
Reclassering Nederland 

Landelijk Kantoor 

Bestuursondersteuning 

Vivaldiplantsoen 100 

3533 JE Utrecht 

Postbus 8215 

3503 RE Utrecht 

(T) 088-8041000

(I) www.reclassering.nl

Datum

Onderwerp

Briefnummer

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

18 november 2019 

Begrotingsbehandeling Justitie & Veiligheid 2020, 

20 & 21 november 2019  

19.061/102015/JB/HD 

Geachte leden, 

De reclassering speelt in op veranderingen in haar omgeving; onder meer lokaal 

en in de gevangenis is de reclassering nodig. Daarnaast neemt de complexiteit 

van de doelgroep toe, evenals de vraag naar de expertise van de reclassering en 

valt door forse investeringen in opsporing en vervolging meer en intensievere 

inzet door de reclassering te verwachten. Tegelijkertijd is het beschikbare kader 

onvoldoende om deze ambities en gewenste inzet te realiseren. Dat baart de 

reclassering zorgen. De drie reclasseringsorganisaties dragen met deze brief 

graag bij aan de behandeling van de begroting van Justitie & Veiligheid op 20 & 

21 november 2019. 

Omgeving 

Om effectief te zijn en blijven, is het van belang om in te spelen op 

veranderingen. Zo zijn steeds meer verantwoordelijkheden op het vlak van 

veiligheid en zorg belegd bij gemeenten, worden oplossingen in toenemende 

mate gezocht op het snijvlak van veiligheid en zorg en is de kracht en het effect 

van het reclasseringswerk voor een belangrijk deel afhankelijk van nauwe 

ketensamenwerking en informatiedeling. Die veranderingen maakt dat de 

reclassering zich opnieuw moet gaan verhouden tot haar omgeving. 

Dat betekent onder meer een steviger verankering op lokaal niveau. Informatie 

uit de omgeving van een dader of verdachte helpt de reclassering immers om 

gedrag beter te duiden en risicofactoren en beschermende factoren goed in te 

schatten. Kortom, het vergroot de impact van het reclasseringswerk. Daarnaast 

is ook een intensievere samenwerking met de gebruikelijke strafrechtpartners 

van belang, zoals het gevangeniswezen. 

In de gevangenis 

De minister heeft extra geld beschikbaar gesteld om drie jaar lang in 9 van de 

24 PI’s middels pilots te verkennen op welke wijze de reclassering en de Dienst 

Justitiële Inrichtingen elkaar optimaal kunnen versterken. De reclassering is blij 

met de middelen die voor deze pilots beschikbaar zijn gesteld. Naast deze 

incidenteel gefinancierde inzet, draagt de reclassering momenteel overigens uit 
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het reguliere kader zorg voor aanwezigheid in álle PI’s. Uiteraard moet deze 

inzet uiteindelijk ook structureel geborgd en gefinancierd gaan worden. 

 

Complex 

Niet alleen de omgeving waarin de reclassering opereert is aan verandering 

onderhevig. Ook de doelgroep verandert en wordt complexer. Zo neemt onder 

meer de duur van toezichten en de zwaarte van de doelgroep toe. Steeds vaker 

werkt de reclassering met extreem verharde of verwarde daders en verdachten 

die een hoog risico vormen voor de veiligheid van de samenleving én de 

medewerkers zelf. Daarom heeft de reclassering een intensieve aanpak voor 

deze groep ontwikkeld. 

 

Stapelen 

De begroting van J&V voorziet in forse investeringen in opsporing en vervolging. 

Deze investeringen bij partners als politie, OM en rechtspraak, bijvoorbeeld voor 

de bestrijding van ondermijning, leiden naar verwachting tot meer werk voor de 

reclassering. Dat geldt ook voor beleidswijzigingen en wetten. Zo wordt er 

bijvoorbeeld extra inzet gevraagd op thema’s als LVB en Huiselijk Geweld & 

kindermishandeling, de maatregelen naar aanleiding van de casus Michael P., 

evenals het bestuurlijk akkoord re-integratie ex-gedetineerden en de Wetten 

USB en Straffen en Beschermen. Het is natuurlijk een compliment dat de kennis 

en expertise van de reclassering van belang wordt geacht. Er ontstaat inmiddels 

echter wel een disbalans met de beschikbare financiële middelen. 

 

Tot slot 

De reclassering zet vol overgave haar schouders onder de genoemde 

ontwikkelingen en ambities en is blij met de waarde die ook ketenpartners, het 

ministerie van Justitie & Veiligheid en politiek hechten aan haar expertise. Op dit 

moment is het beschikbare kader voor 2020 echter 2,5 miljoen euro te krap. 

Wanneer het kader niet wordt bijgesteld, zullen keuzes gemaakt moeten worden 

die effect gaan hebben op de kwantiteit en kwaliteit van het reclasseringswerk. 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s Saskia Capello van de 
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