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zelfreflectie

Met het Amerikaanse verbod om software of apparatuur van de Chinese fabrikant Huawei te gebruiken wordt een 
miljardenbedrijf waar wereldwijd 140.000 mensen hun brood verdienen (van wie 600 in Nederland), doelbewust 
kapotgemaakt.

Hier wordt een 
bedrijf in het 
hart van zijn 
bedrijfsvoering 
geraakt.
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Johan Bac, algemeen directeur Reclassering 

Nederland. Hij schrijft op deze plek een 

gastcolumn.

 Johan Bac nd.nl/columns

Werkstraf werkt 
Op mijn eerste dag bij de reclassering moest ik meteen aan 

de bak. Samen met anderen een werkstraf ondergaan. In 

mijn eerdere baan als officier van justitie heb ik vaak aan de 

rechtbank gevraagd om verdachten een werkstraf op te leg-

gen, of heb ik ze zelf een werkstraf opgelegd. Nooit klakke-

loos, altijd omdat ik ervan overtuigd was dat een werkstraf 

werkt. En nu kon ik zo’n straf zelf eens aan den lijve onder-

vinden.

Dat was flink aanpoten. Maar zoals iemand me voorspelde, 

aan het eind van de dag zat ik heel voldaan op de bank uit te 

rusten. En tijdens de dag was mijn mening over de werkstraf 

alleen maar positiever geworden. 

straf van niks

Veel mensen denken dat ‘het verrichten van arbeid ten alge-

menen nutte’, zoals het vroeger heette, een straf van niks is. 

Dat is dus niet zo. En dat iemand ‘wegkomt met een werk-

straf’ is ook echt onzin. Ja, zij die vinden dat alle veroordeel-

den iedere seconde van hun straf moeten boete doen, zullen 

teleurgesteld zijn als ze zien dat een oplichter of winkeldief 

nu bij een voedselbank pakketten aan het samenstellen is.

Maar wie oog heeft voor de werkelijke bedoeling van een 

werkstraf, zal een hoop effecten zien die positief uitpakken, 

voor de maatschappij, voor de dader en ook voor veel slacht-

offers. Het belangrijkste effect is recidivevermindering. Het 

percentage werkgestraften dat na hun straf weer de fout in-

gaat, is iets minder dan 30 procent. Bij mensen die een ge-

vangenisstraf hebben gehad, is dat 45 procent. Dat scheelt 

nogal.

Onze opdrachtgevers, de rechters en officieren van justitie 

die werkstraffen opleggen, hebben die waardering al eens 

gegeven. In een onderzoek dat wij twee jaar geleden hebben 

laten uitvoeren, noemden ze ons betrouwbaar en betrokken 

en gaven zij de werkstraf een dikke acht. Dat is niet niks.

Dat vertrouwen in de werkstraf komt ook terug in de cijfers. 

Na de geldboete is de werkstraf de meest toegepaste hoofd-

straf. In 2018 kregen 30.432 mensen een werkstraf en in to-

taal ging het om 1.855.422 uren. 86 procent van deze veroor-

deelden maakten hun werkstraf af (en dat waren in totaal 

1.638.358 uren). Trouwens, de mensen die hun straf niet af-

maakten, ontliepen die natuurlijk niet. Sterker nog, een deel 

van hen kreeg alsnog een gevangenisstraf (twee uur niet ge-

werkt, is één dag zitten). 

Dus ik vind dat de werkstraf meer waardering verdient. En 

over verdienen gesproken, een werkstraf is goedkoper dan 

een gevangenisstraf. Iemand die een dag zit, kost de staat 

250 euro. Een werkstraf niet meer dan de helft daarvan. En 

dan reken ik niet eens mee dat een werkstraf natuurlijk ook 

iets oplevert voor de maatschappij. Aan de ene kant doordat 

werkgestraften minder recidiveren, aan de andere kant 

doordat zij nuttig werk doen. De reclassering werkt bijvoor-

beeld met veel gemeenten samen om werkgestraften in te 

zetten bij onderhoud van openbare gebouwen en ruimten 

zoals buurthuizen, sporthallen en parken. En heel veel werk-

gestraften maken zich nuttig bij non-profitinstellingen. 

Denk aan kinderboerderijen, verzorgingstehuizen en musea.

ga er maar aanstaan

En onze mensen die ervoor zorgen dat veroordeelden inder-

daad hun straf voltooien al helemaal. Ga er maar aanstaan, 

iedere dag met een groep hele verschillende mensen aan de 

slag. En dan evenwicht zoeken tussen streng de regels hand-

haven zonder rigide te worden en begrip tonen zonder mee-

gaand te zijn. 

Lof ook voor alle instellingen en organisaties die zich inspan-

nen om veroordeelden bij hen te laten werken. Zulke werk-

plekken blijken voor veel mensen opstapjes naar regulier 

werk. Ook omdat we vaker tijdens een werkstraf de gelegen-

heid nemen om aan iemands problemen te werken. De 

werkstraf-plus noemen we dat. 

Tijdens een van mijn werkbezoeken sprak ik met een paar 

werkgestraften. Die vonden de werkstraf sowieso al een 

plus. ‘Ik heb ook een keer gezeten,’ zei er een, ‘maar dat was 

niks. Letterlijk. Ik deed niks en ik leerde niks, laat staan af.’

Ik vind dat de 
werkstraf meer 
waardering verdient.


