Reclassering Neder
land in de media
2018
1. Reclasseringswerk werkt het beste dichtbij de doelgroep,
in de bajes en de buurt. Dat is het motto van Johan Bac,
algemeen directeur van Reclassering Nederland. Het
Algemeen Dagblad interviewde Johan over zijn eerste
maanden bij RN. En over de koers die hij uitzet met het
reclasseringswerk voor de komende jaren:

De media weten ons goed te vinden,
wat ons de mogelijkheid geeft onze
standpunten duidelijk te maken.
Daardoor heeft Reclassering Neder
land een duidelijker profiel gekregen
voor de buitenwereld. Dit gaan we de
komende jaren doorzetten. Door het
delen van verhalen uit de organisatie,
zowel pro-actief als reactief, en via
onze eigen (social) media-kanalen en
de media.

2. Met de komst van nieuw algemeen directeur Johan

Bac, nam Reclassering Nederland afscheid van zijn
voorganger Sjef van Gennip. De regionale krant De
Limburger en de Volkskrant blikten in een interview met
Sjef terug op zijn jaren bij de reclassering.

https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/
algemeen-directeur-johan-bac-in-het-algemeendagblad-dichterbij-werken-in-de-bajes-en-de-buurt

https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/
algemeen-directeur-johan-bac-over-zijn-eerstemaanden-bij-reclassering-nederland
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https://www.volkskrant.nl/mensen/sjef-van-gennipbestuursvoorzitter-reclassering-nederland-iedereenweet-dat-je-met-vergelding-de-samenleving-nietveiliger-maakt~be5fbcc2/

3. Hoe werkt het Team Terrorisme, Extremisme en

Radicalisering en wat is de bijdrage van Reclassering
Nederland aan het toezicht en de resocialisatie van
verdachten en veroordeelden van terrorisme? Dagblad
Trouw en 1Vandaag besteedden daar aandacht aan:

5. Het ‘spreekuur Huiselijk Geweld’ is een initiatief van

Reclassering Nederland en het Openbaar Ministerie in
Oost-Nederland. Mensen die daar worden verdacht van
huiselijk geweld of kindermishandeling worden binnen
twee weken na hun aanhouding voor het spreekuur
uitgenodigd. Zo worden daders sneller gestraft en komt
de hulpverlening sneller op gang. Minister Dekker maakte
tijdens de Week tegen kindermishandeling bekend dat
het spreekuur wegens succes een vervolg krijgt in OostBrabant. Met een artikel op NOS.nl, een filmpje over het
spreekuur én een filmpje over de VR-simulatie ‘Vergeet
mij niet’ die wordt toegepast in de BORG-training van de
reclassering tegen partnergeweld, kreeg het onderwerp
veel aandacht in 2018.

https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/trouwen-1vandaag-over-ter-aanpak-reclassering.

4. Uit onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen blijkt

dat werkgestraften 47 procent minder vaak in crimineel
gedrag vervallen dan mensen die een kortdurende
gevangenisstraf hebben gehad. Ruim driekwart van de
mensen met een werkstraf maakt die daadwerkelijk af,
stelt Reclassering Nederland:

https://nos.nl/artikel/2259907-verdachten-vanhuiselijk-geweld-sneller-om-tafel-met-hulpverlening.
html

https://www.gelderlander.nl/ede/hoe-een-werkstrafeen-leven-kan-veranderen-weekje-weg-met-de-kidszit-er-niet-in~a343aaa5/
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En wat zich verder afspeelde op
de social media-kanalen van
Reclassering Nederland in 2018:

https://twitter.com/ReclasseringNL/
status/1042413346136285184

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activit
y:6476792379620814848

https://twitter.com/ReclasseringNL/
status/1042380395197734914

https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/virtualreality-succesvol-in-training-partnergeweld
Op 20 november 2018 ontving Reclassering Nederland een
Innovatieaward voor onze Virtual Reality experience ‘Vergeet
mij niet’.

https://twitter.com/ReclasseringNL/
status/1012267952639488000

https://twitter.com/InnoveermeeJenV/
status/1064914151632457729
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https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/dieband-voel-je-elk-moment-je-kunt-er-niet-omheen-jemoet-er-rekening-mee-houden

https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/
reclassering-nederland-zoekt-vrijwilligers-voorbegeleiden-zedendelinquenten
https://twitter.com/ReclasseringNL/
status/959027633836130309
https://www.tubantia.nl/almelo/de-zwaarstbewaakte-supermarkt-van-twente~a4c7f434/

https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/
gevangen-in-schuld-reclassering-en-gemeentenslaan-handen-ineen?news_id=459

https://www.reclassering.nl/actueel/nieuws/
h%C3%A9-reclassering-een-tijdsbeeld
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