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Bijdragen aan
bijzondere pleegzorg

‘Mo is de weg helemaal
niet kwijt’

Nieuwe projectplaats
gevonden via Google

WONDERHOUD BEGRAAFPLAATS

‘Voorlopig is hier
genoeg te doen’
DOETINCHEM Door de inzet van
buurtbewoners en vrijwilligers
ondergingen twee in verval geraakte
begraafplaatsen uit de 19e eeuw
een ware metamorfose. Sinds vorig
jaar helpen ook werkgestraften mee
aan het herstel van deze historische
locaties.

Monumentenlijst

Gerhard Tijman maakt zich al lange
tijd sterk voor het behoud van de twee
begraafplaatsen. ‘Ik woon vlak bij de
Ambtsbegraafplaats’, zegt Tijman.
‘De verloedering was voor mensen
uit de buurt een doorn in het oog.
Toen de gemeente plannen had om
de Ambtsbegraafplaats te ruimen en
te verkopen aan
De Stadsbegraafplaats
‘Ik vertel werkgestraften een projectontwik
en de Ambtsbegraaf
plaats in Doetinchem
altijd iets over de historie kelaar, zijn we als
omwonenden in
zijn opgericht in 1829,
van de begraafplaats’
actie gekomen.
nadat het bij wet
Dat heeft ertoe geleid dat deze be
verboden werd om binnen de be
graafplaats én de Stadsbegraafplaats
bouwde kom te begraven. Beide zijn al
in 2005 op de gemeentelijke monu
jaren niet meer in gebruik, de Stads
mentenlijst zijn geplaatst.’
begraafplaats
niet meer
sinds 1893 en
Voor de toekomst
de Ambts
Daarop werd in 2006 de Stichting
begraafplaats
Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats
sinds 1967.
Doetinchem opgericht. Tijman blijft
als bestuurslid nauw betrokken:
‘Ons doel is om de begraafplaatsen
zo veel mogelijk te conserveren voor
Gerhard Tijman
de toekomst. Maar met alleen vrijwil

Sinds vorig jaar helpen werkgestraften mee aan het herstel van historische begraafplaatsen in Doetinchem
ligers redden we het niet en daarom
zijn we op zoek gegaan naar een
oplossing. Zo zijn we uitgekomen bij
Reclassering Nederland voor de inzet
van werkgestraften.’

Goed in de verf

‘Vanaf het begin verloopt de commu

nicatie met Reclassering Nederland
erg goed’, vervolgt Tijman. ‘De eerste
ploeg werkgestraften heeft zich inge
zet voor groenonderhoud.
Bij aankomst vertel ik ze eerst iets over
de historie van de begraafplaatsen.
Volgens mij wordt dat enorm gewaar
deerd. Vervolgens zijn er werkge

straften aan de slag gegaan met het
ijzerwerk rondom de graven. Je bent
zo twee dagen bezig om al die spijlen
van één hek goed in de verf te zetten.
Dat betekent dat we ongeveer vijf jaar
nodig hebben voor alle hekken.
Voorlopig is hier dus nog genoeg te
doen!’

WCHECK

Verplichte voorzieningen
LANDELIJK Als projectplaats bent u verantwoordelijk voor de naleving van
de Arbowet. De projectplaats geeft instructies over de Arboregels en zorgt
ervoor dat passende beschermingsmiddelen aanwezig zijn. Werkgestraf
ten werken onder toezicht van de projectplaats en houden zich aan de
veiligheidsvoorschriften.
Daarnaast behoort op elke projectplaats een aantal voorzieningen
aanwezig te zijn:
• EHBO-trommel
• Brandblusapparaat
• Toilet
• Schaft- en
schuilgelegenheid
• Schoon water,
zeep en handdoeken

‘U komt erachter dat een werkgestrafte
autorijdt zonder rijbewijs, hoe gaat u daarmee om?’
Albert Tack, directeur De Helpende Hand:

vooral om te kijken of er iets mee
gedaan zou worden. Een paar
dagen later is de man van de weg
gehaald. Het was de eerste keer dat
hij werd aangehouden, hij kreeg
een boete van 370 euro. Wij
kunnen in zo’n geval dus geen
werkstraf retourneren, maar wel
melding maken.’

Annemiek te Kampe, medewerker
werkstraf Reclassering
Nederland:

Riet Vis, clustermanager bij
Esdege-Reigersdaal:

‘Als er iemand met de auto bij ons
komt voor zijn of haar werkstraf
en we weten dat het rijbewijs is
ingenomen, dan zullen we de
werkgestrafte daar zeker op
aanspreken. Verder kunnen we
niks doen.’

‘Een cliënt op ons groepsproject in
Apeldoorn had in de groep verteld
dat hij geen rijbewijs had, maar
wel auto reed. Ik heb besloten
melding te maken bij de politie,
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Ik vind het belangrijk om uit het
spanningsveld te blijven als het
om dit soort overtredingen gaat.
Wij werken hier met mensen met
een verstandelijke beperking,
zij zijn mijn eerste prioriteit en
verantwoordelijkheid. Als een
werkgestrafte iets zou doen dat
het werk hier verstoort, dan zou
ik hem daar wel direct op aan
spreken.’

‘Ik zou bij de werkgestrafte
checken of het inderdaad klopt en
dan aan hem laten weten dat ik
het meld aan Reclassering
Nederland. Verder bemoei ik me
er niet mee.

Pilot Werkstraf
Motivatie Project

Meldplicht
datalekken

REGIO OOST Werkgestraften hebben regelmatig schulden
of zijn (langdurig) werkloos. Om de kans op recidive nóg
kleiner te maken, heeft het OM Regio Oost onlangs
toestemming gegeven voor een regionale pilot:
het Werkstraf Motivatie Project (WMP). Werkgestraften
krijgen tijdens de WMPtraining ‘Geld’ inzicht in hun
inkomsten en uitgaven, en het ontstaan van schulden.
In de training ‘Werk’ stellen ze een portfolio samen die ze
kunnen gebruiken bij de voorbereiding van een sollicita
tiegesprek. Ze mogen 10 uur van een minimale werkstraf
van 60 uur gebruiken voor één van de trainingen.

LANDELIJK Om de kans op misbruik van persoonsgegevens
nog beter tegen te gaan is per 1 januari 2016 de Wet
meldplicht datalekken in werking getreden.
Ook projectplaatsen die werken met persoonsgegevens
van Reclassering Nederland zijn verplicht (vermoedens
van) datalekken te melden. U hebt hierover een brief
ontvangen. De melding moet uiterlijk binnen 24 uur na
constatering of vermoeden van een datalek bij
Reclassering Nederland plaatsvinden. Een datalek is
bijvoorbeeld het niet opbergen van een urenlijst met
cliëntgegevens, waardoor deze zichtbaar is voor
onbevoegden. Ook een inbraak in een computer door een
hacker is een datalek.

W Meer weten? Neem dan contact op met Lotte van den Berg
(06 – 27 55 37 54, l.van.den.berg@reclassering.nl)
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Niets is wat het lijkt
nabij. Maar ineens hoor ik die
stem. Ik herken die stem uit
duizenden.
Op tv zie ik Mo. Ik ken Mo al
een tijdje. Want voor hem
werkt een werkstraf beter
dan zitten. Mo is groot. Mo
is sterk. Mo zit onder de ta
toeages. Mo is een bijzondere
verschijning. Vaak loopt zijn

Jochum Wildeman is

unitmanager werkstraf regio
Noord-West
Het is altijd lachen-gierenbrullen met De TV Draait
Door in De Wereld Draait
Door. Matthijs dikt de
fragmenten vanaf de
autocue nog wat aan voor
een extra smeuïg effect.
Enige tijd geleden was er dat
filmpje van die jongen die bij
de Apple Store op het
Amsterdamse Leidseplein
zijn mening geeft …
Matthijs: ‘Nog steeds
verschijnen er overal filmpjes
van mensen die wachten in
de rij voor de nieuwste
iPhone. Het wachten duurde
de hele nacht en deze jongen
liep vermoedelijk langs na
een lange, lange avond
stappen.’
Ik zit onderuitgezakt op de
bank, de fase knikkebollen is

‘Hi-lá-risch! Een door
gesnoven gek die na
een lange nacht de
weg kwijt is’
hoofd over. Daar slikt hij me
dicijnen voor. En soms ook
niet. Dan komt hij daarna
weer een tijdje bij ons.
Mo zijn werkstraffen vullen
we op een bijzondere manier
in. Dat moet. En met de werk
straf kan dat. Mo geeft voor
de camera zijn eigengereide
visie op al die mensen die
uren in de rij staan en liggen
voor de nieuwe iPhone.
Mo laat in één minuut zien
hoe gek en geil we zijn van
hebberigheid. En hoe doorge
draaid we zijn in onze zucht
om met alles ‘connected’ te
zijn.
Terug naar Matthijs en zijn
kliek: ‘Hahaha! Super!

Hi-lá-risch! Een doorgesno
ven gek die na een lange,
lange nacht stappen de weg
een beetje is kwijtgeraakt.’
Maar Mo is de weg helemaal
niet kwijt. Mo loopt ‘s nachts
vaak te dolen rond het
Leidseplein. Dan zit zijn
hoofd te vol om te slapen en
gaat hij wandelen. Niemand
in de studio luistert en hoort
wat Mo nu écht zegt. Wie is
hier nu gek? Bij wie draait de
wereld nu eigenlijk door?
Morgen komt Mo weer op
het werkstrafproject. We
laten hem een kunstwerk
maken. Mo kan heel goed
tekenen en terwijl hij tekent,
praten we over alles. Laatst
zei hij opeens, bijna achte
loos: ‘Jullie zijn goed voor me.
Niet zo zwart-wit. Dat is
beter voor mij.’ Telkens weer
laat Mo mij zien dat de lijn
tussen gekte, genialiteit,
goed, slecht, klein, groot,
succesvol, loser, strafblad of
geen strafblad flinterdun kan
zijn.

W Reageer op de column via
info@reclassering.nl
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De veilige haven
van Op Herme
ELL Op de Limburgse boerderij Op Herme krijgen
pleegkinderen de aandacht die ze nodig hebben
en vinden paarden en pony’s rust en ruimte.
Werkgestraften helpen eigenares Veronica Jong
al ruim 27 jaar met het dagelijks onderhoud van
het terrein.
Voor Veronica Jong is het altijd vanzelfsprekend
geweest om klaar te staan voor anderen.
‘Als kind redde ik al katjes uit de sloot en nam ze



‘Ik vertel ze dat ik heel
blij ben dat ze er zijn’

mee naar huis. Toen ik later zelf een gezin had,
namen we pleegkinderen in huis. En nadat ik
een paar paarden en pony’s had gered van de
slacht, wisten steeds meer mensen mij te vinden
voor de opvang van dieren. Zo groeide Op Herme
steeds verder uit.’

om mensen te helpen hun fouten te herstellen.
En te zorgen dat ze zonder wrok de werkstraf
uitvoeren. We beginnen altijd met koffie en dan
vertel ik ze dat ik heel blij ben dat ze er zijn.
Ik kan de hulp goed gebruiken en ik wil dat ze
weten dat ik hen respecteer. We maken goede
afspraken en ik geef ze verantwoordelijkheid.’

Opgeheven hoofd

‘Werkgestraften komen vaak schoorvoetend
binnen, ze schamen zich een beetje. Daar ben ik
alert op, ik geef ze het gevoel dat ze welkom zijn.
En dat ze weten dat als ze ergens mee zitten, ze
altijd bij mij terecht kunnen. Het doet mij goed
om ze met opgeheven hoofd te zien vertrekken,
met vertrouwen in de toekomst.’
WWKijk voor meer mooie werkstrafprojecten van
Reclassering Nederland op Youtube/
ReclasseringNL

Muziek en paarden

In de loop der jaren is Op Herme verder geprofes
sionaliseerd. Jong heeft haar eigen zorgmethode
ontwikkeld voor de begeleiding van de kinderen.
‘Muziek is heel belangrijk, alle kinderen bespelen
een instrument. We treden samen op en organi
seren concerten op de boerderij. Ook hebben alle
kinderen rijles en verzorgen ze de paarden en
pony’s.’

Respect en verantwoordelijkheid

Sinds de start van Op Herme krijgt Jong hulp van
werkgestraften. ‘Daar hebben we bewust voor
gekozen. Ik vind het mijn maatschappelijke taak

Veronica Jong biedt een ontspannen plek voor
dieren, pleegkinderen én werkgestraften

WUITGELICHT

WKORT

Nieuwe projectplaats ‘googelen’
VEENENDAAL Reclassering Nederland
is altijd op zoek naar projecten om
werkgestraften te plaatsen. Maar
het vinden van een geschikte plek is
niet altijd eenvoudig. Zorgboerderij,
Theehuis en Landwinkel de Eekhoeve
in Veenendaal is daarop een uitzonde
ring. Door te ‘googelen’ kwam
Reclassering Nederland terecht bij

de Eekhoeve en na een belletje was
de samenwerking snel beklonken.
Sinds begin juli kunnen hier dagelijks
twee werkgestraften aan de slag.
In het Theehuis en de Landwinkel
kunnen bezoekers terecht voor pure
producten van de boerderij.
De Zorgboerderij verzorgt dagbeste
ding voor dementerende ouderen

Tweede kans voor jonge overtreders
en mensen met een psychische
aandoening of verstandelijke
beperking. De werkgestraften
ondersteunen de begeleiders op de
Zorgboerderij met typische boerderij
werkzaamheden: de stallen schoon
maken, de moestuin verzorgen en
de boomgaard snoeien.

Drie generaties werken samen op de Eekhoeve

Gevoelige informatie

Cartoonist: Noortje Blauw, toezichtunit regio Noord-West
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Werkstraf in uitvoering verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2500 stuks. Redactie Reclassering Nederland: Marco Bal, Mieke Bauer,
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LANDELIJK Veel voorkomende criminaliteit efficiënt en met maatwerk
aanpakken. Dat is het doel van de ZSMwerkwijze die enkele jaren geleden
landelijk werd uitgerold. De aanpak is succesvol en zorgt er soms ook voor dat
jonge overtreders niet onevenredig hard getroffen worden door de gevolgen
van hun vaak onbezonnen acties.
Een praktijkvoorbeeld. Twee puberjongens spuiten graffiti, worden gepakt en
kunnen een strafblad krijgen. Daarmee komt een VOG voor stage of een baan
in gevaar. De ZSMaanpak zorgt ervoor dat deze jonge first offenders snel,
buiten het strafrecht om, een gepaste straf krijgen.
Ze voeren hun werkstraf uit bij een door de gemeente ingeschakeld
schoonmaakbedrijf, moeten excuses aanbieden en schrobben zelf de schade
weg. Zo zijn ze passend gestraft zonder grote gevolgen voor hun toekomst.

