
Detentie is duur.  Het levert geen duurzame bijdrage 
aan veiligheid. Reclasseringstoezicht en de werkstraf 
bieden wél dit perspectief op een veiliger Nederland.
Straffen met als doel het voorkomen van herhaling. 
Het voorkomen van nieuwe slachtoffers. Dat is wat 
Reclassering Nederland dagelijks doet. Het reclas-
seringstoezicht en de werkstraf bieden uitstekende 
mogelijkheden om te straffen én gedrag te veranderen. 
Elektronisch gecontroleerd over straat en naar je werk 
of school. Een enkelband met GPS die verraadt dat je ’s 
avonds met je vrienden op straat hangt, terwijl je ver-
plicht binnen moet zijn. Dat is straf. Buíten de muren, 
maar optimaal gecontroleerd. En nog effectief ook.

Uit eigen cijfers blijkt dat na een jaar ongeveer 80% 
van de onder toezicht gestelden niet opnieuw met 
justitie in aanraking is gekomen. Hetzelfde positieve ef-
fect heeft de werkstraf. Aangetoond is dat werkgestraf-
ten 47% minder vaak in herhaling vallen dan daders 
met een korte gevangenisstraf. Werkgestraften doen 
werkritme en -ervaring op, staan voor dag en dauw op, 
leren luisteren naar een meerdere. Gedrag moet wor-
den veranderd, anders blijven daders daders.

De maatschappelijke winst vertaalt zich én in minder 
criminaliteit en minder slachtoffers én in besparing 
van euro’s. Voor de tenuitvoerlegging van de straf en 
voor een nieuwe rechtsgang bij recidive.

Alles en iedereen staat op scherp. De broekriem wordt 
aangetrokken. Alle uitgaven worden langs de lat gelegd 
van kostenefficiency en doelmatigheid. Dat binnen deze 
context ook duurzame alternatieven voor handen zijn, 
wordt soms over het hoofd gezien. Reclassering Neder-
land vraagt uw aandacht voor een aantal voorstellen 
die ook binnen een krapper financiële kader uitstekende 
oplossingen bieden voor een veiliger Nederland. Een 
duurzaam veilig Nederland.

Duurzame 
Veiligheid

Voeg voor 16-23 jarigen de jeugd- en de volwassenenre-
classering samen. Hierdoor kunnen reclasseringswerkers 
op een efficiëntere en effectievere manier instrumenten 
inzetten om de recidive terug te dringen bij adolescente 
jongeren. Nu wordt er een onnodig overdrachtsmoment 
gecreëerd bij 18 jaar. De op handen zijnde versnippering 
van de jeugdreclassering door de overdracht van deze 
justitiële taak naar gemeenten zet de kwaliteit verder 
onder druk. Krachten bundelen is efficiënter, goedkoper 
en duurzamer; het biedt de mogelijkheid van eenduidige 
methodiekontwikkeling en duidelijke sturing. En er is één 
helder aanspreekpunt wat voorkomt dat de jongere tus-
sen wal en schip valt bij het passeren van de leeftijdsgrens 
van 18 jaar.

Kortom, grijp de stelselherziening van de jeugdzorg aan 
om de justitiële taak die jeugdreclassering is, te borgen en 
kennis en kunde te bundelen. Dat laatste geldt ook voor 
de volwassenenreclassering; de ingeslagen weg om krach-
ten te bundelen continueren, met als stip aan de horizon 
één moderne organisatie met specialistische kennis.

Slachtoffers voorkomen doe je door daders aan te pakken. 
Door ze te straffen, hun gedrag te veranderen, een patroon 
te doorbreken. Dat kost veel inspanningen, gericht op de 
dader. Niet om de daders van delicten in de watten te 
leggen, maar om te voorkomen dat morgen weer iemand 
slachtoffer wordt van een overval, een seksueel delict of 
uitgaansgeweld. Investeren in gedragsveranderende straf-
fen is daarom essentieel om duurzaam aan een veiliger 
huis, straat, wijk, stad en Nederland te werken.

Effectieve sancties; goedkoop 
is duurzame koop
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Bundel de krachten; voeg jeugd- 
en volwassenreclassering samen

Aandacht voor slachtoffers; recidive 
voorkomen en gedrag veranderen

drie voorstellen


