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In dit strategisch plan beschrijven we onze visie en ambities voor de jaren 
2019–2021. Die zijn de uitkomst van een brede discussie over onze toekomst en 
de onderwerpen waar wij ons in de komende jaren mee bezig willen houden.

Onze visie en ambities hebben we onder andere gebaseerd op de veranderlijnen 
van ‘Koers en kansen voor de sanctieuitvoering’ (K&K). Hierdoor kunnen we ook 
makkelijker aansluiten bij inhoudelijke ontwikkelingen van andere partners. Die 
richten zich immers steeds vaker op het gedachtegoed van K&K. 

We hebben de veranderlijnen vertaald naar onze eigen praktijk en vervolgens 
toegespitst op drie ambities voor Reclassering Nederland. De veranderlijnen zijn 
dus terug te zien in onze ambities. Een andere bron voor dit plan is Ruim Baan. 
De lessen die we hieruit hebben getrokken, hebben we verwerkt in onze ambi-
ties. En we zorgen er dan ook voor dat die aan zullen sluiten op het traject dat 
uit Ruim Baan is voortgekomen (‘Intern sturen en extern verantwoorden’).

Dit is een strategisch plan. Wat betekent dat we in dit plan niet alles wat we 
doen of gaan doen hebben beschreven. Activiteiten waar we onveranderd mee 
doorgaan, staan er niet in. We gaan dit plan gebruiken om ons op bepaalde acti-
viteiten te concentreren, en dus ook om activiteiten minder aandacht te geven, 
te herzien, of zelfs te schrappen. 

Ten slotte merken we op dat we dit plan gaan uitwerken in samenhang met 
wat we al doen en met wat er om ons heen gebeurt. Dat laatste is belangrijk. 
De wereld verandert immers snel en we willen kunnen meebewegen met 
ontwikkelingen. Dat doen we met onze visie en ambities voor ogen, maar niet 
met een starre blik. In de komende jaren zullen we geregeld nagaan of ze nog 
actueel zijn.

Inleiding
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Hoewel dit document het begin van 
een nieuwe koers is, blijft reclasse-
ringswerk ook gebonden aan onze 
professionele standaarden en wette-
lijke opdracht met alle regels die daar 
bijhoren. Hieronder schetsen we onze 
uitgangspunten binnen dat kader. 

-  Met hart voor een veilige samenle-
ving waarin iedereen een plek heeft, 
willen we samen met andere orga-
nisaties in de maatschappij, dichtbij 
mensen in de buurt, aan de slag om 
criminele loopbanen te voorkomen 
of af te bouwen. Dat doen we door 
drempels die re-integratie belem-
meren weg te nemen en handvat-
ten te bieden die inclusie verster-
ken. We werken op een manier die 
recht doet aan cliënt, slachtoffer en 
maatschappij.

 - We zorgen ervoor dat cliënten op 
een verantwoorde manier (weer) in 
de maatschappij kunnen functio-
neren. Dat doen we niet alleen om 
hen te helpen maar ook om onze 
maatschappelijke doelen te berei-
ken. Die doelen zijn: minder recidive, 
minder criminaliteit, en dus minder 
slachtoffers en een veiligere samen-
leving. 

 - Onze doelgroep bestaat uit men-
sen die moeten veranderen, maar 

dat niet altijd willen of kunnen. Wij 
hebben de kennis en kunde om hen 
te motiveren en te helpen om hun 
gedrag te veranderen. 

 - We werken in het zogenoemde 
gedwongen kader. Dat is doorgaans 
een strafrechtelijk kader (in op-
dracht van een officier van justitie, 
rechter, of directeur van een peni-
tentiaire inrichting), maar het kan 
bijvoorbeeld ook een bestuurs- of 
civielrechtelijk kader zijn (bijvoor-
beeld in opdracht van een burge-
meester). Onze maatschappelijke 
opgaven gaan dus verder dan onze 
formele strafrechtelijke opdrachten. 

 - Opgaven kunnen in elk gebied an-
ders zijn. Welke er zijn onderzoeken 
we telkens met zowel onze formele 
opdrachtgevers als andere partners 
in dat gebied. Dat doen we met een 
open geest, zonder een vooropgezet 
plan.

 - We werken met cliënten in integra-
le, doorlopende en duurzame tra-
jecten. Dat zijn trajecten waarin we 
de scheiding tussen de ‘voorkant’ 
en de ‘achterkant’ hebben opgehe-
ven en waarin we samenwerken 
met andere organisaties om een 
gezamenlijke opgave uit te voeren, 
met een blijvend effect. Vanaf het 

moment dat een cliënt in beeld 
komt is telkens de vraag: wie kan 
wat het beste doen om recidive te 
beperken, herstel in gang te zetten, 
en resocialisatie te bevorderen? 

 - We onderzoeken daarom voortdu-
rend welke rol we kunnen spelen 
om de maatschappij (in een be-
paald gebied) veiliger te maken.

-  Voorop staat dat we niemand 
zomaar loslaten en niet wegkij-
ken als we iets kunnen doen. We 
stappen pas terug als een collega 
van een andere organisatie onze 
cliënt onder zijn hoede heeft. Dat 
betekent dat we, als het nodig is, 
ook met iemand doorgaan als het 
kader wegvalt, terwijl we er alles 
aan doen om ervoor te zorgen dat 
hij snel elders in goede handen is. 

 - Het gaat ons niet om posities in 
‘domeinen’. We verdedigen immers 
niet onze eigen belangen, maar 
die van de maatschappij en die van 
de cliënt en zijn omgeving, én van 
slachtoffers. In de samenwerking 
met anderen laten we zien welke 
expertise we in huis hebben om bij 
te dragen aan die maatschappelijke 
doelen.

1. Uitgangspunten

2. Voorwaarden
Veel, zo niet alles van wat hierboven staat en hierna volgt, is werk 
in ontwikkeling. Het zijn verbeteringen van ons werk. Daarmee 
zeggen we niet dat we het tot nu toe niet goed deden. Maar de 
wereld verandert, en wij willen mee veranderen. Daarom vragen 
we van iedereen in onze organisatie een innovatieve houding, ’van 
hoog tot laag’. 

Dat betekent dat we veel zullen proberen en experimenteren. We 
gaan in 2019 onze manier van beleid maken dan ook zo verande-
ren dat daar meer tijd en ruimte voor ontstaat, bijvoorbeeld door 
in kortere cycli te werken. In een wereld die snel en onvoorspelbaar 
verandert, zijn uitgebreide plannen niet handig. Wie een idee heeft 
moet meteen aan de slag kunnen om uit te vinden of het werkt. 

Dat lukt alleen als we voor iedereen een veilige basis scheppen. 
Mensen moeten durven te experimenteren en te falen. Voor ons 
is die basis een team. Onze visie op besturen is: teams in staat 
stellen samen te werken en te leren om zodoende in te spelen op 
ontwikkelingen zonder dat we onze wettelijke taken uit het oog 
verliezen. 

Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van 
onze subsidiegever en van de partners waarmee we willen samen-
werken.
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3. De veranderlijnen
De onderstaande veranderlijnen zijn onze actuele interpretatie van de 
oorspronkelijke Koers & Kansen-veranderlijnen. Het achterliggende gedachte-
goed en de titels zijn hetzelfde, de inhoud is een vertaling naar ons eigen werk 
en onze eigen situatie.

veilig dichtbij 
Reclasseren werkt het beste als we dat dichtbij cliënten en hun ‘systeem’ (fami-
lie, buurtbewoners) doen. Letterlijk en figuurlijk in de buurt. Want daar is het 
te doen. De organisaties waar we mee willen samenwerken, zijn daar namelijk 
ook.  Onze partners zijn daarom, naast onze traditionele landelijke ‘veiligheids-
partners’, ook lokale (gemeentelijke) partners op het gebied van zorg en welzijn, 
onderwijs, werk en huisvesting. We gaan op slimme manieren ervoor zorgen dat 
we hen snel weten te vinden, en zij ons, want in lokale netwerken is ons werk 
het effectiefst. Een integraal plan van aanpak samen met deze lokale partij-
en biedt de beste basis om te beoordelen hoe wij, met of zonder een sanctie, 
kunnen bijdragen aan re-integratie en genoegdoening. Onze collega’s kunnen 
dan ook beter aansluiten bij wat anderen al voor de cliënt hebben gedaan en de 
cliënt zal een samenhangend en logisch plan hebben. 
We gaan naar een reclassering met medewerkers die samen teams organiseren 
waarmee zij hun deel van onze maatschappelijke opgave kunnen uitvoeren, 
samen met collega’s van andere organisaties. Als het nodig is, stappen zij even 
over de grenzen van ons kader, of tolken en bemiddelen zij tussen strafrechtelij-
ke en andere organisaties. 

levensloop centraal 
De reclassering is van alle partijen de enige organisatie die een cliënt van het 
begin tot het einde van zijn straf begeleidt. Wij zorgen dus voor continuïteit 
en verbinding.  We zorgen ervoor dat wat we met andere partijen voor iemand 
doen, in een logische volgorde en samenhang gebeurt. Zo voorkomen we dat 
iemands traject onderbroken wordt. We nemen de cliënt en zijn leven, de kennis 
over zijn heden en verleden (waaronder zijn risico- en beschermende factoren), 
én zijn systeem als uitgangspunt voor zijn toekomstplan. 
Iemands detentie verdient dan extra aandacht. Dat is namelijk vaak een on-
gewenste onderbreking van de activiteiten die wij met collega’s van andere 
organisaties met en voor een cliënt uitvoeren. Om de continuïteit van zo’n tra-
ject te borgen moet de reclassering ook in de penitentiaire inrichtingen kunnen 
werken. 

vakmanschap voorop 
Vakmanschap voorop betekent dat medewerkers de regie hebben over activitei-
ten waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dat geldt dus voor ons allemaal.  
Wij kunnen die verantwoordelijkheid dragen omdat we voortdurend leren, ons 
werk verbeteren en ons vak op een hoger plan brengen. Alleen daardoor verwer-
ven wij het gezag om regie te voeren. 
Dat betekent natuurlijk wel dat onze organisatie ook zelf in staat moet zijn om 
te leren. We gaan ons werk zo inrichten dat iedereen de tijd en ruimte heeft om 
te leren, en er voldoende ondersteuning is om maatschappelijke opgaven ‘leren-
derwijs’ zo goed mogelijk uit te voeren.
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De veranderlijnen zijn goed om een koers uit te zetten, 
maar ze leiden niet meteen tot wat we in de komende 
jaren gaan doen. Om dat concreter te maken, hebben 
we met de veranderlijnen in gedachten drie terreinen 
bepaald waarop we onze ambities in ieder geval waar 
willen maken: bevlogen teams, buurt, en bajes. Hieronder 
beschrijven we die. We maken wel een kanttekening. Onze 
ambities zijn serieus, maar we weten nog niet hoe we ze 
het beste kunnen uitwerken. Dat gaan we in de komende 
jaren met elkaar in de praktijk onderzoeken. En we hebben 
natuurlijk goed nagedacht over de keuzes die leidden tot 
‘Bevlogen teams in buurt en bajes’, maar dan nog kunnen 
ze anders uitpakken dan verwacht. Ook dat proces gaan 
we volgen. Bij onze ambities horen dus experimenten en 
(wetenschappelijk) onderzoek. 

bevlogen teams 
Bevlogen teams zijn integer, inclusief, en veilig. Ze bestaan 
uit vakbekwame medewerkers die met plezier naar hun 
werk komen, en zich verbonden weten met hun collega’s 
van binnen en buiten de organisatie. In de komende jaren 
willen we deze aspecten extra aandacht geven.  Want 
teams zijn het thuis van medewerkers, de basis van waar-
uit zij nieuwe werkwijzen en gebieden ontdekken. Het is 
ook de plaats waar ze naar terugkomen om hun nieuwe 
kennis en ervaringen met elkaar te delen en te evalueren. 
De kern van ons werk is dus praktische wijsheid verbonden 
met wetenschappelijke kennis. Hieronder volgen onze am-
bities en doelen voor 2019 voor bevlogen teams.

 - We gaan in de komende drie jaar het aantal gebiedsge-
richte teams vergroten. In 2019 streven we naar vijftien 
van zulke teams. De samenstelling van die teams is 
afhankelijk van het gebied waarin ze werken, maar altijd 
zo dat ze integraal werken en de opgaven in hun gebied 
aankunnen.

 - In 2019 gaan we samen met collega’s onderzoeken of 
bestaande rollen en verwachtingen voldoen om de 
veranderlijnen in praktijk te brengen. In de komende drie 
jaar gaan we dan ook experimenteren met de rollen die 
een medewerker kan hebben. Ons doel is om die rollen te 
beschrijven.

 - Een belangrijk onderdeel van ‘Veilig dichtbij’ en ‘Levens-
loop centraal’ is samenwerken. Dat houdt ook in dat we 
(organisatie)grenzen ter discussie stellen en onszelf uit-
dagen om buiten de gebaande paden te gaan. We gaan 
onderzoeken en concretiseren hoe we werk zo kunnen 
organiseren dat bestaande praktijken en experimenten 
dichtbij elkaar en zo goed mogelijk kunnen plaatsvinden. 

-  We gaan het proces en de vormen van ‘teamleren’ verste-
vigen. Een belangrijk onderdeel van dit leren is reflecte-
ren, feedback geven en ontvangen, en opvolgen. Voor dit 
alles maken we gebruik van bestaande kwaliteitsinstru-
menten. 

- Wij vinden een evenwichtige combinatie van formeel 
en professioneel leiderschap in onze organisatie cruci-
aal. Professionele leiders zijn medewerkers die op een 
essentiële positieve manier hun vak verder brengen. Dit 
kunnen zij niet doen zonder dat collega’s hen als zulke 
leiders erkennen. Zij hebben een professionele positie. 
Formele leiders hebben een hiërarchische positie. Zowel 
formele als professionele leiders hebben, samen met 
stafafdelingen, een belangrijke rol bij de organisatie van 
werk, leren en ontwikkeling. We gaan regio’s en teams 
helpen te onderzoeken hoe deze rollen sterker vorm, 
inhoud en invulling kunnen krijgen. 

4. Ambities

6

Samenwerking met 
wijkteams in Hoorn
In opdracht van de gemeente 
Hoorn verleent Reclassering 
Nederland al sinds 2006 
nazorg aan de ex-gedeti-
neerden in deze stad en de 
omliggende gemeenten. 
Nazorgcoördinatoren (medew-
erkers van de reclassering) 
screenen de mensen die 
vrijkomen en bepalen hoeveel 
hulp en welke hulp ze nodig 
hebben.

Dat ging goed, maar nadat 
de coördinatoren contact 
zochten met wijkteams, ging 
het steeds beter. Met vallen en 
opstaan, dat wel, want hoewel 
alle professionals hetzelf-
de doel voor ogen hadden, 

verschilden ze toch wel eens 
van mening over hoe je dat 
het beste kon bereiken. Zo zijn 
reclasseringswerkers gewend 
dat cliënten niet meteen 
gemotiveerd zijn om hun 
leven anders aan te pakken, en 
investeren ze dus veel in moti-
vatie. Wijkteams daarentegen 
werken vanuit het principe 
dat iemand altijd uit eigen wil 
hulp zoekt. Die twee perspecti-
even bleken in de praktijk niet 
altijd makkelijk te verenigen. 
Maar ze waren wel leerzaam. 

Leerzaam was ook een van de 
eerste vragen die leden van 
wijkteams aan de reclasser-
ingswerkers stelden: hoe 
helpen jullie de achterblijvers 
tijdens de detentie? “Nou, dat 
doen we eigenlijk bijna nooit”, 
moesten de reclasseringswerk-

ers bekennen. Achterblijvers 
waren tot dan toe gedurende 
de detentie bij de reclassering 
meestal buiten beeld geb-
leven. Nu niet meer. Hoewel 
de nazorgcoördinatoren nog 
steeds veel leren van de wijk-
teams omdat die meestal nog 
een paar stappen verder gaan 
bij om van iemands ‘systeem’ 
te betrekken. Andersom zijn 
de wijkteams erg blij dat de 
reclassering de screening doet, 
omdat ex-gedetineerden toch 
vaak wat ‘ingewikkelder’ zijn. 
Samen kijken zij naar iemands 
zelfredzaamheid en risico’s 
om een goede afweging te 
maken over wie met de (ex)

gedetineerde aan de slag gaat. 
Door de samenwerking zetten 
de nazorgcoördinatoren kennis 
en kunde veel gerichter in, 
alleen voor hen die hulp nodig 
hebben.

Het helpt enorm dat reclas-
seringswerkers en leden van 
wijkteams intensief met 
elkaar optrekken. Op die mani-
er leer je elkaars manier van 
werken beter kennen, kom je 
tot nieuwe inzichten, versterk 
je elkaar. En het gaat allemaal 
veel sneller, door korte lijntjes, 
of zelfs helemaal geen lijntjes.

in de buurt
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buurt 
Er zijn verschillende manieren om samen te werken met 
lokale partners. Bovendien ziet iedere lokale situatie er 
weer anders uit en verandert die voortdurend. Dit bete-
kent dat we onze samenwerking met partners in wijken, 
zoals vrijwilligersorganisaties, bewonersverenigingen en 
welzijnsinstellingen, zo moeten opzetten dat we niet in or-
ganisatiestructuren vastzitten. Om dat te bereiken moeten 
we volgens ons vertrekken vanuit het werk dat we samen 
met anderen in een bepaald gebied moeten doen (de casu-
istiek). In 2019 gaan we gebiedsgerichte teams helpen om 
vanuit dit vertrekpunt telkens tot goede samenwerking 
met anderen te komen. We hebben daarom de volgende 
ambities.

 - In 2019 zijn we zichtbaar aanwezig in de gebieden waar 
onze inzet het hardste nodig is. Cliënten, en collega’s 
uit andere organisaties moeten ons makkelijk kunnen 
vinden. In het eerste halfjaar van 2019 identificeren we 
die gebieden met cijfers en statistieken. De regio’s wijzen 
ieder drie gebieden aan waar zij gaan onderzoeken hoe 
zij het effectiefst kunnen bijdragen aan de veiligheid in 
die gebieden. 

 - In het eerste halfjaar van 2019 ontwikkelen de regio’s een 
plan voor hun inzet in die gebieden. Die plannen hebben 
twee invalshoeken. We gaan door de ogen van de cliënt 
naar zijn systeem kijken, en tegelijkertijd door de ogen 
van anderen (in zijn ‘systeem’) naar de cliënt kijken. 

 - Dat kunnen we niet alleen vanuit een kantoor. We gaan 
daarom in de komende jaren vaker naar buiten. Dat geldt 
voor iedereen. Leidinggevenden, regiosecretarissen, be-
leidsadviseurs, et cetera, zoeken allemaal op hun niveau 
en in hun werkgebied samenwerking met andere organi-
saties. Hun doel is om het voor collega’s in de voorhoede 
zo makkelijk mogelijk te maken hun werk goed te doen. 

 - Het omgevingsadvies is een prima middel om in ‘con-
tinue, geïntegreerde, duurzame trajecten te kunnen 
denken en werken’. Het is een methode om met alle 
relevante partijen een advies over en voor iemand te 
schrijven. In 2019 maken we voor hen inzichtelijk wat het 
omgevingsadvies kan zijn, hoe en voor wie ze het kunnen 
gebruiken, wat het hun oplevert, en wat daarvoor nodig 
is.

 - In de komende jaren gaan we op enkele plekken in het 
land en op verschillende manieren experimenteren met 
de inzet van vrijwilligers. We inventariseren wat al goed 
werkt in ons bestaande vrijwilligerswerk, zoals bij Bureau 
Buitenland en COSA. Daarnaast onderzoeken we met 

vrijwilligersorganisaties of en zo ja, hoe hun vrijwilligers 
ook bij ons zouden willen/kunnen werken. We willen 
over vijf jaar in alle werkgebieden een structureel net-
werk van vrijwilligers hebben waar collega’s mee kunnen 
samenwerken.

 - ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) is een samenwerking 
van partijen met de letterlijke leidraad ‘samen werken’. 
Het doel van ZSM is een (strafrechtelijke) reactie waar 
slachtoffers, verdachten én de samenleving baat bij 
hebben. In 2019 willen we ons daarom  inzetten voor álle 
zaken waarin de kennis en kunde van de reclassering 
nuttig en/of nodig is. We willen ook onderzoeken hoe we 
andere zaken ook kunnen afdoen volgens de werkwijze 
van ZSM. Dat betekent meer maatwerk. De voorkant-
teams die overal in het land zijn ingericht kunnen daarbij 
een belangrijke rol spelen.

bajes 
In penitentiaire inrichtingen zien we mogelijkheden om de 
levensloop van de cliënt meer centraal te stellen. Continu-
iteit en verbinding zijn dan sleutelwoorden. Samen met 
andere partijen zorgen we ervoor dat trajecten ook tijdens 
detentie doorlopen. Onze expertise over de oorzaken van 
en remedies tegen crimineel gedrag is niet alleen buiten 
maar ook binnen de penitentiaire inrichting nuttig. Soms is 
een detentieperiode juist de tijd om iemand te motiveren 
voor gedragsverandering en re-integratie. Daarom is de 
penitentiaire inrichting een van de plekken waar we onze 
ambities concreet willen maken. En wel de volgende.

 - We gaan onderzoeken hoe de reclassering het beste kan 
bijdragen de continuïteit van trajecten die voor, tijdens, 
en na detentie lopen. We wijzen in overleg met de peni-
tentiaire inrichtingen er in 2019 acht aan waar wij dat 
het beste kunnen doen. 

-  De regio’s maken samen met hun partners in het eerste 
halfjaar voor die inrichtingen een plan. Hiervoor zijn de 
resultaten uit de proeftuinen in Alphen en Sittard het 
vertrekpunt. We streven ernaar om in 2019 in ieder geval 
in de uitgekozen inrichtingen genoeg collega’s aan de 
slag te hebben om de plannen te kunnen uitvoeren. 

-  We bepalen of, en zo ja, welke rol de reclassering kan 
spelen voor zogenoemde kortverblijvenden. Dit doen we 
door lopende initiatieven te inventariseren en beschrij-
ven.

De reclassering in justitieel complex Zaanstad
In het justitieel complex Zaanstad (JC Zaanstad) heeft een team van de drie reclasseringsorganisaties al vanaf de opening een eigen 
plek. Iedere dag zijn er twee reclasseringswerkers aanwezig. Het was in het begin niet makkelijk om samenwerking te zoeken met 
collega’s uit de inrichting, want die waren vooral bezig om de zaak op poten te zetten en kinderziektes te bestrijden. Het idee van de 
reclassering was telkens een van de reclasseringswerkers te koppelen aan een van de gedetineerden zodat die de gedetineerde kon 
volgen van het begin tot het eind van iemands detentie; van het advies aan de gerechtelijke macht,  het detentie- en re-integratie 
advies aan DJI tot de (mondelinge) adviezen in de multidisciplinaire overleggen ter voorbereiding op iemands terugkeer (eventueel 
met toezicht). Dat idee is er nog steeds, maar er is meer tijd nodig om het in praktijk te brengen. Om de samenwerking te verbeteren 
heeft het team onder andere themabijeenkomsten georganiseerd met casemanagers. Ook hier helpt het enorm dat iedereen dicht bij 
elkaar aan het werk is.

in de bajes
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Om de ambities die we hierboven 
hebben beschreven, waar te maken, 
moet er behoorlijk wat gebeuren. Het 
meeste beschouwen we ‘gewoon’ 
als ons werk. Gewoon tussen aanha-
lingstekens omdat het natuurlijk niet 
zómaar gebeurt. Sommige aspecten 
moeten we extra, of andere aandacht 
geven.  Het spreekt voor zich dat 
we daarvoor een plan gaan maken. 
Dat zal echter geen dichtgetimmerd 
en gedetailleerd plan zijn. Dat onze 
ambities gaan wérken, vinden we 
belangrijker dan dat we ze tot in de 
puntjes úítwerken. Ook al omdat we 
vooral aan de medewerkers uit de 
praktijk willen overlaten hoe zij dit 
strategisch plan willen uitvoeren. 
Wat niet betekent dat we het nu over 
de heg gooien. We willen allemaal 
hetzelfde, dus zijn ook de activiteiten 
die uit een plan voortkomen van ons 
allemaal. Hieronder beschrijven we 
de belangrijkste activiteiten voor de 
komende jaren.

sturen en verantwoorden 
Als we de ambities uit dit strategisch 
plan waar willen maken, moeten wij 
op een andere manier ‘intern stu-
ren en extern verantwoorden’. In de 
komende jaren gaan we daar ook aan 
werken. De belangrijkste verandering 
is dat we de zogenoemde outputstu-
ring verlaten, en zowel gaan sturen als 
verantwoorden met enkele kritische 
prestatie-indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s 
hebben hetzelfde inhoudelijke funda-
ment als onze ambities. Deze nieuwe 
manier van werken is voor iedereen 
een behoorlijke omslag. Ze zal van een 
hoop mensen dan ook veel energie 
en tijd vragen. Het is een proces van 
vallen en opstaan. 

Om de interne sturing en externe 
verantwoording goed in te richten 
gaan we proberen te bepalen welke 
KPI’s een goede ondersteuning zijn en 
hoe we met die KPI’s kunnen werken. 
We ontwikkelen ook een monitor 
waarmee medewerkers op de nieuwe 

manier hun werk kunnen volgen. En 
omdat we niet alleen willen tellen, 
maar ook willen vértellen, gaan we 
onderzoeken hoe ‘ons verhaal’ ont-
staat. Daarnaast willen we kwali-
teitsmanagement gaan verankeren 
in onze strategie. Dit doen wij door 
bij iedere ambitie vast te stellen wat 
we willen bereiken (‘kwaliteitsbepa-
ling’) en wanneer we tevreden zijn 
(‘normstelling’). Als we dat hebben 
bepaald, gaan we het strategisch plan 
monitoren en het eventueel bijstellen 
en bijsturen op het niveau van de hele 
organisatie, regio’s als teams. Boven-
dien willen we het strategisch plan, de 
regionale jaarplannen en teamjaar-
plannen toetsen aan de normen van 
de HKZ-R. We hebben dit strategisch 
plan opgenomen in onze begroting 
en we zullen tijdens de uitvoering van 
het plan de financiële consequenties 
ervan in de gaten blijven houden. Dit 
doen we ook om verdere uitwerking 
in de meerjarenbegroting te kunnen 
onderbouwen. 

5. Hoe gaan we onze ambities waarmaken?
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personeel en organisatie 
We gaan ieder project dat voortkomt 
uit dit strategisch plan ondersteunen 
om zowel individueel als teamleren 
te integreren in de activiteiten. Daar 
hoort natuurlijk een CAO bij die past 
bij onze ambities. In 2019 beginnen we 
de onderhandelingen daarvoor. Daar-
naast zijn de volgende drie thema’s 
belangrijk. 

-  We gaan professionele standaarden 
en organisatieprincipes ontwikke-
len. De belangrijkste vragen die we 
willen beantwoorden zijn: Waar 
ben ik goed in? Wanneer dóé ik het 
goed? Wat mag ik, en wat móét ik? 
En wat moet ik dan in huis hebben? 
Hoe organiseren we het werk met 
elkaar? 

 - Daarnaast willen we teams leren 
hoe zij hun doelen kunnen bereiken 
door systematisch en methodisch 
te reflecteren, bij te sturen en te 
innoveren. Dit ‘teamleren’ willen we 
in ieder geval inzetten bij de teams 
die in de aangewezen buurten en 
bajesen gaan werken.

media en communicatie 
We gaan de beleidsontwikkeling en 
de activiteiten uit dit strategisch plan 
ondersteunen met een planning van 
en middelen voor communicatie. 
We willen één doorlopend verhaal 
vertellen, niet alleen met tekst maar 
ook met beelden, animaties, info-
graphics, en vlogs. Daar hoort ook een 
(Social) Mediaplan bij om het werk 
van de reclassering voor het voetlicht 
te brengen, met specifieke aandacht 
voor de onderwerpen uit dit strate-
gisch plan. We gaan met de regio’s een 
reeks corporate verhalen produceren 
met als werktitel ‘Reclassering Werkt, 
in jouw wijk en in de bajes’. Daar gaan 
we video voor gebruiken, fotografie en 
online platforms. Met deze verhalen 
gaan we ons werk en onze nieuwe 
koers in beeld brengen.

We bewaken bij dit alles de samen-
hang met de communicatiestrategie 
voor het project ‘intern sturen en 
extern verantwoorden’.

netwerk 
Om de ambities in buurt en bajes te 
realiseren gaan we veel investeren 
in de samenwerking met nieuwe 
organisaties in ons netwerk. En be-
staande banden zullen we zo nodig 
weer strakker aanhalen. Er is ons 
veel aan gelegen om goed samen te 
werken met onze twee collega-re-
classeringsorganisaties. Dat is niet 
alleen belangrijk met het oog op de 
‘toekomstverkenning reclassering’ die 
in 2019 plaatsvindt en de mogelijke 
stelseldiscussie die hieruit voortvloeit. 
Want ook los daarvan is het duidelijk 
dat samenwerking tussen de drie 
reclasseringsorganisaties voor veel 
onderdelen van dit strategisch plan 
een cruciale voorwaarde is.

huisvesting en inkoop 
Onze ambities zullen een hoop in 
beweging brengen, letterlijk en 
figuurlijk. In het eerste geval zullen 
we al meteen in het begin van ieder 
plan ook met de blik van huisvesting, 
facilitair en inkoop kijken. We zien in 
het licht van dit strategisch plan twee 
aandachtsgebieden. 

- De eerste is mobiliteit. We gaan 
onderzoeken welke faciliteiten no-
dig zijn om medewerkers mobiel te 
laten werken in buurten en bajesen.

- Daarnaast vinden we veiligheid be-
langrijk. We willen dat medewerkers 
hun werk veilig kunnen doen, ook in 
buurten en bajesen.

informatisering en automatisering 
Onze ambities maken het wense-
lijk, soms zelfs noodzakelijk, om de 
werkplek, zowel die op kantoor als 
elders, opnieuw te bekijken. We gaan 
onderzoeken hoe we alle medewer-
kers toegang kunnen geven tot de 
voorzieningen, applicaties en gege-

vens die zij nodig hebben voor hun 
werk. Een belangrijk gevolg van onze 
ambities is dat we niet alleen op kan-
toor gaan werken, maar ook ‘buiten’. 
Dat doen we natuurlijk nu ook al vaak. 
Daar hebben we bijvoorbeeld iPads, 
laptops en mobiele telefoons voor, 
waar we dan weer speciale ‘Apps’ op 
hebben staan om mobiel te kunnen 
werken. Maar we weten niet zeker of 
dat allemaal voldoende is. Het huidige 
gebruik laat zien dat het waarschijn-
lijk wel beter kan. We willen uitvinden 
hoe. We gaan daarom een informatie-
planning maken. Met onze ambities 
als uitgangspunt beschrijven we de 
IT-gerelateerde projecten die nodig 
zijn.

registratie van ons werk 
Het spreekt voor zich dat we ons 
moeten afvragen of de manier waarop 
wij ons werk registreren hetzelfde 
kan blijven als we zoveel veranderen. 
We gaan immers ook op een andere 
manier sturen en verantwoorden. Dus 
het ligt voor de hand dat we ook de 
registratie zullen wijzigen. Maar hoe 
en hoeveel we moeten veranderen 
aan ons systeem (IRIS) weten we nog 
niet. Dat gaan we onderzoeken. 

buitenland 
We slaan in 2019 een nieuwe weg in 
met de nazorg aan ex-gedetineerden 
uit het buitenland. Ook voor hen gel-
den de ambities uit dit strategisch plan. 
We gaan er dus beter op toezien dat 
er na een detentie in het buitenland 
een vervolgtraject bij de gemeente is. 
We gaan daarvoor afspraken maken 
met gemeenten en vrijwilligersorga-
nisaties, om zo de overgang van een 
buitenlandse bajes naar Nederlandse 
samenleving zorgvuldiger en veiliger te 
laten verlopen.

We gaan in 2019 experimenteren met 
instrumenten die onze vrijwilligers in 
het buitenland kunnen inzetten om 
een bajes in te komen en daar bij onze 
cliënten detentieschade te voorkomen.
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personeel  
We gaan de pilot loopbaanontwikkeling verbreden. Dat 
betekent dat we voor elke regio een plan op maat gaan 
maken. We blijven alert op het verzuim en proberen dat 
verder terug te dringen, onder andere door ons meer te 
richten op vitaliteit, en teams van medewerkers die zich 
verantwoordelijk voelen voor elkaar. De kwaliteit van onze 
arbodienst heeft dan natuurlijk ook onze aandacht. In 2019 
gebeurt er het een en ander op het gebied van wetten en 
regels (Wet arbeidsmarkt in balans, Pensioenwet, eigen 
risicodragerschap (ERD WGA), et cetera. We zorgen ervoor 
dat we bijtijds zijn voorbereid op de invoering hiervan.

projectenbeheer 
In 2019 maken we een begin met het zogenoemde project-
portfoliomanagement. We gaan alle bestaande projecten 
inventariseren en evalueren, en tegelijkertijd alle nieuwe 
activiteiten die we oppakken als projecten uitvoeren. Dat 
betekent dat we er strenger op gaan toezien dat alles wat 
we doen een duidelijk doel heeft, dat we helder beschrijven 
welke resultaten we willen en wanneer, wat de kosten zijn, 
en dat we weten wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn.
Enkele projecten die in ieder geval op de agenda staan zijn:

- een vernieuwd of nieuw IRIS;

- de aanbesteding van Gedragsinterventies;

- de ontwikkeling van een methode voor gedragsbeïnvloe-
ding in toezicht;

- de aanpak van cybercrime;

- de ontwikkeling van een methode voor toezichthouden 
op de zogenoemde buitencategorie cliënten.

cijfers en data 
We gaan in 2019 onze expertise  ‘datagedreven’ in te 
zetten. We zullen daarom speciale aandacht geven aan de 
volgende onderwerpen:

 - identificering van ‘probleembuurten’ (met eigen data en 
zo mogelijk aangevuld met gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek);

 - de samenstelling van (interne) traject- en cliëntprofielen;

- analyses (samen met de Dienst Justitiële inrichtingen) 
om de samenwerking tussen het gevangeniswezen en 
de reclassering te bevorderen;

 - informatie over het lokaal sociaal domein aan de reclas-
sering om goede aansluiting te vinden met onze part-
ners aldaar.

communicatie 
We gaan een Social Mediaproject voor Reclassering Ne-
derland opzetten. Daarmee willen we de impact van onze 
organisatie op zogenoemde ‘online kanalen’ vergroten. 
Enkele onderdelen van het plan zijn: online storytelling en 
woordvoering, ‘communities’ op Twitter, LinkedIn en Insta-
gram, en een training social media. We gaan daarvoor ook 
onderzoeken of onze huidige systemen dit aankunnen. 
Daarnaast komt er een ‘persplan’. Daarmee gaan we onze 
organisatie zowel landelijk als regionaal een duidelijke 
plaats geven in de media, verzoeken van de media in goede 
banen leiden, en vaker zelf het initiatief nemen om met 
nieuwe ontwikkelingen naar buiten te komen. 

We blijven naar verbeteringen van het Digiplein zoeken, en 
we streven ernaar om het geschikt te maken voor mobiele 
apparaten. We gaan het bovendien aan de nieuwe kennis-
bank van de drie reclasseringsorganisaties koppelen.

kennisbank 
We zijn begonnen om het handboek van de reclassering te 
vervangen door een kennisbank. We willen het handboek 
makkelijker in het gebruik en toegankelijker maken. Mede-
werkers hebben behoefte aan een goed werkend platform 
waarop zij snel en zonder veel klikken de informatie kun-
nen vinden die ze moeten weten om hun werk te kunnen 
doen. We voltooiende kennisbank voor de zomer van 2019.

externe ontwikkelingen  
Het spreekt voor zich dat we voortdurend onze omgeving 
verkennen om ontwikkelingen of trends te ontdekken 
waarmee we rekening moeten houden. Twee ontwikkelin-
gen die zeker invloed zullen hebben op de uitvoering van 
dit strategisch plan, zijn de nieuwe wet voorwaardelijke 
invrijheidstelling en het bestuurlijk akkoord tussen de 
Dienst Justitiële Inrichtingen, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en de drie reclasseringsorganisaties. Daar-
naast horen wij natuurlijk ook de roep om duurzaamheid. 
Daar gaan we in de komende jaren uitdrukkelijk aandacht 
aan besteden. Ten slotte noemen we de wet AVG. Die blijft 
onze aandacht houden. Ook al omdat reclasseringswerkers 
vaak ingewikkelde afwegingen moeten maken, tussen het 
belang van de cliënt en dat van organisaties of de samen-
leving.

systemen 
Behalve IRIS zullen we ook andere belangrijke systemen 
gaan vernieuwen of vervangen. Zo komt er een nieuw 
systeem voor ons human resourcemanagement, voor de 
financiële administratie, en voor de inkoop.

6. Andere activiteiten die extra aandacht vragen
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Als we bovenstaande ambities waarmaken, welke resultaten zien we dan? Kort samengevat de volgende: 

 1. onderbouwd en effectief reclasseringswerk dat beter aansluit bij de levensloop en de omgeving van de cliënt, 

 2. bundeling van onze krachten met die van alle relevante partners;

 3. veranderingen in de situatie en het gedrag van cliënten (en hun omgeving);

 4. grotere maatschappelijke veiligheid;

 5. bevlogen teams die zichzelf en elkaar voortdurend scherp houden om de kwaliteit van het werk hoog te houden.

We gaan deze resultaten meten vanuit verschillende invalshoeken, die van cliënten, medewerkers, partners en natuurlijk 
de samenleving en slachtoffers.

7. Resultaten meten
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