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Detentiecentrum Zeist

Een plek voor relevante
werkervaring

Jochum Wildeman

‘Niet iedere recidivist
is een crimineel’

Ondersteuning voor werk
gestraften met complexe
problematiek in Haarlem

WWISSELWERKING GEMEENTEN EN WERKSTRAF

‘Van achterstandssituatie naar betaalde baan’

LANDELIJK Voor de uitvoering van
werkstraffen werkt Reclassering
Nederland samen met gemeenten.
Hoe komt zo’n samenwerking tot
stand? En hoe dragen begeleiding en
re-integratie bij aan een betekenisvolle werkstraf?

Als unitmanager van de werkstraf
Zuid-West Nederland, heeft Robin den
Duijf veel contact met gemeenten in
zijn regio. ‘Wij zitten altijd te springen
om projecten voor werkgestraften’,
zegt Den Duijf. ‘Daarbij is ons uitgangspunt dat werkgestraften iets terugdoen voor de samenleving. Dan kom je
al snel bij een gemeente terecht.’
Tekortschieten
In principe is het voor beide partijen
een win-winsituatie. Den Duijf: ‘Wij
hebben de handjes en gemeenten
hebben vaak zó veel werk, dat ze er
simpelweg niet aan toekomen. Soms
schieten de financiën tekort. Zo las
mijn teamleider laatst over een
begraafplaats die niet meer wordt
onderhouden wegens geldgebrek. Die
pakt dan meteen de telefoon om te
zien of wij kunnen helpen. Er zijn nog

genoeg gemeenten die nooit een
beroep op ons doen. Ze weten vaak
écht niet wat we voor elkaar kunnen
betekenen.’

Begeleiding en re-integratie
Met de gemeenten waar Reclassering
Nederland wél mee samenwerkt, is
dat vaak al jarenlang.
‘In de loop der jaren wordt de samenwerking steeds intensiever’, vervolgt
Den Duijf. ‘Waar we voorheen vooral
bezig waren ervoor te zorgen dat de
werkstraf naar behoren werd uitgevoerd, wordt dat steeds vaker gecombineerd met begeleiding en re-integratie. En dat vraagt om een
wisselwerking tussen de reclassering
en gemeente. Gemeenten hebben
allerlei projecten om mensen vanuit
een achterstandssituatie weer aan het
werk te krijgen. Als werkgestraften na
hun werkstraf in zo’n project kunnen
doorstromen, verklein je de kans dat
zo iemand weer de fout in gaat.’
Vlaardingen Werkt
Eric Dijkhuizen, directeur van Vlaardingen Werkt, denkt er hetzelfde over:
‘Vlaardingen Werkt, de gemeente

Vlaardingen en de regionale sociale
dienst Stroomopwaarts werken
samen om mensen met een WWBuitkering te begeleiden naar werk. Dat
doen we door ze op te leiden in onze
eigen leerwerkbedrijven. We hebben

‘We werken samen 
om mensen terug te 
begeleiden naar werk’
een kap- en schoonheidssalon,
klusbedrijf, fietswerkplaats, sociale
supermarkt en sociaal restaurant.’
Ná de werkstraf
Sinds enige tijd plaatst Vlaardingen
Werkt ook werkgestraften en dat gaat
erg goed. Dijkhuizen: ‘Als een werkgestrafte een WWB-uitkering heeft – wat
vaak het geval is – kijken we samen
met Stroomopwaarts of we zo iemand
ná zijn werkstraf verder kunnen
helpen. Binnenkort nemen we in ons
restaurant iemand aan die hier via de
reclassering is binnengekomen. En zo
zien we het graag: van een achterstandssituatie naar een betaalde
baan.’

De sociale supermarkt is een van de leerwerkbedrijven van Vlaardingen Werkt,
de gemeente Vlaardingen en de regionale sociale dienst, waar mensen met een
WWB-uitkering worden opgeleid. Fotoinzet: Eric Dijkhuizen van Vlaardingen
Werkt.
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WDE STELLING

LANDELIJK Het dagelijks aftekenen van urenlijsten is voor het
werkstrafproject, de reclassering én voor de cliënt belangrijk. Zo is voor
alle partijen altijd duidelijk hoeveel er die dag is gewerkt en hoeveel
uren nog openstaan. Dit voorkomt discussie of zelfs ongeldigheid van
de werkstraf achteraf. Wat moeten begeleiders op de projecten en
cliënten doen?

Gerrit de Vries, directeur
Landgoedhotel Woodbrooke
in Barchem:

Dagelijks urenlijsten aftekenen

• Het werkstrafproject stelt vooraf een planning vast, die wordt
goedgekeurd door de medewerker werkstraf.
• Afwezigheid van een cliënt geeft het werkstrafproject op de
dag zelf door aan de medewerker werkstraf.
• Het werkstrafproject schrijft op wanneer iemand binnenkomt en
vertrekt.
• De urenlijsten moeten dagelijks door de
begeleider op het project én de
cliënt worden ondertekend.
• Het werkstrafproject
bewaart de urenlijst in
een afgesloten lade
of kast, op grond van
de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Alle werkstrafprojecten
kunnen aangekondigde én onaange
kondigde controles krijgen van Reclassering
Nederland.

WOproep
Heeft u een opmerkelijke prak
tijkervaring die u wilt delen?
Of wilt u graag een onderwerp
aandragen voor de Werkstraf in
uitvoering? Mail uw verzoek
naar info@reclassering.nl.
Dan nemen wij contact met u op.

‘Ik wil niet dat mensen weten dat in
mijn bedrijf werkgestraften werken’

‘Ik heb er geen moeite mee.
Onze collega’s zijn gewend aan
de samenwerking en het heeft
nog nooit problemen opgeleverd.
Zij kennen de achtergrond van de
werkgestraften niet en hebben
er daardoor geen oordeel over.
De gasten en werkgestraften
hebben geen direct contact.
Als wij met elkaar vinden dat
werkstraf een goede oplossing
is in plaats van detentie, moeten
werkgestraften ook de mogelijkheid
krijgen een werkstraf uit te voeren.’

Ferry Middelkoop, eigenaar Second
Sale in Roosendaal:

‘Wij vinden het juist belangrijk
dat mensen kunnen zien dat wij
samenwerken met de reclassering.
Onze ervaring met werkgestraften is
positief en onze klanten worden netjes
en vriendelijk te woord gestaan. Wij
zijn blij met alle helpende handen
binnen onze organisatie en we zijn er
trots op een bijdrage te kunnen
leveren aan het maatschappelijk
belang. Dat mag iedereen weten!’

UW
MENING

Malissa Grens, projectbeheer
der Reclassering Nederland
regio Noord-West:

‘Gelukkig laten steeds meer
instellingen en organisaties weten
dat ze werken met werkgestraften.
We hebben zelfs speciale bordjes
waarmee projecten actief uitdragen
dat ze samenwerken met de
reclassering. Er zijn natuurlijk wel
organisaties die wat terughouden
der zijn. Met name verzorgings
huizen, kinderboerderijen en
buurthuizen. Zij willen geen onrust
veroorzaken bij bewoners, familie
leden en bezoekers. Daarom blijft
het geven van goede voorlichting
erg belangrijk.’

Al boksend het beste uit jezelf halen
ARNHEM Ohran Delibas is één van
de grootste namen die de Neder
landse bokssport heeft voortge
bracht, met als hoogtepunt een
zilveren medaille op de Olympische
Spelen van 1992. Delibas is ook één
van de initiatiefnemers van de
Boksacademie in Arnhem.
De Boksacademie is onderdeel van
de Driestroom, een stichting voor
professionele zorg en maatschappe
lijke ondersteuning. Delibas: ‘Boksen
is een prachtige sport, die mensen
helpt het beste uit zichzelf te halen.
Door mijn passie voor boksen te

combineren met de persoonlijke
begeleiding van de Driestroom,
helpen we mensen hun problemen
te overwinnen.’ Sinds kort gaan er bij
de Boksacademie ook werkgestraften
aan de slag. ‘Mijn goede vriend en
medeoprichter Ali Topaloglu heeft
zich sterk gemaakt voor een samen
werking met Reclassering Nederland.
Werkgestraften maken bijvoorbeeld
schoon. Maar ze komen ook in
aanraking met de bokssport en
de begeleiding die wij bieden.
De eerste werkgestrafte hier is
meteen lid geworden.’

De Boksacademie verenigt sport met
de persoonlijke begeleiding van de
Driestroom.

WUITGELICHT

Zitten of staan?

WCOLUMN

Hein

gebeuren die niet kunnen en
dat hij een straf krijgt. Maar
Hein is niet alleen die man
met Gilles de la Tourette en
een waslijst werkstraffen.
Hein is veel meer: een trotse
en lieve vader, een denker en
een dichter. Laatst
publiceerde dagblad Trouw
nog een stukje van Hein.
Hein is veel, maar geen
crimineel.

‘Ik noem ze vaak de pleintjes
van de toekomst: pleintjes
met spelende kinderen. De
pleintjes waar ik de blikjes,
chipszakjes en ander afval
opruim. In de volksmond
noemt men dit prikken, doch
prikken is het allang niet
meer. We knijpen namelijk
met een speciale stok.
Je zou kunnen zeggen dat we
‘m knijpen voor justitie!
Soms is het net of ik met het
afval ook een beetje mijn
duistere verleden weggooi.
Ondertussen doet goed
voorbeeld volgen en willen de
kids ook even met de stok in
de weer. Van de ouders krijg ik
nog een complimentje toe.
Een schril contrast met
vastzitten in een huis van
bewaring, waar ik juist in het
verleden bleef hangen en
rancune zich opdrong.
Rancune is als zwerfvuil dat
zich blijft ophopen in een cel,
beslist zonder complimenten.
Niet alleen kinderen hebben
speelruimte nodig om zich
verder te ontwikkelen, ik ook.
Om te verbeteren en mijn
eigen toekomst in een
schoner perspectief te zien.’

Ik heb Hein gevraagd iets te
schrijven over hoe hij de
werkstraf ziet en voelt:

WWReageer op de column via
info@reclassering.nl

iedere recidivist is een
crimineel die eindelijk een
celstraf verdient. Zo zwartwit is het niet.
Hein heeft Gilles de la
Tourette. Dat is ook de reden
dat hij zich bij tijd en wijle in
de nesten werkt. Hij verliest
dan de controle over zijn
doen en laten. Hein begrijpt
heel goed dat er dan dingen

Jochum Wildeman is unitmanager werkstraf regio
Noord-West

Hein is een recidivist. Een
notoire recidivist mogen we
wel zeggen. Als Hein
recidiveert dan krijgt
hij (bijna) altijd een
werkstraf. Het klinkt
misschien gek, maar Hein
is daar blij mee. En ik ook.
Dan kun je zeggen:
Schandaaaáálig! Maar voor
Hein is en blijft de werkstraf
een goede straf. Een
Amsterdamse werkstraf
wereld zonder Hein bestaat
niet. Hoewel …
De wet is veranderd. Binnen
vijf jaar mag er niet twee
keer een werkstraf worden
opgelegd.
Daar valt in een flink aantal
gevallen best wat voor te
zeggen. Maar in een aantal
gevallen ook niet. Want niet

‘Je zou kunnen
zeggen dat we
‘m knijpen
voor justitie!’

AMSTERDAM De Linnenkamer
van Zorgcentrum De Buitenhof
is het domein van Maurien
Mac-Nack. Dit Zorgcentrum in
Amsterdam is onderdeel van
Cordaan, een instelling voor
iedereen die zorg, Onder

steuning of begeleiding nodig
heeft. Mac-Nack: ‘Ik ben
verantwoordelijk voor het
wassen, strijken en opvouwen
van linnengoed. Daarnaast
sorteer ik de kleding
van de bewoners én het

Rita Vermeulen in haar kledingbank.

personeel. Als het nodig is,
voeren wij kleine reparaties
aan de kleding uit, zoals het
aanzetten van knopen of het
herstellen van een zoom. Er is
elke dag genoeg te doen. Af en
toe krijg ik hulp van één of
twee werkgestraften. Soms lijkt
het werk ze niks, maar als ze
eenmaal zijn begonnen,
draaien de meesten wel bij. Je
moet de slag te pakken krijgen.
Er worden hier ook regelmatig
werkgestraften met een
lichamelijke beperking
geplaatst. Dat komt omdat het
werk in de Linnenkamer zowel
staand als zittend gedaan kan
worden. Ideaal dus voor
mensen die bijvoorbeeld niet
lang kunnen staan.’

WKORT

Werkgestraften ook laten re-integreren
HAARLEM De nieuwe
werkstraflocatie die begin dit
jaar is geopend, heeft in de
buren van ActiefTalent/Reakt
een samenwerkingspartner
gevonden. Ze slaan de handen
ineen om werk-gestraften met
een afstand tot de
arbeidsmarkt te laten reintegreren. Volgens teamleider
Redouan Chairi is het een
meerwaarde voor Reclassering
Nederland om met de hulp
verleners onder één dak te
zitten. ‘Doordat we directe
buren zijn, leren we elkaar

beter kennen en zijn de lijntjes
kort. Dat maakt de drempel
lager voor werkgestraften met
complexe problematiek, die de
neiging hebben om zorg te
mijden.’ De werkgestraften op
de locatie in Haarlem hebben
doorgaans al een wat langer
strafblad. Chairi: ‘Wij richten
ons op de werkstraf, maar vaak
is er meer aan de hand. Dan
kan een verwijzing naar
ActiefTalent/Reakt helpen.
Er zijn bijvoorbeeld al cliënten
doorgestroomd naar de
dagbesteding en de schuldhulp

De nieuwe werkstraflocatie in
Haarlem onderhoudt korte lijnen
met ActiefTalent/Reakt.
verlening. Zo hoop je de kans
op recidive te verkleinen.’

WWERKSTRAF IN BEELD

DJI volop in bedrijf met Reclassering Nederland
SOESTERBERG Sinds september vorig
jaar werken de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) en Reclassering
Nederland intensief samen in
Detentiecentrum Zeist, op het terrein
van het voormalig militair luchtvaartmuseum Soesterberg. Onder het
toeziend oog van werkmeesters
verrichten werkgestraften productiewerk en voeren zij diverse
onderhoudswerkzaamheden uit.

Simon den Outer werkt als project
coördinator Werkgelegenheid voor DJI
en is één van de drijvende krachten
achter dit project. ‘Als DJI wordt ons
vaak verweten dat we ver van de
maatschappij af staan. Daar zijn we
over gaan nadenken. We hebben hier
een enorm terrein met een prachtige

hal en dat bracht ons op het idee om
een werkplaats op te zetten. Probleem
was alleen dat het detentiecentrum
vol zit met vreemdelingen die uitgezet
moeten worden, en die mogen niet
werken. Daarom hebben we contact
gezocht met Reclassering Nederland.’
Binnen en buiten actief
‘Sinds een klein jaar werken we met
werkgestraften. We maken meubels en
bijvoorbeeld voor Fort Everdingen
knappen we eikenhouten luiken op.
Verder zijn we betrokken bij de
bouw van huisjes voor statushouders door het hele land. We doen
daarnaast het onderhoud van het
terrein hier, maar we zijn ook buiten de
poort van het kamp actief. Zo onderhouden we de sportvelden van de

PI Nieuwersluis en het recreatieterrein
van de Paasheuvelgoep uit Austerlitz.’
Duidelijke rolverdeling
‘De rolverdeling tussen DJI en
reclassering is duidelijk. Wij zijn in de
lead en zorgen voor het werk, zij
leveren werkgestraften en de werkmeesters. Deze samenwerking gaat
heel goed. Wel vind ik dat de beoordeling van de werkmeesters over het
functioneren van een werkgestrafte
altijd leidend moet zijn. Dat is nog niet
altijd het geval. Werkmeesters en
projectbeheerders van de reclassering
kunnen nog meer één team vormen.’
Relevante werkervaring
‘Momenteel werken we met 30 à 35
werkgestraften, maar in de toekomst

moet dit een plek worden waar ook
andere mensen relevante werkervaring
kunnen opdoen. Denk aan deelnemers
van een Penitentiair Programma,

‘DJI zorgt voor het werk,
reclassering levert werk
gestraften en werkmeesters’
mensen met een ISD-maatregel
(plaatsing in een inrichting voor
stelselmatige daders) en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo
werken we er aan om een volwaardig
leerwerkbedrijf te worden, waarbij we
steeds vaker de samenwerking zoeken
met lokale werkgevers.’

Colofon

Werkstraf in uitvoering verschijnt drie keer
per jaar in een oplage van 2500 stuks.
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Altijd de urenlijst bijhouden …

Simon den Outer bij het voormalig militair luchtvaartmuseum waar werkgestraften nu productiewerk uitvoeren.
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