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Geachte leden,

Effectief straffen is door de aanpak van daders, nieuwe slachtoffers voorkomen.
Reclassering Nederland draagt graag bij aan uw debat over de begroting 2012 van
het ministerie van Veiligheid & Justitie in de eerste week van november 2011.
Het afgelopen jaar stonden alle neuzen dezelfde kant op; er was zowel bij het
kabinet als in uw Kamer brede erkenning voor de kracht van voorwaardelijke
sancties in de strijd tegen recidive. Verheugend. Een stevige basis onder het
reclasseringswerk werd gelegd. In de begrotingsstukken 2012 stelt het kabinet dat
‘niet alleen strenger straffen belangrijk is’, maar dat ‘een persoonsgerichte aanpak
ook nodig is’. Een belangrijk uitgangspunt om de doelen van straf te kunnen
verwezenlijken: vergelding én preventie.
Het effect van sancties op de recidive moet in beginsel de steun voor de sanctie
bepalen. Helaas delft dit principe soms toch het onderspit als de roep om hard
straffen luid klinkt. Dat geldt voor tbs, maar ook de taakstraf kent al enige jaren
moeilijke tijden. Onterecht; deze sancties zijn bewezen effectief. De taakstraf draagt
bijvoorbeeld 50% meer bij aan het verminderen van recidive dan korte
gevangenisstraf.

Slachtoffers
De roep om strenger straffen leidt soms tot discussies of bepaalde maatregelen vóór
of tégen het slachtoffer zijn. Of vóór of tégen de dader. Wat in dergelijke discussies
over straffen en veiligheid vaak wordt vergeten, is dat investeren in de dader, het
werken aan het veranderen van zijn gedrag, uiteindelijk draait om het voorkómen
van nieuwe slachtoffers. Investeren in daders is daarom tegelijkertijd investeren in
slachtoffers. Zo ziet Reclassering Nederland haar opdracht ook. Er is niets mis met
vergelding, maar daarnaast is het minstens zo belangrijk om door
gedragsverandering de pijlen te richten op dúúrzame veiligheid.

Met vriendelijke groet,

Sjef van Gennip,

Sjef van Gennip,
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