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Geachte leden,

De strafrechtketen heeft de afgelopen jaren gewerkt aan vergroting van de
gezamenlijke effectiviteit. Wij hebben daardoor als reclasseringsorganisatie een
steeds grotere rol in advisering en bij de tenuitvoerlegging van straffen
gekregen. Wij zien deze ontwikkeling worden voortgezet in de ambitie van het
huidige kabinet om de komende jaren resocialisatie en reclassering via
professionals en vrijwilligers bij de tenuitvoerlegging van straffen en
maatregelen nog steviger te positioneren.
Daarnaast wordt, mede door een aantal beleidsontwikkelingen, steeds meer
aandacht gevraagd voor een aantal zware doelgroepen, zoals plegers van High
impact crime, terrorisme, ernstige geweld- en zedendelinquenten en plegers van
huiselijk geweld. De reclasseringsinzet is hiermee toegenomen en dit heeft druk
gezet op het kader.
De afgelopen jaren heeft de reclassering zich ingezet om met de beschikbare
middelen dit werk te realiseren. Dat was en is een pittige opgave. Er is door de
medewerkers veel werk verzet, werk is efficiënter en effectiever ingericht zonder
aan de kwaliteit te tornen. Ook pakken medewerkers er boven de volle caseload
extra zaken bij om te voorkomen dat zaken anders op de plank blijven liggen.
Wij zijn trots op deze betrokkenheid.
Op 11 mei jongstleden berichtte ik u echter dat de reclassering zich zorgen
maakt over de wachtrijen die ontstaan zijn voor reclasseringstoezicht.

Toezicht houden op verdachten en veroordeelden, in opdracht van een officier
van justitie, een rechter of het gevangeniswezen, is een van de kerntaken van
de reclassering. Een reclasseringswerker controleert of de onder
toezichtgestelde zich houdt aan de voorwaarden en begeleidt hem bij het
opbouwen van een delictvrij bestaan. Reclasseringstoezicht is een succesvol
middel bij het voorkomen van recidive. Dat is de reden dat de reclassering
veelvuldig opdracht krijgt om het toezicht uit te voeren.
De wachtrij voor toezicht wordt door diverse factoren beïnvloed. Zo speelt het
aantal opdrachten voor toezichten een rol net als de beschikbare
reclasseringscapaciteit in relatie tot het totale werk van de reclassering.
Maar ook de zwaarte van het toezicht is van belang. De controle en begeleiding
van een ondertoezichtgestelde met een hoog risico kost veel meer tijd dan een
betrokkene met een laag risico. Uit de analyse van de cijfers blijkt dat geleidelijk
aan de zwaarte is toegenomen en dat daarmee de duur van het toezicht is
toegenomen. Dit komt door de complexiteit van de justitiabelen, zoals ook in het
whitepaper van Koers en Kansen gesignaleerd wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld
om psychiatrische stoornissen, verstandelijke beperkingen, schulden en
verslaving. Deze problemen hebben vaak een hardnekkig karakter.
Door de wachtrijen kan het toezicht bij een deel van de ondertoezichtgestelden
niet snel na het opleggen van de straf, schorsing of maatregel gestart worden.
Dit is voor niemand een wenselijke situatie en komt de veiligheid van de
samenleving niet ten goede.
De afgelopen periode heeft de reclassering constructief overleg gevoerd met het
ministerie van Justitie en Veiligheid over de ontstane problematiek. We zijn de
minister erkentelijk dat hij gegeven de budgettaire krapte, ruimte heeft
gevonden om een deel van de wachtrijproblematiek aan te pakken door middel
van incidentele middelen. Deze incidentele middelen zullen ingezet worden voor
het aantrekken van personeel. Naar verwachting zullen deze maatregelen niet
direct op de korte termijn effect sorteren. Het aantrekken en opleiden van
personeel zal immers enige tijd in beslag nemen. En door het incidentele
karakter van de middelen zal het personeel tijdelijk aangetrokken worden.
De reclassering zal de minister periodiek informeren over de ontwikkeling van de
wachtrij, zowel qua aantal toezichten als zwaarte.
De minister accepteert enige mate van wachtrij, bij personen waar dat op basis
van het risico verantwoord is, boven het inboeten op de kwaliteit van de
toezichten. Wij zijn het met deze afweging eens.
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Wij bekijken wel in de bestaande caseload of het verantwoord is om toezichten
af te schalen of andere maatregelen te treffen om de wachtrijproblematiek te
beheersen. Dit zullen wij in nauw overleg met onze justitiële opdrachtgevers
doen en in afstemming met het ministerie.
Mede namens mijn collega’s Ellen Sinnige van de Stichting
Verslavingsreclassering GGZ en Hans-Martin Don van het Leger des Heils,
Jeugdbescherming & reclassering,
met vriendelijke groet,

Johan Bac,
algemeen directeur

cc.
De minister voor Rechtsbescherming, de heer drs. S. Dekker
Raad voor de Rechtspraak, heer mr. F.C. Bakker
Openbaar Ministerie, de heer prof. dr. mr. M. Otte
Openbaar Ministerie, mevrouw mr. M.A.J. Kunst
Dienst Justitiële Inrichtingen, mevrouw mr. A.L.C. Roelofs
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