samenwerkingspartners en levert 

dus ook lokaal maatwerk in die samenwerking.  

 

De eindrapporten van de experimenten, en dit rapport, staan vol met voorbeelden van passende 

ondersteuning en sanctionering. Op allerlei manieren zoekt RN de samenwerking om ervoor te zorgen dat 

burgers die delicten plegen of dat dreigen te doen, goed worden begeleid. Reclassering draagt hieraan bij 

vanuit haar kernexpertise. Zorg en straf wordt veel preciezer toegesneden op de situatie van de cliënt, die 

uiteindelijk beter af is, zoals vele casussen laten zien.  

 

Aanwijzingen voor werkzaamheid zijn vaak eenvoudig waar te nemen. In een van de experimenten kost het 

aanvankelijk moeite om het sociaal wijkteam te bewegen tot samenwerking. Maar nadat de link eenmaal is 

gelegd, leidt de samenwerking binnen een week tot verbetering van de situatie van een cliënt. Wanneer een 

eerste contact met het sociaal wijkteam al leidt tot positieve verandering voor een cliënt; wat is dan de 

belofte van structurele invoering van reclasseren in de buurt op landelijke schaal?  

 

Heilige graal?  

Er zijn concrete voorbeelden uit de praktijk dat het werkt. Hierboven hebben we de verandertheorie 

weergegeven. We hebben hoofdlijnen uit die verandertheorie besproken, respectievelijk: samenwerking, 

nabijheid, benutten kennis over de buurt en signaleren en preventie. De verandertheorie is de weg 

waarlangs reclasseren in de buurt een succes kán worden. Stappen in de verandertheorie worden in 

volgorde gezet om het uiteindelijke doel te bereiken: het voorkomen en afbouwen van criminele carrières.  

 

Bij het succes van reclasseren in de buurt spelen aspecten van verschillende aard een rol. Het gaat om het 

toepassen van professionele vaardigheden, inspelen op lokaal beleid, over de samenwerking met 

verschillende functies en partijen, intern en extern, en het toepassen van wetenschappelijke kennis over wat 

werkt. Al deze aspecten moeten op een evenwichtige manier worden geïntegreerd. Het is een proces van 

permanent vallen en opstaan. Het gaat om mensenwerk, zowel van de kant van de professional als van de 
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kant van de cliënt. Er is geen heilige graal. Er zijn wel randvoorwaarden en steeds terugkerende elementen 

die van belang zijn om reclasseren in de buurt tot een succes te maken. Deze bespreken we in de volgende 

paragrafen.  

 

3.2 WERKT RECLASSEREN IN DE BUURT WERKELIJK?  

Reclasseren in de buurt kán dus werken, maar werkt het ook werkelijk? Hier moeten grote vraagtekens 

worden geplaatst. Het gaat om twee kanttekeningen. Ten eerste, zijn de randvoorwaarden aanwezig om 

reclasseren in de buurt in de praktijk en op grote schaal vorm te geven? Ten tweede, worden op dit moment 

de mogelijkheden die reclasseren in de buurt biedt optimaal gezien en benut? Beide kanttekeningen 

bespreken we.  

 

Randvoorwaarden 

Reclasseren in de buurt past in een traditie van projecten en trajecten die grofweg hetzelfde doel nastreven. 

Keer op keer wordt, op basis van pilots, experimenten, leer- en verbetertrajecten en (actie)onderzoek, 

geconstateerd dat het gaat om beloftevolle projecten die goed aansluiten op de bestaande kennis. Ze 

genereren enthousiasme bij professionals en leveren goede eerste resultaten op bij cliënten. Maar, keer op 

keer wordt ook gewezen op het ontbreken van de belangrijkste randvoorwaarde om deze pilots te 

implementeren en stevig te verankeren in de dagelijkse praktijk van Reclassering Nederland (en de twee 

andere reclasseringsorganisaties verenigd in 3RO). Vastgesteld wordt dat de manier waarop het 

reclasseringswerk vanuit de overheid wordt gefinancierd is gebaseerd op het leveren van adviezen, 

toezichten, werkstraffen en andere producten. De organisatie en de werkwijze van Reclassering Nederland 

is hierop ingesteld. We constateren dat dit zich slecht verhoudt met de uitgangspunten van trajecten die niet 

uitgaan van producten maar van behoeften van individuele burgers en cliënten. Trajecten waarbij de 

speelruimte nodig is om hier met geëigende partners passende oplossingen voor te bieden. Het 

productgerichte werken slokt alle tijd, energie en vooral beschikbare financiële middelen op waardoor voor 

de mensgerichte aanpak alleen maar geld overblijft om te experimenteren. Tijdens reclasseren in de buurt 

leidt dit meerdere malen tot onzekerheid over het voortbestaan van de experimenten. Trajecten en projecten 

komen vaak niet tot implementatie en borging. Waar dat wel het geval is, blijft het moeilijk om op te schalen 

en door te ontwikkelen.  

 

Gebiedsgericht werken zonder caseload 

RN is al enkele jaren bezig met gebiedsgericht werken. Er zijn teams samengesteld die zich in toenemende 

mate bezighouden met cliënten afkomstig uit een bepaald postcodegebied. Uit de experimenten blijkt dat het 

echter lastig is voor deze gebiedsgerichte teams om voldoende casussen te krijgen uit dit postcodegebied. 

Naast het gebiedsgerichte werken blijft de oude organisatiestructuur bestaan en worden cliënten regionaal 

toegewezen op basis van binnenkomst. Dit heeft een grote impact op het succes van reclasseren in de 

buurt. Met een kleine caseload is het lastig om de omslag te maken naar interne en externe samenwerking 

en de andere aspecten die reclasseren in de buurt tot een succes maken. De invoering van gebiedsgericht 

werken is een voorwaarde voor het slagen, maar wanneer dit geen verdere invulling krijgt, slaat het om in 

een voorwaarde voor falen. Hier botsen de oude en de nieuwe aanpak op de werkvloer. Het invoeren van 

gebiedsgerichte teams is een beleidskeuze. Deze keuze moet worden opgevolgd met beleidskeuzes in de 

systematiek van de verdeling van de caseload. Gebeurt dit niet, dan krijgt reclasseren in de buurt geen kans 

om haar potentie waar te maken.  

 

Productgericht  

De bij de experimenten betrokken onderzoekers hebben in hun eindrapporten genoteerd hoe teamleden 

worstelen met een traject als reclasseren in de buurt binnen de productgerichte structuur. Ook de managers 

voelen de spagaat tussen het reguliere productgerichte werken en doen wat nodig is in gebiedsgerichte 

teams. De gehele organisatie worstelt en zoekt naar openingen.  

De auteurs van dit rapport hebben in het afgelopen jaar de bij de gebiedsteams betrokken onderzoekers en 

leerprocesbegeleiders begeleid. Een van de auteurs volgde en beschreef als actieonderzoeker het Haagse 
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experiment. We zijn onder de indruk van de energie die – binnen de randvoorwaarden van het 

productgerichte werken – werd ingebracht door alle betrokken professionals van reclassering. Tijdens 

werksessies met de onderzoekers werd vaak gevraagd: ‘als we ons rapport af hebben, hoe gaat het dan 

verder met reclasseren in de buurt?’ Bij de leerprocesbegeleiders, de onderzoekers en de meeste 

teamleden is de betrokkenheid groot. Met de experimenten heeft RN een stevige groep potentiële 

ambassadeurs gecreëerd. Maar ook deze groep is afhankelijk van de randvoorwaarden die bepalen of 

reclasseren in de buurt een succes kan worden.  

 

Management 

Reclasseren in de buurt is opgezet als een leer- en verbetertraject van onderop. Vanuit de regio’s meldden 

teams zich aan om deel te nemen aan de experimenten. De teams schreven hier een kort plan voor. Bij de 

opstart van de experimenten bleken de verschillende lagen van het management soms niet op de hoogte 

van de aanmelding of het plan van aanpak. De unitmanager, regiosecretaris en regiodirecteur zijn echter wel 

op verschillende niveaus verantwoordelijk voor de uitvoering van de reguliere taken en voor innovaties. Dit 

leidt bij diverse experimenten tot verwarring en soms ook tot onvrede bij de managers. Zij waren graag op 

een eerder tijdstip en duidelijker geïnformeerd over de experimenten in ‘hun’ team of regio.  

 

In een tussentijdse projectevaluatie (Hinsen e.a., 2021) is deze verwarring blootgelegd. Vervolgens heeft de 

projectleider de managers uitdrukkelijk bij het proces rond reclasseren in de buurt betrokken. De managers 

komen tijdens een inspiratiemiddag bijeen. Aan hen wordt gevraagd om tot een beeld te komen over 

reclasseren in de buurt. Vrijwel unaniem komen zij tot het beeld van een spagaat. Die spagaat bestaat aan 

de ene kant uit de overtuiging dat reclasseren in de buurt een goede beweging is die aansluit op 

ontwikkelingen in het sociaal domen en veiligheidsdomein waar je niet omheen kunt. Ook los van die 

beweging kunnen managers zich vinden in de doelen van reclasseren in de buurt, die al eerder zijn ingezet 

met Koers en kansen, Ruim Baan en ZSM. Aan de andere kant is het voor de managers een grote uitdaging 

om de omslag te maken naar gebiedsgericht werken vanuit een model van organisatie en financiering dat 

hierop (nog) niet is berekend. Reclassering Nederland wordt gefinancierd op basis van concrete adviezen, 

toezichten en werkstraffen. Terwijl er voor diverse mensen binnen de organisatie uren worden vrijgemaakt 

voor reclasseren in de buurt blijft het management verantwoordelijk voor de uitvoering, door dezelfde 

mensen, van reguliere taken in de oude systematiek. Eén van de managers vat het kort samen:  

 

‘Je wilt graag mee in de vernieuwing, maar tegelijkertijd wil je je mensen ook niet overvragen.’  

 

Het bestuur van Reclassering Nederland is op de hoogte van de spagaat waarin de managers verkeren. Het 

gaat in de kern om een omslag in denken bij de beleidsmakers die Reclassering Nederland financieren. 

Adviezen, toezichten en werkstraffen zijn zinvol, maar niet als geïsoleerde producten. Deze ‘producten’ 

komen pas tot hun recht in een mens- en contextgerichte aanpak. In veel rapporten komen medewerkers en 

onderzoekers tot diezelfde conclusie. Bijvoorbeeld in een rapport over twee pilots ZSM (Zorgvuldig, Snel en 

op Maat): ’Effectief reclasseringswerk betekent bij hoog risico: een goed plan maken voor zorg en/of 

begeleiding. Bij laag risico (vanwege de geringe ernst, ook als het vaak voorkomt), maar wel problematisch: 

geen zwaar juridisch kader maar wel begeleiding en toeleiding zorg. Bij laag risico en weinig problemen: 

niets doen. Bij ZSM maakt de reclasseringswerker precies dezelfde inschatting en handelt conform dezelfde 

inzichten’ (Krechtig e.a., 2016: 34).             

 

De auteurs pleiten hiermee voor het geven van ruimte aan reclassering om te doen wat zij idealiter moet 

doen, namelijk goed en effectief reclasseringswerk leveren. ZSM past hierin. Het gaat niet uit van nieuwe 

uitgangspunten of zet de effectiviteit van het reclasseringswerk op het spel. Het gaat niet om een nieuwe 

manier van kijken, maar om de mogelijkheid reclasseringswerk goed te kunnen doen. Op een wijze die past 

bij de huidige tijd. Krechtig en anderen formuleren het kernachtig: ’Er is niemand anders, in de justitieketen 

en daarbuiten, die dit doet en kan doen’ (…) ‘In feite gaat het om de ‘emancipatie van het reclasseringswerk’ 

(p. 14 en 24). 

 

Aan het eind van de bijeenkomst met managers wordt besloten om bij het landelijk managementoverleg  

aandacht te vragen voor de spagaat tussen productgericht werken en doen wat nodig is voor de cliënt.  
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Kanttekening: mogelijkheden van reclasseren in de buurt gezien en benut?   

In de Amerikaanse criminologische literatuur geldt In search of respect, selling crack in El Barrio (1999) nog 

altijd als een iconische studie. De auteur, Philippe Bourgois, heeft zich jarenlang geëngageerd met een 

groep crackdealers in een wijk van New York. In detail beschrijft hij de opbouw van hun criminele carrières. 

De buurt, El Barrio, speelt hierin een grote rol. School is geen school maar een opleidingsinstituut voor 

crimineel gedrag. Eigenlijk is niets in het leven van deze nu volwassen mannen normaal verlopen. Waar zij 

nog wel lijken op veel andere Amerikanen is in hun zoektocht naar respect.   

 

Bourgois leert de mannen steeds beter kennen en twijfelt op enig moment openlijk of er niet gewoon sprake 

is van individual psychopathology (p. 193). Maar uiteindelijk trekt hij de conclusie: het gaat niet om 

individuen, maar om de situatie in de Amerikaanse buitenwijken die wordt gedicteerd door ‘the structural and 

political economic roots, as well as the ideological and cultural roots of social marginalization’. Onder deze 

omstandigheden ontstaan in bepaalde wijken altijd criminele praktijken. En die criminele praktijken zien er 

vaak huiveringwekkend uit. Voor de buurt, El Barrio, is drugscriminaliteit een gegeven. Bourgois erkent de 

waarde van individuele ondersteuning en sanctionering. Maar, zo stelt hij, echte verandering is alleen 

mogelijk door structurele maatregelen op macroniveau.  

 

Reclasseren in de buurt heeft zich tot nu toe nog weinig gericht op het door Bourgois blootgelegde niveau 

van de buurt als structurele criminogene factor. Dit is wel vreemd voor een traject met de naam reclasseren 

in de buurt. In de theorie van Bourgois blijft reclasseren in de buurt dweilen met de kraan open. De 

criminogene werking van buurten blijft aanwezig en individuen blijven instromen.     

 

Nederland is Amerika niet, maar in de studie van Pieter Tops over de Vogeltjesbuurt in Tilburg beschrijft 

deze toch soortgelijke mechanismen (2018). Hij doet dat aan de hand van dossieronderzoek en interviews 

met bewoners, professionals en een lid van een familie die zich al decennia bezighoudt met zware, aan 

drugs gelieerde, criminaliteit. Ook hier is de buurt een omgeving waar criminaliteit kan gedijen en heeft de 

criminaliteit, op zijn beurt, een belangrijke invloed op de buurt. Betrof het eerst smokkel en stroperij, met de 

opkomst van de productie van soft drugs verhardt de sfeer in de buurt en de criminaliteit onder de 

buurtbewoners. Tops beschrijft hoe de invloed van de criminaliteit aanvankelijk niet wordt onderkend en hoe 

uiteindelijk door stevig ingrijpen van overheid en justitie de wijk weer enigszins normaliseert.  

 

Crack in El Barrio, weed en XTC in de Vogeltjesbuurt. In ontstaan en uitwerking zijn belangrijke paralellen te 

zien. Voor dit rapport is van belang dat ‘de buurt’ een eenheid is die criminaliteit kan bevorderen en die door 

criminaliteit kan worden beïnvloed.  

 

Hoewel de criminogene werking van buurten nergens expliciet is onderzocht en ondermijning of 

drugscriminaliteit niet vaak is benoemd, is er in verschillende experimenten zeker een drive om het 

individuele te overstijgen. Dit vanuit het besef dat op het niveau van de buurt ook veranderingen nodig zijn 

om cliënten optimaal te ondersteunen. In Utrecht uit zich dit voorzichtig in het plan om werkstraffen in de 

buurt te organiseren en zo te koppelen aan dagbesteding. Dit is, vanwege de coronamaatregelen, nog niet 

van de grond gekomen. Het geeft wel aan dat er over verandering in de wijk wordt nagedacht. Uit diverse 

experimenten blijkt immers dat werkers van reclassering zich bewust zijn van de invloed die de wijk op haar 

cliënten kan uitoefenen. Het oorspronkelijke idee om te werken aan een analyse van de buurt als basis voor 

reclassering is echter nergens systematisch opgepakt. Ook staat het onderwerp ondermijning niet centraal in 

een experiment, ook al speelt dit in een aantal van de betrokken buurten. Wat ons betreft, verdient deze 

koppeling in de toekomst meer aandacht. 

 

Het veranderen van een criminogene buurt in een normale buurt is een grote uitdaging. De buurt is 

onderhevig aan alle maatschappelijke ontwikkelingen. Denk op dit moment aan het proces waardoor 

groepen mensen die voorheen in instituties of kleinschalige voorzieningen woonden, nu zoveel mogelijk 

zelfstandig in wijken, buurten en dorpen wonen. Mensen met psychiatrische problemen, mensen met lichte 

vormen van dementie, met een lichte verstandelijke beperking of jongeren zonder gezond netwerk die voor 

de uitdaging staan om het in de buurt zelfstandig te redden, al dan niet met ambulante ondersteuning. Zorg 
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en welzijn staan al jaren onder financiële druk en er zijn berichten dat het mis gaat met mensen uit deze 

groepen. In de voorbeelden van ZSM en reclasseren in de buurt zijn deze maatschappelijke ontwikkelingen 

ook terug te zien. De transitie naar andere vormen van hulp, ondersteuning en onderlinge steun en zorg, 

moet deze problemen het hoofd bieden. Sociale wijkteams en andere samenwerkingsverbanden zijn mede 

hiervoor opgericht. Eén aspect van de nieuwe werkwijze is een meer collectieve aanpak. Niet gericht op het 

individu, maar op het verbeteren van het collectief waar het individu zich in beweegt. Het vormen van 

gezonde netwerken waar individuen floreren, maakt hier onderdeel van uit. Het experiment ‘Samen’ in 

Drenthe past in deze beweging waar actief gekeken wordt naar de context van een cliënt.  

 

Hoe verhoudt reclassering zich tot deze ontwikkeling? Reclassering werkt samen met verschillende partijen 

in het sociaal domein. Er lijken ook zeker stevige aanknopingspunten te zijn voor reclassering om samen te 

werken aan minder criminogene buurten. Maar in de praktijk komt dit nog minder goed uit de verf en beperkt 

de samenwerking zich tot het gezamenlijk verbeteren van ondersteuning en sanctionering van individuele 

cliënten die leven op het grensvlak van legaal en illegaal.       

 

Sociale basis 

Tops wijst in zijn boek op een notitie van de gemeente Tilburg, vermoedelijk uit 2006, ‘Groenewoud, van 

destabilisatie naar normalisatie’. In deze notitie probeert de auteur te beschrijven wat een normale wijk is. 

Tops parafraseert: ’Daar hoorde in elk geval de volgende kenmerken bij: kinderen gaan naar school, 

mensen hebben een baan, bewoners gaan respectvol met elkaar om, basisvoorzieningen zijn aanwezig, er 

is vertrouwen en hoop, er is zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid, de buurt heeft een positief imago en is 

schoon, heel en veilig.’ De auteur van deze notitie is onbekend, maar wijst op een belangrijk punt. In het 

sociaal domein heeft dit inmiddels school gemaakt onder de titel ‘sociale basis’. Een buurt kan criminogeen 

zijn, maar een buurt kan ook risico’s beperken. Een stevige sociale basis draagt hieraan bij. De auteur van 

de Tilburgse notitie noemt belangrijke aspecten van die sociale basis. Movisie spreekt in navolging van 

Engbersen en Sprinkhuizen (1998) over sociale basisinfrastructuur als het geheel van organisaties, 

diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale 

verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de 

samenleving. Ze voegt hieraan toe: dat het naast voorzieningen ook gaat om de aanwezigheid van informele 

netwerken, burgeractiviteiten en betekenisvolle relaties tussen burgers onderling en tussen burgers, 

professionals en de overheid (Van Pelt & Repetur, 2018). 

      

Een normale wijk kan gezien worden als een wijk met een stevige sociale basis. Door de sociale basis te 

versterken, kunnen criminogene aspecten van de buurt worden blootgelegd en verminderd. Men kan hier 

gestructureerd aan werken. Niet alleen de sociale basis is terug van weggeweest, maar ook de 

samenlevingsopbouw. In sociaal wijkteams zijn soms opbouwwerkers actief met deze opdracht. Maar steeds 

vaker is deze functie belegd buiten de wijkteams. Burgers nemen zelf ook initiatieven. Zo kan het bestaande 

sociaal weefsel van een buurt, dat er natuurlijk sowieso altijd al is, worden verstevigd. Dit proces biedt ook 

kansen om criminogene aspecten te verminderen. De vraag is of reclassering zich kan en wil verbinden aan 

deze beweging naar collectieve versterking van de sociale basis.  

 

 

3.3 WERKZAME ELEMENTEN  

Aan Movisie is door RN de vraag gesteld om lessen en ervaringen uit de experimenten te expliciteren. In 

paragraaf 2.3 hebben we de verandertheorie weergegeven. Aan de hand van de resultaten van de 

experimenten kunnen we deze verandertheorie verder in- en aanvullen met randvoorwaarden en werkzame 

elementen. We doen dat aan de hand van de vier hoofdlijnen: samenwerking, nabijheid, kennis over de 

buurt benutten en signaleren en preventie. Werkzame elementen zijn belangrijke aspecten of kenmerken 

waar je een gewenst effect mee kunt bereiken (Bool e.a., 2019). Hoe deze elementen ingezet moeten 
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worden, moet verder worden uitgewerkt in een plan van aanpak14. De precieze uitwerking kan per locatie 

verschillen. 

3.3.1 Randvoorwaarden 

 
Belangrijke randvoorwaarden zijn: 

• Aanpassingen in de (financiële) structuur van Reclassering Nederland, zodat ruimte ontstaat voor deelname 

van medewerkers RN aan een integrale aanpak van zorg en veiligheid. Waar nodig moet er ook voor 

medewerkers van RN ruimte zijn om vorm te geven aan een nabije begeleiding van de cliënt.  

• Het doorbreken van de sfeer die is ontstaan binnen RN rond productgericht werken versus mensgericht 

werken. Deze sfeer kan de implementatie van gebiedsgericht werken en reclasseren in de buurt 

belemmeren. Om zwart-wit denken te voorkomen is een genuanceerd debat over de waarde en werking van 

activiteiten binnen RN noodzakelijk. Hoe kunnen advies, toezicht en werkstraf instrumenten zijn in een 

mensgerichte aanpak? Daarnaast kan het helpen om medewerkers te informeren over de ambitie en het 

verloop van gebiedsgericht werken en reclasseren in de buurt. Ook wanneer de informatie inhoudt dat het 

proces en de verandering trager verloopt door bijvoorbeeld hindernissen buiten de directe cirkel van invloed 

van RN.  

• Ontwikkelingen in het sociaal- en veiligheidsdomein beïnvloeden het werk van RN. Ambulantisering en 

vermaatschappelijking hebben invloed op de problematiek die in wijken en buurten leeft. Dit heeft ook 

invloed op belangrijke ontwikkelingen als ondermijning. RN is afhankelijk van de wijze waarop andere 

partijen in de buurt hierop reageren. Zij kan invloed uitoefenen door deelname aan het maatschappelijk 

debat en inbreng van haar kernexpertise in de praktijk.   

• De implementatie van reclasseren in de buurt vereist verder (actie)leren, (actie)onderzoek en onderlinge 

uitwisseling tussen medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie. Het uitspreken van waardering 

voor de inzet van medewerkers is noodzakelijk. Zeker wanneer die inzet (deels) buiten de reguliere 

werkopdracht valt.          

 

3.3.2 Werkzame elementen op hoofdlijnen 
 

1. Algemene werkzame elementen 

 

Invoeren gebiedsgericht werken: caseload op postcodegebied. Gebiedsgericht werken zorgt ervoor dat 

toezichthouders, adviseurs en werkstrafbegeleiders letterlijk gemeenschappelijke grond hebben. Zij zijn 

bezig met dezelfde cliënten in hetzelfde gebied. Dit haalt hen uit een zeker isolement, vergroot 

betrokkenheid met het team en het werkplezier. Overigens is deze gemeenschappelijkheid niet voor alle 

medewerkers meteen een lonkend perspectief. Zorgvuldige implementatie is daarom noodzakelijk. Met 

ruimte voor feedback, leren en verbeteren.  

Mogelijkheid uitwisselen informatie, onderling binnen RN, maar ook extern, binnen wettelijke en ethische 

grenzen. Hierdoor is de begeleiding van de cliënt beter onderbouwd.  

Algemene werkzame elementen leerproces: 
• Inzet van leerprocesbegeleiders heeft bijgedragen aan de teamspirit en het vormgeven van de 

experimenten.  

• De combinatie van kennisoverdracht, toepassing in de praktijk en reflectie gedurende het proces.  

• De ontwikkelgerichte aanpak stimuleert de verantwoordelijkheid, het zelf oplossend vermogen en 

professionele ontwikkeling van teams. Het sluit aan bij de organisatie- en inrichtingsprincipes van 

RN (Hinsen e.a., 2021). 
• Het feit dat men een opdracht heeft, zet mensen aan tot actie en tot leren hierover. 

• Als duo vullen de leerprocesbegeleiders en actieonderzoekers elkaar aan.  

 

 
14 Een werkzaam element krijgt pas vorm wanneer het onderdeel wordt van een proces van een werkzaam mechanisme. Werkzame 

mechanismen geven antwoord op de vraag: hoe en waarom werkt iets? (zie Bool e.a., 2019: p.5) 
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2. Werkzame elementen: samenwerking 

 

A. Algemeen 

Casuïstiekbespreking is een bindende factor voor bevlogen teams. Het versterkt het gevoel van 

gemeenschappelijke grond. Dit geldt intern en kan ook extern gelden wanneer reclasseringswerkers 

duurzaam aangesloten zijn bij overleg in het sociaal- en veiligheidsdomein. Dit kan versterkt worden door 

casuïstiekbesprekingen te structureren. En door vragen op te nemen over de rol van de buurt in de te 

bespreken casus. Hierdoor krijgt gebiedsgericht werken ook inhoud en kan kennis over de buurt worden 

benut in advies, toezicht en zeker ook werkstraf. Casuïstiekbespreking draagt sowieso bij tot een meer 

integrale begeleiding en risicobeheersing.         

B. Intern 

De samenwerking tussen adviseurs, toezichthouders en medewerkers werkstraf is een op zichzelf staand 

werkzaam element. Het leidt tot betere adviezen, toezichten en werkstraf die is gebaseerd op rijkere 

informatie en expertise. 

Door de samenwerking kan snel worden geschakeld. Dit maakt vroegsignalering en vroeghulp mogelijk en 

draagt bij aan preventie. 

Samenwerking leidt tot werkplezier en bevlogen teams. Dit neemt toe bij concrete successen. Vier de 

successen, ook de kleine. 

Geef koplopers een rol en ruimte. 

Geef achterlopers concrete handvatten om met reclasseren in de buurt aan de slag te gaan. Zorg ervoor 

dat de eerste stappen klein en behapbaar zijn. Bijvoorbeeld door met een koploper en een achterloper 

samen kennis te maken met een vertegenwoordiger van een belangrijke partij in de buurt. 

C. Extern 

Het belangrijkste werkzame element voor externe samenwerking is tijd en ruimte voor de medewerkers 

om de externe samenwerking aan te gaan en vorm te geven. 

Landelijke kaders kunnen helpen bij het snel en effectief vorm geven van de samenwerking. Een heldere 

doelstelling voor reclasseren in de buurt kan de beweging meer richting geven en daardoor versnellen. 

Daarnaast valt te denken aan het ontwikkelen van landelijk instrumentarium ter ondersteuning. 

Bijvoorbeeld een keuzehulp voor het maken van weloverwogen keuzes voor samenwerkingspartners. Of 

een handreiking in de samenwerking met partijen als de politie, Zorg- en Veiligheidshuis en de ggz. Dit 

landelijk kader en instrumentarium moet wel ruimte bieden voor lokaal maatwerk. 

Het aanleggen van een sociale kaart biedt een startpunt en overzicht voor samenwerking. De inrichting 

van de sociale kaart moet ruimte bieden voor de lokale dynamiek.   

Het team besluit gemeenschappelijk over hun inzet in de samenwerking in het lokale netwerk met 

inachtneming van landelijke kaders.  

Het team heeft een duidelijk beeld van de mate van regie die zij voeren en waar zij de regie aan anderen 

overlaten. De in Alkmaar ontwikkelde vorm van casuscoördinator kan een zinvolle aanvulling zijn op lokaal 

beschikbare expertise. Duidelijk inbrengen van de kernexpertise van RN in de samenwerking om de 

aanwezigheid en eventuele (gedeelde) regievoering te legitimeren 

De inzet van gedwongen kader kan een welkome aanvulling zijn in de samenwerking met het sociaal 

domein. Het biedt een titel voor begeleiding en risicobeheersing die in het sociaal domein ontbreekt. 

Daartegenover staat dat gedwongen kader ook negatieve invloed kan hebben voor de burger of cliënt. 

Weloverwogen besluiten op casusniveau, en professionele besluitvorming op teamniveau, zijn nodig om 

niet steeds dezelfde discussies te voeren in het team.  

Geven is minstens zo belangrijk als nemen. Er moet tijd en ruimte zijn om een wederkerige relatie op te 

bouwen met partners in het sociaal- en veiligheidsdomein. 

 

3. Werkzame elementen: nabijheid     

 

Samenwerken met andere partijen in het sociaal- en veiligheidsdomein is een op zichzelf staand 

werkzaam element om nabijheid te bereiken. Een reclasseringsmedewerker is vanuit zijn of haar beroep 

en expertise niet gelegitimeerd om alle domeinen van de cliënt te bestrijken. Een deel van de talenten, 
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vragen en zorgen die bij de cliënt spelen, liggen op het terrein van de samenwerkingspartners. Een 

belangrijk werkzaam element is het besef dat samenwerking noodzakelijk is voor integrale begeleiding. En 

inzicht in welke partij welke aspecten van nabijheid kan verzorgen. 

Substitutie van kennis. Het kan zinvol zijn om praktische expertise van RN over te dragen aan andere 

partijen. Bijvoorbeeld over mogelijkheden die de forensische zorg kan bieden.  

Leren kennen, en voor cliënten van RN met hoog risicoprofiel, verder ontwikkelen van interventies die 

gericht zijn op het versterken van netwerken rond cliënten. In Noord-Nederland is hiermee met het 

experiment ‘Samen’ een begin gemaakt. 

Zie verder onder ‘werkzame elementen: externe samenwerking’. 

 

4. Werkzame elementen: kennis over de buurt benutten  

 

Een duidelijk begrip van het concept ‘buurt’ kan bijdragen aan een heldere doelstelling voor reclasseren in 

de buurt. Bespreek binnen RN de mogelijkheden en onmogelijkheden van het concept buurt in de volle 

breedte. In dit rapport wordt hiervoor materiaal aangedragen. RN kan hierin landelijk of regionaal de 

kaders aangeven. Dit draagt ertoe bij dat tijd en ruimte van reclasseringswerkers doelmatig wordt ingezet. 

Gezien het feit dat in de experimenten de aandacht als vanzelf het meeste uitgaat naar (uitvoerende) 

collega’s van institutionele partners, is het noodzakelijk om een bredere doelstelling van de buurt binnen 

RN actief te stimuleren. 

Wanneer gebiedsgericht werken inhoudelijk vorm krijgt, dus niet blijft steken in een caseload per 

postcode, levert dit naast bestaande informatie nieuwe informatie op over de buurt. Deze informatie is 

potentieel waardevol bij het geven van advies, het inrichten van het toezicht en het bieden van passende 

werkstraf. Hierdoor worden passende trajecten aangeboden met grotere kans van slagen en aansluitend 

op de buurt. Het is van belang om informatie goed te verzamelen en beschikbaar te maken, in 

overeenstemming met de privacywetgeving,   

Het betrekken van buurt(netwerken) kan bijdragen aan een duurzame en continue oplossing voor het 

afbouwen van criminele carrières; zo blijkt ook uit criminologische literatuur (desistance).  

Het in kaart brengen van buurtgebonden criminaliteit kan bijdragen aan preventie en passende adviezen, 

toezichten, werkstraffen en is van belang in de samenwerking met andere buurtgebonden partijen van 

opbouwwerker tot wijkagent. 

 
5. Werkzame elementen: signaleren en preventie 

 

Ga reclassering breed na waar preventie het meeste oplevert. Vroegsignalering en vroeghulp zijn 

belangrijk omdat het kan voorkomen dat mensen met strafrecht in aanraking komen. Straf en zeker 

gevangenisstraf kan negatieve effecten hebben. Preventie is echter breder dan vroegsignalering en 

vroeghulp. Cliënttrajecten verlopen vaak grillig en preventie gaat ook over voorkomen van ernstige risico’s 

bij lopende trajecten. Bij welke cliënten en op welke momenten levert preventie het meeste op voor de 

cliënt, potentiële slachtoffers en de samenleving? Betrek bij deze vraag ook uitdrukkelijk het traject 

‘bevlogen teams in bajes’. Want ook begeleiding tijdens en na detentie kan een belangrijke preventieve 

werking hebben.  

Tijdige signalering van criminele activiteiten bij potentiële cliënten kan preventief werken. Door deel te 

nemen aan professionele netwerken of zichtbaar en toegankelijk te zijn voor partners in het gebied 

kunnen problemen vroegtijdig worden onderkend. Om goed op signalen te kunnen inspelen is het 

belangrijk dat de gebiedsteams van RN met elkaar afspreken waar zij hun tijd en expertise wel of niet voor 

inzetten. Landelijk kader kan hierbij helpen.     

Voorlichting aan professionele netwerken in het lokale sociaal- en veiligheidsdomein. Hierdoor kan 

worden overgedragen wat RN doet, welke expertise zij in huis heeft en waarop zij kan worden 

aangesproken.  

Gesprekken voeren binnen sociaal- en veiligheidsdomein om expertise van RN onder de aandacht te 

brengen. Waarbij dieper op de expertise rond het afbouwen van criminele carrières en de samenhang met 

zorg en welzijn wordt ingegaan. Dit kan een landelijk ontwikkeld aanbod  zijn.  
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‘Samen zorgen voor veiligheid’, zo luidt de subtitel van dit rapport. Reclassering Nederland zet zich in om te 

voorkomen dat mensen (opnieuw) een delict plegen. Ze probeert zichzelf als organisatie daarin steeds te 

verbeteren. Met reclasseren in de buurt heeft RN onderzocht hoe zij letterlijk en figuurlijk dicht bij de cliënt 

kan komen. Welke conclusies kunnen we uit de 9 experimenten trekken? Hieronder zetten we de tien 

belangrijkste conclusies op een rij. Bij elke conclusie formuleren we een aanbeveling.  

 

Gebiedsgerichte teams 

Het inrichten van gebiedsgerichte teams is een belangrijke stimulans voor reclasseren in de buurt. RN wil 

verder met het inrichten van gebiedsgerichte teams. Het doel van de gebiedsgerichte teams is echter nog 

onduidelijk. Welke inhoud moet er aan de gebiedsgerichte teams worden gegeven? Tijdens de experimenten 

hebben medewerkers van reclassering hier vragen over gesteld. Vanuit het landelijke bureau kon hier nog 

geen duidelijk antwoord op worden gegeven.  

 

Aanbeveling: Schep duidelijkheid binnen de organisatie over de invoering van gebiedsgericht 

werken in gebiedsgerichte teams. Wat is de ambitie van RN op dit punt en wat houdt dit in voor 

reclasseren in de buurt?  

 

Positief resultaat 

Reclasseren in de buurt kán werken, aldus de conclusie in dit rapport. De experimenten laten zien dat 

cliënten passender worden begeleid met de aanpak van reclasseren in de buurt dan zonder. Met 

samenwerkingspartners in de buurt kan men meer integraal en soms meer specialistische hulp op maat 

aanbieden. Reclassering komt, via informatie van de samenwerkingspartners, zelf ook meer in de buurt van 

de cliënt. Dat biedt de mogelijkheid om de nabijheid te versterken. Informatie is van groot belang om de 

begeleiding van de cliënt op feiten te kunnen baseren.    

 

Bestaande en nieuwe vormen van samenwerking in de experimenten laten zien dat integraal werken loont 

voor personen die én zorgen hebben én in aanraking komen met justitie. Met deze kennis wordt aangesloten 

op de strafrechtketen die sinds enige tijd ook ruimte biedt voor een slimme short cut in de vorm van ZSM. De 

uitkomsten van de experimenten zijn in lijn met eerdere onderzoeken naar Ruim Baan en ZSM. 

 

Aanbeveling: Ga na wat in dit stadium van ontwikkeling en binnen de beleidscontext al tot stand 

kan komen met reclasseren in de buurt in gebiedsgerichte teams. Hoe kunnen de positieve 

resultaten van de bestaande teams en de experimenten nu al verder vorm worden gegeven? 

Binnen welke kaders kunnen medewerkers de komende tijd in gebiedsgerichte teams 

experimenteren? 

 

Legitimiteit 

Een belangrijke succesfactor is de kernexpertise van reclassering. Samenwerkingspartners weten dat 

reclassering zich bezighoudt met preventie, het afbouwen van criminele carrières en het tegengaan van 

recidive. Partners weten vaak niet hoe reclassering dat doet. Voorbeelden in diverse experimenten geven 

aan dat er zeker animo is om reclassering te leren kennen. Hier ligt nog een uitdaging, maar er is wel een 

degelijke basis voor het positioneren van reclassering in het domein van veiligheid en zorg in de buurt. Dit 

geeft reclassering de legitimatie om in de buurt aan de slag te gaan. 

 

Aanbeveling: Laat zien aan samenwerkingspartners wat RN doet. Uit de experimenten blijkt dat 

de kernexpertise van reclassering goed wordt ontvangen bij partners in de buurt. Maar het krijgt 

pas goed vorm wanneer duidelijk is wat RN doet.    

 

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
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De grens 

De resultaten zijn positief en in lijn met eerder onderzoek. Er zijn echter nog wel de nodige uitdagingen. De 

grootste uitdaging zit in de huidige organisatie- en bekostigingsstructuur van RN. Vele pilots, projecten en 

experimenten op het terrein van doen wat nodig is, autonomie voor de professional, continu, integraal en 

duurzaam doen wat werkt, gingen reclasseren in de buurt voor. Telkenmale constateren teams, 

management en onderzoekers, dat er in de werkpraktijk weinig speelruimte is voor innovatie. Reclassering is 

een geprofessionaliseerde organisatie verbonden aan de strafrechtketen. RN wordt gefinancierd op basis 

van geleverde producten; medewerkers moeten targets halen.  

De strafrechtketen is begrijpelijkerwijs een strakke stapsgewijze lijn waarin objectief en zorgvuldig recht moet 

worden gedaan. Reclassering verzorgt adviezen, toezichten en werkstraffen in en vanuit die lijn. Daarvoor 

wordt zij ook betaald. Teams hebben daarnaast niet de volledige vrijheid en financiële middelen om de buurt 

in te gaan en de cliënten rond hun thuis te leren kennen. Deze spanning tussen productgericht werken en 

contextgericht werken is voortdurend aanwezig, ook in de experimenten. Niet alleen in de teams klinken 

noodkreten, dit gebeurt ook op het niveau van het management.  

 

Aanbeveling: Op dit moment bepaalt het bekostigingssysteem van RN de grenzen van de 

mogelijkheden van reclasseren in de buurt. Dit is een realiteit. Maar wellicht is er binnen de 

beleidsmarges van RN ruimte om reclasseren in de buurt verder te ontwikkelen en doelen te 

realiseren. Geef in ieder geval helderheid aan de betrokken medewerkers daar waar het 

strategisch geen afbreuk doet aan de missie en visie. Anders vragen zij zich steeds af of hun 

inspanningen wel duurzaam zijn. Wat uiteindelijk weinig motiverend werkt.   

 

Voor wie is reclassering? 

De experimenten besteden aandacht aan preventie met als belangrijk onderdeel (vroeg)signalering. Met 

reclasseren in de buurt komen voor Reclassering Nederland nieuwe potentiële cliënten in beeld. De vraag is 

of dit wel de cliënten zijn waar RN haar kernexpertise op moet richten? Het gaat vaak om lichte delicten en 

niet altijd met groot risico op herhaling of op ernstige feiten. Ondanks het feit dat RN hier vaak een goede 

bijdrage kan leveren, roept het de vraag op: met welke cliënten draagt RN het meeste bij aan een veiliger 

samenleving?  

Een mogelijke tussenweg ligt in de overdracht van kennis en kunde aan samenwerkingspartners. Dat vindt 

plaats in de samenwerking, waar reclassering na enige tijd een stap terug kan doen. Een andere 

mogelijkheid is door middel van advies en voorlichting. Dit kan tevens de bekendheid van 

samenwerkingspartners met de inhoud van het reclasseringswerk vergroten. Dit vergt de nodige investering 

in de partnerrelaties op niveau van uitvoerend professionals en op organisatieniveau.  

 

Aanbeveling: Hier is een aanvullende helicopterview noodzakelijk. Kan bij reclasseren in de 

buurt bijvoorbeeld bewust gestuurd worden op bepaalde doelgroepen die prioriteit verdienen? Kijk 

ook naar de opbrengsten van het traject Bevlogen teams in bajes (Geenen e.a., 2021). Want 

waar valt de meeste winst te behalen: in de wijk of aan de poort van de gevangenis of beiden?   

 

Transitie  

Reclasseren in de buurt is geen gemakkelijke opgave. Het vergt een transitie op alle niveaus van de 

organisatie. Voor medewerkers kan dit bedreigend overkomen. Volgens Schön en Argyris vereist transitie 

het loslaten van de illusie van stabiliteit en onveranderlijkheid (zie: Ruijters e.a., 2021). Reflectie is het 

sleutelwoord om grip te krijgen op situaties van onzekerheid, complexiteit en conflicten.  

 

RN heeft met de experimenten in de gebiedsgerichte teams ruimte gegeven aan reflectie. Leerproces-

begeleiders en onderzoekers zijn ingezet om dit te begeleiden en er lessen uit te trekken. De teams hebben 

de kans om zich beter op de omgeving van de cliënten te oriënteren over het algemeen met beide handen 

aangegrepen. Leerprocesbegeleiders en onderzoekers ontwikkelden zich snel. De conclusie is dat 

Reclassering Nederland erin is geslaagd om van binnenuit, en van onderop, te werken aan een (relatief 

nieuwe) werkwijze die reclasseren dichter bij de cliënt brengt. Nu is het belangrijk om op alle niveaus binnen 
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reclassering te blijven leren en verbeteren en de weg naar de buurt zo verder concreet vorm te geven.  

 

Aanbeveling: Reclassering Nederland doet er goed aan om de opgebouwde expertise van 

leerprocesbegeleiders en onderzoekers te blijven inzetten voor reclasseren in de buurt. 

Leerprocesbegeleiders en onderzoekers hebben een schat aan ervaring en kennis opgedaan, 

zowel op het thema reclasseren in de buurt als op leerprocesbegeleiding en onderzoek. Deze kan 

blijvend worden ingezet: bijvoorbeeld in communities of practice waar professionals van elkaar 

leren dicht bij de praktijk en vanuit gedeelde interesses. In die communities kan men kennis en 

ervaring uitwisselen over concrete thema’s als casuïstiek, sociale kaart, vormen van regie, et 

cetera.  

 

Buurt 

De buurt als fysieke omgeving is meer dan de instituties die gezamenlijk het sociaal- en veiligheidsdomein 

vormen. Aspecten van de buurt kunnen voor bewoners criminogeen zijn of juist beschermend. In dit rapport 

schetsen we dat de buurt een rol kan spelen bij criminaliteit op structureel niveau. Door via reclasseren in de 

buurt kennis te verzamelen over de buurt in al z’n facetten kan het reclasseringswerk aan actualiteit en 

relevantie winnen.  

 

Aanbeveling: Probeer de verbinding te maken met lopende initiatieven van en voor bewoners, 

zoals burgerinitiatieven, samenwerking met vrijwilligers en de wijkrechtbank. Kijk mede via 

casuïstiek naar mogelijkheden om in te spelen op specifieke vraagstukken en kansen in 

specifieke wijken, zoals drill rap, ondermijning, criminele families of de beschikbaarheid van 

voorzieningen voor positieve ontwikkeling.  

 

Samenwerking in het sociaal- en veiligheidsdomein 

Reclassering is bepaald niet de eerste partij die zich meldt in de buurt. Veel partijen hebben de ambitie om 

dicht bij burgers te zijn. Het is één van de beloftes van de decentralisatie. De sociaal wijkteams, de Zorg- en 

Veiligheidshuizen en de wijkagenten worstelen allen op hun eigen manier met deze opdracht. De beloftes 

worden maar ten dele ingelost. Individuen met complexe problemen hebben nog steeds te maken met veel 

verschillende hulpverleners. Vaak blijft het een zoektocht naar een vorm van samenwerking die de burger of 

cliënt werkelijk centraal stelt. In hoeverre is de ambitie van nabijheid tot burgers en cliënten dichterbij 

gekomen met de decentralisatie? Hierover verschijnen, in toenemende mate, kritische rapporten van 

gezaghebbende instituten als het Sociaal en Cultureel Planbureau (Kromhout e.a., 2020). 

 

Voor reclassering is van belang: hoe kan RN met behoud van haar unieke kennis en kunde en de unieke 

positie binnen de strafrechtketen de beweging maken om in samenwerking met het veiligheids- en sociaal 

domein dichter bij de cliënt te komen? Kan RN in the mix? De experimenten geven goede hoop. Cliënten 

worden duidelijk beter en sneller geholpen en komen minder vaak in aanraking met de rechter.  

 

Aanbeveling: Maak regionaal en lokaal een analyse van de partijen met wie men kan 

samenwerken. Vergroot de bekendheid met RN op strategische plekken en breng daar ook de 

kernexpertise in. Ga de samenwerking aan op uitvoerend niveau en ontwikkel van daaruit de 

verdere samenwerking.    

 

Gedwongen kader en vrijwillig kader: kennisontwikkeling 

Reclassering Nederland werkt vanuit gedwongen kader. Ze kijkt naar het belang van de cliënt, maar ook 

naar de risico’s die de cliënt op kan leveren voor anderen. De manier van werken van RN is sterk gebaseerd 

op kennis over het inschatten en controleren van risico’s. Risk is een belangrijk onderdeel van het 

wetenschappelijk onderbouwde RNR-principe.  

 

Eén van de vragen die reclasseren in de buurt heeft opgeroepen is: kan nabijheid tot de cliënt (mede) vorm 

worden gegeven door een organisatie die gewend is om te werken vanuit het inschatten en controleren van 

risico’s? Is zij vanuit haar kerntaak voldoende in staat om ook de positieve krachten bij de cliënt te 

herkennen en daarmee aan de slag te gaan? Kan zij dit in de samenwerking met externe partners vorm 
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geven? En is het dan nog mogelijk om daarnaast de risico’s goed te blijven inschatten? Op diverse locaties 

is geëxperimenteerd met een aanpak waarbij zowel naar de krachten van de cliënt werd gekeken als naar 

de potentiële risico’s voor de omgeving. Dit heeft interessante eerste resultaten opgeleverd, maar verdient 

nog verdere ontwikkeling.  

 

Aanbeveling: RN doet er goed aan zich te verdiepen in de (evidence based) body of knowledge 

waar haar samenwerkingspartners in de buurt mee werken (zie bijvoorbeeld: Rapp e.a., 2005). 

En te analyseren hoe werken in vrijwillig kader en gedwongen kader zo samengaat dat de cliënt 

er baat bij heeft en de kerntaak van reclassering overeind blijft.  

 

Gedwongen kader en vrijwillig kader: professionalisering 

Professionals van reclassering werken vanuit gedwongen kader samen met collega’s die gewend zijn om op 

basis van vrijwilligheid te werken. Dit vergt van beide zijden een hoge mate van professionaliteit. Dit is aan 

de orde in Oss waar men intensief samenwerkt met de ggz en welzijn. 

 

Edens (2021) gaat er in het eindrapport van Oss uitvoerig op in: ’De partijen uit het vrijwillig kader hebben 

een andere benadering van de cliënt dan de reclassering. De deelnemers van de reclassering stellen dat 

cliënten in voorkomende gevallen anders in contact treden met partners vanuit het sociaal domein of zorg, 

dan met de reclasseringswerkers. De rol van de reclassering maakt dat werkers niet zoals professionals van 

ggz en welzijn naast de cliënt kunnen staan, er is sprake van een machtsverhouding. Hoewel de benadering 

gericht is op samenwerking, is dit een wezenlijk kenmerk van reclasseringswerk. Dit vraagt om helderheid en 

transparantie over de kaders, voorwaarden en regels en een discrete en respectvolle toepassing hiervan.’   

 

Edens schetst, aan de hand van literatuur over wat werkt, en ervaringen in Oss, hoe de reclasseringswerker 

volgens haar de brug kan slaan naar het vrijwillig kader.  

 

’Het betreft het streven van de reclasseringswerker om de doelen van de cliënt zoveel mogelijk aan te laten 

sluiten bij de forensische opdracht.’  

 

Het voert te ver om dieper in te gaan op dit, door Edens geschetste, handelingsperspectief. De conclusie 

hier is dat de samenwerking met partijen in met name het sociaal domein eisen stelt aan de professionaliteit 

van de reclasseringswerker.  

 

Aanbeveling: Biedt reclasseringswerkers de mogelijkheid om zich te bekwamen in de 

samenwerking met partners die werken vanuit vrijwillig kader, zonder de kaders van het 

gedwongen kader los te laten. Onderlinge uitwisseling van reclasseringswerkers kan hierbij ook 

behulpzaam zijn.   
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BIJLAGEN 
 
 
Bijlage 1: Toelichting op gehanteerde methoden in het leer- en 
onderzoeksproces  
 

Bij Reclasseren in de buurt is gebruik gemaakt van specifieke methoden om het leerproces en het 

onderzoek te begeleiden. Hieronder lichten we de methoden nader toe en reflecteren we op het proces.  

 

Movisie heeft met Reclassering Nederland afgesproken te werken aan drie resultaten, die we hier kort 

benoemen: 

 

• De leerprocesbegeleiders leren hoe zij zelf een proces van innoverend leren kunnen opzetten en 

begeleiden in experimenten.  

• De praktijkonderzoekers zijn (verder) bekend (geraakt) met onderzoeksmethoden. Zij kunnen 

de principes van deze methoden zelf toepassen.  

• Lessen en ervaringen uit de pilots zijn geëxpliciteerd, als input voor beleidsontwikkeling, verbreding 

van de aanpak en de businesscase.  
 

Hieronder gaan we nader in op de methoden die door Movisie, de leerprocesbegeleiders en de 

onderzoekers zijn ingezet om het leerproces te bevorderen, ervaringen te expliciteren en daaruit lessen te 

trekken. Bij het leerproces is gebruik gemaakt van Actieleren. De belangrijkste veranderkundige methodiek 

die daarbij is ingezet, is Appreciative Inquiry, ofwel Waarderend Onderzoek. Bij het onderzoek is gebruik 

gemaakt van de methode actieonderzoek en daarbinnen van de Theory of Change, ofwel de 

Verandertheorie. De overeenkomst tussen waarderend onderzoeken en actieonderzoek is dat beide streven 

naar en bijdragen aan positieve verandering in de praktijk.  

 

Leerprocesbegeleiding  

 
Actieleren 

Actieleren is een vertaling van de Engelse term Action learning oftewel je leert door te doen, door te 

handelen, door te ervaren en daarop te reflecteren (Revans, 1982). Reclasseringswerkers kunnen de 

praktijk voor een groot deel zelf vorm geven. Ze zetten daarbij hun eigen kennis en kunde in en vullen deze 

aan met de kennis van collega’s binnen en buiten RN. Onderzoek, leren en ontwikkeling gaan daarbij hand 

in hand. Je onderzoekt (en leert van) de context waarin je bent komen te werken. Je doet dit niet alleen maar 

vooral samen. Er is sprake van collectief leren. Om samen te kunnen werken is het nodig elkaar te leren 

kennen, zowel elkaar als persoon als ieders persoonlijke expertise. Omdat er zich door de transitie nieuwe 

netwerken vormen, is het logisch dat het actieleren plaatsvindt in deze nieuwe netwerken. Het is dus bij 

uitstek netwerkleren. Dit heeft een meervoudige betekenis: het is zowel leren netwerken te ontwikkelen, 

binnen netwerken te werken als te leren in netwerken (Kooiman e.a., 2015). 

Deze manier van leren laat veel over aan de werkers. Het proces verloopt niet volgens een boekje. Dit 

neemt de nodige onduidelijkheden, onzekerheden, spanningen en emoties met zich mee. De 

leerprocesbegeleider moet hierop inspelen Zij of hij begeleidt een zoekproces waarbij de goede vragen 

worden geformuleerd en vervolgens antwoorden worden gezocht of ontwikkeld.  

 

Leervoorkeur 

Het actieleren komt overeen met de leervoorkeuren van de meeste werkers in de teams. Volgens de theorie 

die Manon Ruijters ontwikkelde (2006) ontstaan effectieve leertrajecten wanneer we de juiste match kunnen 

maken tussen de leervoorkeur van een persoon en de manier waarop het leren georganiseerd wordt. Om 

deze match te bevorderen, beschrijft zij vijf leervoorkeuren in de vorm van vijf metaforen.  
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Twee daarvan zien we duidelijk terug bij de teamleden die experimenteren: 

1. Kunst afkijken: Deze mensen leren het liefst in de spanning van de praktijk. Ze observeren 

anderen, analyseren wat bruikbaar is en passen dat toe in hun werk. 

2. Participeren: Leren door te sparren met anderen. Hun reacties en ideeën voeden jouw leerproces. 

 
Hiermee onderschrijft Ruijters het belang van een ‘kennisproductieve werkomgeving’, waar Joseph Kessels 

(2001) over publiceert. Als alternatief voor de traditionele cursus en training is het de moeite waard om met 

elkaar op te trekken in een lerende praktijk. Professionals zijn gedreven om rond een urgent vraagstuk 

relevante informatie op te sporen en nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen. In krachtige leeromgevingen 

ontstaat nieuwsgierigheid naar elkaars kennis en kennis van buiten. Dit is van belang in een complexe en 

kennisintensieve samenleving. RN heeft ruimte geboden voor zo’n leeromgeving. De leerprocesbegeleiders 

hebben deze mede vorm gegeven.   

 

In termen van transformatieleren (Kooiman e.a., 2015) heeft RN met de experimenten ‘het onzekere weten 

toegelaten’. Dit bracht mensen soms uit hun comfortzone, maar stimuleerde wel dat men grenzen overstak 

en kennis creëerde. Volgens Engeström (2001) is kennisontwikkeling van meet af aan verbonden met de 

spanningen en tegenstellingen die inherent deel uitmaken van concrete werkpraktijken. Wanneer ‘nieuw’ op 

‘oud’ botst, gaat dat gepaard met conflicten en verschuivende (machts)verhoudingen. Als het gaat om 

kennisontwikkeling is het nodig bestaande praktijken kritisch tegemoet te treden en ook de bestaande 

spanningen tussen (midden)managers en uitvoerend professionals hierin te benoemen. Innovatie vereist niet 

alleen het tegengaan van defensieve routines, maar ook meer zeggenschap voor uitvoerend professionals.  

 

Waarderend onderzoeken 

Binnen het Actieleren is gebruik gemaakt van de veranderkundige methodiek Appreciative Inquiry, ofwel 

Waarderend Onderzoek. Deze aanpak gaat uit van de kracht en mogelijkheden die in mensen en 

organisaties besloten liggen. Door situaties waarderend te onderzoeken (“wat gaat nu al goed?”) en mensen 

waarderend te bevragen (“waar wil je meer van?”) ontsluit zich een potentie die via een gezamenlijk doel 

(“co-creëer de gewenste toekomst”) en een breed gedragen aanpak de gedroomde toekomst tot 

werkelijkheid maakt. David Cooperrider was de grondlegger van het gedachtegoed in de jaren tachtig 

(Cooperrider & Srivasta, 1987).   

  

Waarderend Onderzoek richt zich op de veranderkracht van mensen en sluit aan bij leerervaringen die zij al 

hebben: ’Positieve vragen leiden tot positieve beelden, positieve beelden leiden tot positieve acties.’ Hierbij 

wordt waarde gehecht aan ieders ervaringen en talenten. Deelnemers leren optimaal te werken vanuit hun 

eigen kracht en ervaringen. Op hun beurt kunnen zij dit ook weer toepassen bij de deelnemers van 

experimenten die zij begeleiden.  

 

Hoe ziet dit proces eruit?  

In figuur 1 is het proces van waarderend onderzoeken kort weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 
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De eerste stap is het vaststellen van een positief kernthema: Waar wil je meer van? Het is essentieel om dit 

thema zorgvuldig en positief met elkaar te formuleren. Vaak bestaat de neiging om te kiezen voor het 

oplossen van een bestaand knelpunt, bijvoorbeeld ‘samenwerking verbeteren’ of ‘tijdsdruk verminderen’.  

 

Bij waarderend onderzoeken kijk je verder: welk verlangen ligt daaronder? Wat is eigenlijk de essentie? Een 

positief kernthema is daarop gericht; het moet bij alle betrokkenen energie geven. De aanpak kent 

vervolgens vier fasen, waarlangs je het veranderproces kunt vormgeven: verkennen, verbeelden, vormgeven 

en verwezenlijken (zie figuur 2). 

 

 

 
 

Figuur 2 Cyclus van actieonderzoek 

 

Verkennen: wat is er al dat bijdraagt aan het positieve kernthema?  

In deze fase verken je met elkaar successen, talenten en krachten die al aanwezig zijn door waarderend met 

elkaar in gesprek te gaan. Een handig hulpmiddel hierbij is het doen van waarderende interviews.  

Verbeelden: hoe ziet het positieve kernthema eruit?  

In deze fase verbeeld je samen de gewenste toekomst, vaak op een creatieve, beeldende manier.  

Vormgeven: wat is er nodig om het positieve kernthema te bereiken?  

In deze fase formuleer je gezamenlijk de ambitie binnen een gestelde termijn. Als dit je droom is, waar wil je 

dan op een bepaalde termijn staan?   

Verwezenlijken: in de praktijk brengen van de vormgegeven plannen. In deze fase ga je aan de slag met 

acties, projecten, experimenten die nodig zijn om de ambitie waar te maken.  

 
Waarderend Onderzoek onderscheidt zich van traditionele veranderaanpakken. Traditionele 

veranderaanpakken zijn vaak probleemgericht. Ze maken een analyse van de problemen die zijn ontstaan in 

het verleden en komen vervolgens met een verbeterplan. SWOT-analyses (sterkte-zwakte), helder 

uiteengezette projectplannen en SMART-doelen geven daarbij richting. Waarderend  

Onderzoek werkt andersom: daar ligt de focus op wat ‘energie en leven’ geeft in een organisatie, team of 

samenwerking en wat er nodig is om daar meer van te creëren. De problemen worden niet weggedacht. Wel 

onderzoek je wat het verlangen is dat onder de situatie ligt die als probleem wordt ervaren. 

Een ander belangrijk verschil met veel traditionele veranderaanpakken is dat waarderend onderzoeken werkt 

vanuit het principe ‘the whole system in the room’: een veelzijdige inbreng is essentieel.  

 

In de lerende praktijken van RN zijn we lokaal aan de slag gegaan volgens de methode van Waarderend 

Onderzoek. We waarderen alles wat er is, kijken naar wat al goed gaat en hoe dat te versterken. Datgene 

wat niet goed werkt, wordt onderzocht. Waarderend leren kent een positieve insteek; zo is het bijvoorbeeld 

belangrijk om succeservaringen van het team te delen en te analyseren. Hierdoor ontstaat er zicht op de 

werkzame factoren die ten grondslag liggen aan het succes.  
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De principes die we toepasten in de praktijkontwikkeling zijn samen te vatten in een slogan: ‘Alles wat 

aandacht krijgt groeit’. We stimuleren een positieve manier van kijken en omgaan met situaties met de 

volgende aanwijzingen: 

• Richt je op wat goed gaat, wat het je oplevert en wat je waardeert; 

• Stel vragen over successen en piekmomenten;  

• Focus op het verbeelden van gewenste situatie in plaats van fouten uit het verleden te analyseren;  

• De werkende elementen uit het verleden zijn vertrekpunt om de visie waar te maken;  

• Start bij: waar willen we samen meer van?  

• Ontdekken en waarderen van ‘het beste wat is’.  

 
Onderzoek 

De door Movisie en onderzoekers van reclassering toegepaste methode is actieonderzoek. Daarnaast is 

gebruik gemaakt van de Theory of Change, ofwel Verandertheorie. We gaan hier kort in op deze 

onderzoeksmethoden.  

 

Actieonderzoek 

Actieonderzoek slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. Het heeft als doel om het handelen in de 

praktijk te veranderen. Het gaat niet alleen om het begrijpen, het beschrijven en het verklaren van de 

werkelijkheid, maar er wordt ook kennis verzameld over hoe beter te handelen. Veranderen van de 

praktijk en het volgen van deze veranderingsprocessen staat bij actieonderzoek centraal (’t Hart e.a., 

1996). Bij actieonderzoek wordt de traditionele scheiding tussen onderzoeker en onderzochten doorbroken 

(Lub, 2014). De belanghebbenden zijn namelijk geen object van onderzoek, maar zijn medeonderzoekers. 

Ze staan op gelijke voet met de onderzoeker.  

 

Het doel van actieonderzoek is het verkrijgen van kennis waarmee het handelen en/of de sociale situatie 

waarin dat handelen plaatsvindt verbeterd kan worden (Migchelbrink, 2007). Het is een gecombineerd 

streven naar kennis ontwikkelen, leren en veranderen met de volgende kenmerken:   

• Kennisvermeerdering in de praktijk  

• Verbetering en/of verandering van de sociale situatie  

• Onderzoek moet bijdragen aan de oplossing  

• Onderzochten krijgen meer kennis  

• Betrokkenen krijgen meer of andere handelingsmogelijkheden  

 

Kenmerken 

Actieonderzoek is een geheel van aan elkaar gekoppelde activiteiten die in een cyclus doorlopen 

worden. De activiteiten van actieonderzoek bestaan uit:  

• Het doen van onderzoek dat zich verdiept in de praktische problemen die betrokkenen ondervinden.  

• verzamelen van bestaande kennis en verworven inzichten uit onderzoek.  

• reflecteren op de verworven kennis en aan de hand van verworven inzichten. 

bepalen wat dit betekent voor de uitvoering en de situatie waarin de handelingen plaatsvinden.  

• uitproberen van nieuwe handelingsmogelijkheden en handelingsvolgorde en/of invoeren van 

oplossingen.  

• toetsen of hypotheses nog kloppen en reflecteren op nieuwe handelingen en oplossingen.  

• indien nodig bijstellen van handelingen en oplossingen.  

 

Deze activiteiten van onderzoeken, handelen, reflecteren en veranderen zorgen voor kennisontwikkeling 

en worden doorlopen om een beweging tot stand te brengen. De beweging draagt eraan bij dat het 

handelen, en/of de sociale situatie waarin het handelen plaatsvindt, verandert in de door de betrokkenen 

gewenste richting (Migchelbrink, 2007). 

 

Actieonderzoek kan op allerlei manieren worden uitgevoerd. Het kan door observatie, door interviews, door 

het (laten) bijhouden van logboeken en allerlei creatieve manieren om handelen, reflecteren en verbeteren te 

stimuleren. In de rapportage van het actieonderzoek worden niet alleen objectieve feiten weergegeven, maar 
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is ook ruimte voor het beschrijven van het proces, de geleerde lessen en een reflectie hierop. Een goede 

rapportage is juist bij actieonderzoek noodzakelijk om de opbrengsten van het proces later goed te kunnen 

benutten.    

  

Verandertheorie 

Voorafgaand aan het actieonderzoek is in de experimenten een verandertheorie opgesteld. Carol Weiss, 

één van de grondleggers van de Theory of Change-aanpak, was ervan overtuigd dat iedere aanpak is 

gebaseerd op bepaalde veronderstellingen over wat de aanpak teweeg zal brengen (Weiss, 1972). Tijdens 

haar onderzoek kwam ze erachter dat verschillende professionals die aan dezelfde aanpak werken 

verschillende verandertheorieën over die aanpak kunnen hebben. Ze vond het zinvol om daarover van 

gedachten te wisselen en zo met elkaar een algemeen geaccepteerde verandertheorie te ontwerpen. Weiss 

definieert een verandertheorie simpelweg als: ‘a theory of how and why an intervention works’ (Weiss, 

1995).  

 

De ideeën van Weiss zijn nader uitgewerkt door anderen. In een artikel over de Theory of Change-

benadering omschrift Erik Snel een verandertheorie als: “een (veronderstelde) causale keten tussen 

beschikbare middelen, activiteiten van een interventie (output) en de effecten daarvan op korte, middellange 

en lange termijn (outcome)” (2013). Bij reclasseren in de buurt is gebruik gemaakt van de verandertheorie 

(figuur 3). Hierin is ook aandacht voor de maatschappelijke context waarbinnen de verandering moet plaats 

hebben (Mateman & De Groot, 2014).  

 

 

 
 

Figuur 3 Verandertheorie 

 
In de 9 experimenten is door de onderzoeker, in samenwerking met de leerprocesbegeleider en de teams, 

een lokale verandertheorie van reclasseren in de buurt gemaakt. Hierdoor kwam het gesprek over de lokale 

beoogde en gewenste verandering op gang. Wat willen we nu eigenlijk bereiken? Ook kwamen daardoor 

verschillen van inzicht binnen de teams aan het licht en kon daarover van gedachten worden gewisseld. De 

leerprocesbegeleiders speelden hierbij een belangrijke rol. Tenslotte fungeerde de verandertheorie als kader 

voor het actieonderzoek op de diverse locaties. Mede aan de hand van de verandertheorie werd de 

onderzoeksvraag voor het actieonderzoek vastgesteld. Aan het eind van het onderzoek hebben de 

onderzoekers gekeken of de uitkomsten overeen kwamen met de veronderstellingen die aan de 

verandertheorie ten grondslag lagen. Opvallende uitkomsten zijn in de eindrapportages van de experimenten 

besproken.    
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Bijlage 2: Reflectie op onderzoek en leerprocesbegeleiding 
 

Algemene reflectie 

Movisie ondersteunt de experimenten door de leerprocesbegeleiders en onderzoekers te begeleiden en te 

coachen. Hiervoor zijn verschillende activiteiten ingezet:   

 

• Maandelijkse bijeenkomsten in twee groepen, de leerprocesbegeleiders en de actieonderzoekers. De 

focus tijdens de sessies met de leerprocesbegeleiders ligt bij het begeleiden van het team dat 

experimenteert. De actieonderzoekers zijn begeleid bij het maken van een verandertheorie en het 

uitvoeren van actieonderzoek. De bijeenkomsten hebben het karakter van actieleren. Aan de hand van 

eigen cases en werkvragen wordt besproken wat een effectieve handelswijze is voor het vervolg. We 

sluiten waar mogelijk aan bij de kennis en ervaring van de deelnemers. Daarbij combineren wij eventuele 

kennisoverdracht (eenslag leren) met het verkennen van toepassingsmogelijkheden (tweeslag leren) in 

eigen werk. Drieslag leren heeft plaats wanneer zich een onbekend vraagstuk aandient. Bijvoorbeeld: 

Welke ruimte is er voor het leren en ontwikkelen binnen reclassering en in welke verhouding staat dit tot 

resultaten die de organisatie voor ogen heeft?  

 

• Tussentijds is maatwerk ingezet om specifieke, individuele vragen te helpen oplossen. Vragen die bij de 

leerprocesbegeleiders leefden waren bijvoorbeeld: Hoe kan ik een teambijeenkomst begeleiden over de 

ambitie van het experiment? Wat is het plan en het doel en welke rol hebben wij daarin? Welke 

werkvormen kan ik inzetten? De actieonderzoekers kregen tussentijds aanwijzingen en aanvullende 

informatie voor het formuleren van een verandertheorie, het uitvoeren van actieonderzoek, het opstellen 

van een onderzoeksvraag en het rapporteren van de bevindingen.  

 

• Maandelijks afstemmingsoverleg met de projectleider van RN en de projectleiders van Movisie over de 

voortgang.  

 

• Organiseren van twee inspiratiebijeenkomsten voor deelnemers en leidinggevenden van de 

experimenten. 

 

• Deelname aan de reflectiecommissie ingesteld door Reclassering Nederland.  

 
RN deed tussentijds evaluatieonderzoek naar het proces dat wordt doorlopen bij de experimenten (Hinsen 

e.a. 2021). Hierin worden de volgende werkzame elementen benoemd: 

 

1. Een team met een opdracht – of beter opgave. 

2. Praktijkonderzoek, samen met professionals in de praktijk. 

3. Teams begeleiden in het leren: leerprocesbegeleiders ondersteunen het leerproces, onderzoekers 

halen de kennis op, voegen kennis toe en leggen dit vast. 

4. Rol van leidinggevenden. 

5. Verbinden met de gehele organisatie. 

 
Voor de opzet van de experimenten zijn deze werkzame elementen leidend geweest. Alle 

experimenten zijn gestart met teams die gezamenlijk een opdracht hadden om een opgave te 

formuleren en kregen daarbij ondersteuning van een onderzoeker en een leerprocesbegeleider om 

het proces van onderzoeken en leren te begeleiden. Punt vier en vijf zijn gedurende de ontwikkeling van de 

experimenten door de projectleider opgepakt. Aanvullend op de lessen uit de procesevaluatie, trekken we 

hier nog een aantal lessen uit de begeleiding van het leerproces en het onderzoek door Movisie.   
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Lessen over begeleiding reclasseren in de buurt 

 

 Pluspunten Minpunten 

1. • De keuze voor speciaal vrijgemaakte 
(actie)onderzoekers en leerprocesbegeleiders was 
belangrijk voor het slagen van de experimenten. 
Het enthousiasme en de leergierigheid van deze 
functionarissen speelde een positieve rol in de 
uitvoering en de opbrengsten. Ook werkte het 
enorm mee dat zij uren en taken kregen 
toebedeeld bij de experimenten. Dit maakte hen en 
de experimenten zichtbaarder en wekte urgentie 
voor het daadwerkelijk aangaan van de 
experimenten. 

• Daar staat tegenover dat niet alle experimenten 
(teams en manager) het nut onderschrijven van deze 
functionarissen. Zeker waar wisselingen van mensen 
optreden, het samenspel met de leidinggevende 
ontbreekt en het dagelijkse werk ofwel de inhaalslag 
na de intensieve corona lockdown voorrang krijgt 
boven deze ‘extra klus’. Ondanks dat deze extra klus 
door de begeleiders en de projectleider gezien wordt 
als onderdeel van het dagelijkse werk, waar men tijd 
voor heeft vrijgemaakt. De workload concurreert 
vanaf het begin met het experimenteren, leren en 
onderzoeken. 

2. • Het is van belang om verwachtingen rondom de 
experimenten helder te hebben. Het traject begon 
met een dag voor alle leerprocesbegeleiders en 
onderzoekers. Hun rol en het doel van die rol is 
met hen meermalen besproken tijdens 
maandelijkse bijeenkomsten en coaching. 

• Veel betrokkenen hadden vragen over de rol, positie 
en taak. Voor de onderzoekers en 
leerprocesbegeleiders was het aanvankelijk niet 
duidelijk. Dat gold in sterke mate voor de teams en 
de managers. Er werden basale vragen gesteld als: 
‘Waar zijn de experimenten op gericht en waaruit 
bestaat het experiment? Wat wil RN bewerkstelligen 
met de experimenten? Wat moet dit opleveren?’ 
Op alle niveaus moesten het doel en de werkwijze 
uitgevonden worden. Dat kostte tijd en energie van 
betrokkenen. Tegelijkertijd is het verkrijgen van 
draagvlak wel een onderdeel van het verandertraject 
Reclasseren in de buurt. Bij de implementatie van de 
resultaten zal dit zeker ook weer een rol spelen.  

3. • De methoden voor het leerproces die we 
aanreikten zijn wisselend ingezet.  

• De waarderende benadering van Appreciative 
Inquiry viel in goede aarde.   

• De werkvormen Waarderend Interview en de 
Publieke Tribune zijn regelmatig toegepast. 

• De 5 fasen van Appreciative Inquiry zijn niet in volle 
omvang toegepast. Dit heeft voor een deel te maken 
met de onbekendheid met de benadering, maar ook 
met de forse opdracht om werkzame bestanddelen te 
bepalen en omschrijven. Dit eiste tijd en ruimte die 
niet aan Appreciative Inquiry kon worden besteed. 
Voor een deel is dit wel ondervangen tijdens het 
gezamenlijk vaststellen van de verandertheorie en de 
lokale onderzoeksvraag.  

4. • De methode van actieonderzoek is nauwgezet 
opgevolgd. Acht experimenten formuleerden een 
verandertheorie. Dat gaf hoofdbrekens, maar ook 
richting aan de experimenten. De opbrengsten zijn 
hoopgevend en beschreven. Alle experimenten 
hebben een rapport opgeleverd met antwoorden op 
de lokale specifieke onderzoeksvraag. In dit 
rapport is daar weer op voortgebouwd. Kennis is 
dus van onderop opgebouwd en sluit daarmee aan 
op de praktijk.     

• Vanwege het lerende karakter van de 
experimenten is actieonderzoek een gepaste 
methode van onderzoek om te kijken wat werkt. 
Actieonderzoek laat ruimte voor verandering en 
aanpassing van de onderzochte situatie. Wanneer 
teams aanlopen tegen ‘blokkeermechanismen’ 
kunnen zij, in samenspraak met de 
leerprocesbegeleider, kiezen voor een op 
onderdelen gewijzigde aanpak. De 
actieonderzoeker maakt deze wijzigingen tot 
onderdeel van haar of zijn onderzoek en krijgt zo 
inzicht in mogelijke oplossingen om blokkades te 
voorkomen of nieuwe wegen in te slaan.  

• Actieonderzoek vraagt wel precieze rapportage van 
de veranderingen en de gevolgen daarvan, 
bijvoorbeeld door middel van audit trail (het 
nauwgezet en chronologisch documenteren van 
keuzes in het onderzoeksproces aan de hand van 
bijvoorbeeld logboeken). Alleen met een precieze 
rapportage kunnen uiteindelijk lessen getrokken 
worden over wat werkt. Movisie ondersteunde bij de 
verslaglegging. Ondersteuning voor 8 locaties en het 
negende experiment Omgevingsadvies bleek veel 
energie en tijd te kosten, die soms ten koste ging van 
andere belangrijke activiteiten zoals het bestuderen 
en analyseren van bestaande wetenschappelijke 
bronnen.        
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5. • De experimenten genereerden energie en 
verbinding; men leerde collectief, met elkaar, over 
en in de praktijk. 

• Het draagvlak voor het doen van het experiment 
inclusief actieonderzoek was wisselend. Hier is de 
verbinding van het team met de actieonderzoeker en 
leerprocesbegeleider debet aan. Het samenspel met 
de leidinggevende en betrokkenen speelde een rol. 
Daar waar de onderzoeker en begeleider een 
constructieve samenwerking konden ontplooien met 
het team en de manager pakte de investering en 
opbrengst van het experiment gunstig uit. Als 
(midden)manager, schakelend tussen de diverse 
actoren op een verschuivend speelveld, heb je de 
taak om spanningen en tegenstellingen op tafel te 
leggen om bij te kunnen dragen aan vernieuwende 
praktijken. Daar waren de (midden)managers zich 
wisselend van bewust of van overtuigd. 

6. • De maandelijkse bijeenkomsten met de 
leerprocesbegeleiders en de actieonderzoekers 
waren voor hen inspirerend en ondersteunend. Zij 
konden hun vragen kwijt en leerden van elkaar en 
de begeleiders van Movisie. Ook tussentijds 
konden zij terecht en werden zij van feedback 
voorzien. Mensen ontwikkelden zich gaande het 
traject in hun rol en hun deskundigheid. Overigens 
loopt deze conclusie vooruit op de evaluatie bij  
onderzoekers en leerprocesbegeleiders die nog 
niet is afgerond.  

• Het onderzoek vergde specifieke kennis van 
methoden en technieken. Dit betrof vooral het met 
het team opstellen van een verandertheorie en het 
ontwerpen van een specifieke onderzoeksvraag op 
een cruciaal onderdeel van de verandertheorie. Ook 
de methode actieonderzoek is niet voor iedereen 
gebruikelijk. Het vergde tijd en geduld om 
professionals van RN hierin op te leiden. Maar door 
hun grote inzet zijn zij in korte tijd gegroeid tot 
vakbekwame actieonderzoekers. 

7. • De deskundigheid in het begeleiden van groepen 
en het doen van actieonderzoek kan RN zeker in 
de toekomst vaker benutten. Hier is hard aan 
gewerkt, maar dit moet onderhouden worden. Deze 
mensen kunnen een rol spelen in de ontwikkeling 
van RN als lerende organisatie en de verdere 
ontwikkeling van reclasseren in de buurt. 

• Om de deskundigheid van leerprocesbegeleiders en 
onderzoekers ook in de toekomst te benutten, moet 
(financiële) ruimte binnen de organisatie worden 
gemaakt.   

8. • De deelnemers aan de experimenten zijn niet 
alleen de ontwikkelaars van de vernieuwing, zij 
hebben het product ook in de praktijk 
uitgeprobeerd. Dat maakt hen mede-eigenaar en 
goed in staat als ambassadeur van het buurtgericht 
werken op te treden. 

• Implementatie vraagt om meer actie. 
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