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Deel I: Rapportage eerste meetmoment 
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Managementsamenvatting 
 
In januari 2004 is Capgemini van start gegaan met de evaluatie van de drie pilots binnen het programma 
terugdringen recidive (TR) waarin het samenwerkingsmodel tussen het gevangeniswezen en de reclassering 
wordt getoetst en verder uitontwikkeld. In de voorliggende rapportage worden de bevindingen uit de eerste 
meting gepresenteerd. De tweede meting zal ondermeer worden gebruikt om deze bevindingen te toetsen en 
vormt de basis voor de op te leveren conclusies en aanbevelingen. 
 
De eerste meting heeft zich gericht op de medewerkers van de betrokken organisaties die een rol in het 
samenwerkingsmodel vervullen. Het belang van de samenwerking wordt door de betrokken organisaties op 
zowel management- als uitvoeringsniveau nadrukkelijk onderschreven. Op uitvoeringsniveau was de 
samenwerking in principe al goed, maar met het model wordt de samenwerking gestructureerd. Het 
samenwerkingsmodel is een belangrijke stap in de versterking van de relatie tussen het gevangeniswezen en 
de reclassering, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijker worden. Op managementniveau wordt het 
programma TR omarmd als goede aanvulling op de ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen en de 
reclassering. Het vertrouwen in een succesvolle implementatie van het model is hoog, 76% schat de kans in 
op 60 tot 80 procent (17% - 80 tot 100%). Het is voor de deelnemers echter twijfelachtig of de juiste 
doelgroep wordt bereikt. 
 
De RISc wordt gezien als een goed uitgangspunt voor het opstellen van een reïntegratieplan, de meningen 
over de vraag wie er verantwoordelijk is voor het afnemen van de RISc zijn verdeeld tussen óf de 
reclassering óf de reclassering en het gevangeniswezen gezamenlijk. Eenzelfde mening heeft men over het 
gezamenlijke reïntegratieplan, het wordt gezien als een goed instrument waardoor gedetineerden beter 
begeleid kunnen worden. Tweederde is van mening dat zowel het gevangeniswezen als de reclassering 
verantwoordelijk zou moeten zijn voor het plan. 
 
De activiteiten die binnen het samenwerkingsmodel uitgevoerd moeten worden, worden ervaren als extra 
bovenop de reguliere activiteiten. Ook wordt de tijdsinvestering en de vergoeding die daar tegenover staat 
als onevenredig gezien. Dit geldt in het bijzonder voor de drie reclasseringsorganisaties die afgerekend 
worden op de behaalde productie. Op uitvoerend niveau wordt het samenwerkingsmodel niet gezien als een 
manier van werken waarvoor andere vaardigheden vereist zijn. 
 
De communicatie verloopt nog niet vlekkeloos. Een knelpunt is de kanalen waarlangs wordt 
gecommuniceerd: enerzijds de twee kolommen gevangeniswezen en reclassering en anderzijds de twee 
lijnen regulier en programma. In de pilots leidt deze situatie geregeld tot verwarring en ruis. De 
communicatie tussen de direct betrokkenen binnen de pilots verloopt goed, maar dat de communicatie met 
de rest van de organisatie heeft nog te weinig aandacht gekregen. Het gevoel bestaat dat het 
samenwerkingsmodel meer communicatie tussen de partners vergt dan voorheen. 
 
De voortgang van de drie pilots beweegt zich langs de lijn van de 34 (proces)stappen. In alle pilots zijn de 
eerste RISc’s afgenomen. Momenteel staan de pilots op het punt om gezamenlijk de reïntegratieplannen op 
te stellen. De feitelijk gerealiseerde output is nog beperkt. Er is vertraging ontstaan in de planning en 
voortgang van de pilots. Het heeft onder andere lang geduurd om een aantal noodzakelijke 
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randvoorwaarden, zoals de financiering van de pilots, te organiseren. Daarnaast heeft het veel tijd gekost om 
in de pilots een aantal zaken te organiseren, zoals de inrichting van een coördinatiebureau. 
 
In de pilots bestaat in de uitvoering onduidelijkheid over de werking van het samenwerkingsmodel in de 
praktijk. Vooral de precieze verdeling van de verantwoordelijkheden wordt als een heet hangijzer ervaren. 
Het management is trouwens van mening dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. 
 
De medewerkers van het gevangeniswezen en de reclassering zijn er trots op betrokken te zijn bij het 
realiseren van het samenwerkingsmodel en verwachten dat het model een positief effect zal hebben op de 
eigen werkzaamheden. Ze zijn echter minder tevreden over de eigen rol in de uitwerking van het 
samenwerkingsmodel. 
 
Hoewel de eerste meting niet gericht is op het doen van aanbevelingen, is het waardevol een aantal 
observaties specifiek te benoemen. Het betreft de volgende: 
 

1. In de uitvoering van de pilots vraagt het zoeken naar een goed evenwicht tussen centrale sturing en 
zelforganisatie steeds weer opnieuw aandacht. 

 
2. In de uitvoering van de pilot ontstaat veel onduidelijkheid in de verhouding tussen de 

pilotstructuur en de lijnorganisatie. 
 
3. In de uitvoering van de pilot moet steeds een afweging worden gemaakt tussen sturen op vorm en 

proces en sturen op inhoud. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond  
In oktober 2001 is de nota Effectieve Reïntegratie (ER) verschenen. Daarin wordt een samenwerkingsmodel 
voor het gevangeniswezen en de reclassering op hoofdlijnen uitgewerkt met als doel de effectiviteit van de 
gevangenisstraf te vergroten. De actiepunten uit de nota zijn uitgewerkt in het programma Terugdringen 
Recidive (TR). Dit programma heeft als hoofddoel de recidive na detentie te verminderen. Daartoe worden 
vijf centrale thema’s onderscheiden, die ieder worden uitgewerkt in een werkgroep: Diagnose, Interventies, 
Nazorg, Effectmeting en Samenwerking.  
 
De werkgroep Samenwerking heeft een concept samenwerkingsmodel ontwikkeld voor het 
gevangeniswezen en de reclassering dat 34 (proces)stappen omvat, waarin taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en beslismomenten zijn gedefinieerd en vastgesteld. Hoewel de kern van het model 
niet ter discussie staat, moet het model niet gezien worden als een blauwdruk. De werkgroep Samenwerking 
heeft bewust gekozen voor een pragmatische aanpak door de beste aanpak werkendeweg te laten ontstaan. 
Hiertoe heeft de werkgroep Samenwerking een drietal pilots opgezet. De pilots worden uitgevoerd in de 
regio’s Noord-Holland Noord, Overijssel en Rijnmond, die gezamenlijk 22% van de gedetineerdenpopulatie 
in Nederland ‘herbergen’. Ook zijn juist deze regio’s geselecteerd omdat alle al bestaande varianten van 
samenwerking tussen reclassering en gevangeniswezen in deze regio’s aanwezig zijn. 
 
 

1.2 Opdracht 
In januari 2004 is Capgemini, in opdracht van het WODC, gestart met het monitoren  
en evalueren van de drie pilots waarin het concept samenwerkingsmodel tussen het gevangeniswezen en de 
reclasseringsorganisaties wordt getest en verder ontwikkeld. De evaluatie heeft de volgende doelstelling: 
 

“Het aandragen van bouwstenen voor een (mogelijke) tussentijdse aanpassing van het samenwerkingsmodel 

na de tweede meting en aan het einde van de pilots een advies voor de inrichting en landelijke implementatie 

van het samenwerkingsmodel”. 1 
 
Om deze doelstelling te bereiken heeft Capgemini drie meetpunten vastgelegd. Voorliggend rapport is het 
resultaat van de eerste meting die is gehouden in de periode januari - mei 2004. De eerste meting is vooral 
bedoeld om inzicht te krijgen in de beginsituatie van de pilots en moet worden gezien als een foto, een 
vastlegging, van de huidige situatie. Na de tweede meting zullen we de ontwikkelingen ten opzichte van de 
eerste meting analyseren en op basis daarvan een advies uitbrengen.  
 

                                                           
 
 
 
 
1  Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de effecten van het samenwerkingsmodel op het terugdringen van de recidive te 

onderzoeken. Deze effectmeting wordt door een aparte werkgroep georganiseerd en gerealiseerd. 
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1.3 Onderzoeksvragen  
De volgende dertien vragen moeten in de evaluatie worden beantwoord:  
1. Welke output wordt gerealiseerd? Met output wordt bedoeld: realisatie van diagnoses, interventies en 

geïntegreerde trajecten voor gedetineerden. 
2. Worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden conform het samenwerkingsmodel 

uitgevoerd? 
3. Zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor betrokkenen duidelijk en worden ze 

onderschreven? 
4. Leidt het samenwerkingsmodel tot een verduidelijking van de taakopdracht van GW en reclassering? 
5. Wordt een functionele samenwerking tussen GW en reclassering tot stand gebracht? 
6. Hoe ziet het formele en informele communicatienetwerk tussen betrokken er in de praktijk uit? 
7. Wordt aan de randvoorwaarden (denk aan financiën, menskracht, deskundigheid, faciliteiten) voor 

functionering van het samenwerkingsmodel voldaan? 
8. Wordt het samenwerkingsmodel door betrokkenen geaccepteerd? 
9. Wat zijn de resultaten van het samenwerkingsmodel op het niveau van arbeidsmotivatie en 

arbeidssatisfactie van betrokken medewerkers? 
10. Welke variabelen zijn verklarend voor het succes en falen van het samenwerkingsmodel? 
11. Welke knelpunten bij de implementatie van het samenwerkingsmodel worden in de praktijk door 

betrokkenen ervaren?  
12. Welke aanbevelingen voor oplossing van deze knelpunten kunnen op basis van het onderzoek worden 

aangedragen? 
13. Welke bijdrage levert het samenwerkingsmodel aan de oplossing van de knelpunten in de 

samenwerking tussen GW en reclassering? 
 
 

1.4 Onderzoeksopzet en methoden  
Capgemini maakt gebruik van een vijftal onderzoeksmethoden. In de hiernavolgende figuur worden de 
verschillende methoden en hun samenhang geïllustreerd. Vervolgens lichten wij de verschillende 
onderzoeksmethoden kort toe.  
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Bureaustudie 

Voorafgaand aan dit eerste evaluatiemoment is een bureaustudie uitgevoerd met een tweeledige doelstelling:  
1. Het opstellen van de structuur waartegen de praktijk wordt getoetst (vaststellen evaluatie-indicatoren).  
2. Nagaan of, en welke, informatie beschikbaar is over het samenwerkingsmodel en de uitvoering daarvan 

in de praktijk.  
De lijst met bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 1.  
 

Interviews 

Om zicht te krijgen op de manier waarop de aansturing van het veranderingsproces vorm krijgt en verloopt, 
zijn 18 interviews gehouden.  
 
In de bijlagen is een lijst opgenomen van de geïnterviewden. Met behulp van de interviews is de informatie 
uit de verschillende documenten, nota’s, verslagen en beschrijvingen verder verdiept. Ook hebben de 
interviews de basis gevormd voor de inrichting van de schriftelijke enquête.  

 
Schriftelijke enquête 

De schriftelijke enquête geeft inzicht in de manier waarop het primaire proces verloopt en de ervaringen die 
men bij de uitvoering ervan heeft opgedaan. De onderzoeksvragen en de resultaten van de interviews 
vormden het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de enquête.  
 
Vragen uit de enquête van de eerste meting worden herhaald bij de tweede en derde meting en indien nodig 
aangevuld. In de eerste meting zijn de gedetineerden niet bevraagd, de bedoeling is dit bij de derde meting 
wel te doen. In de bijlagen is de vragenlijst van de enquête opgenomen.  
 
Voor de eerste meting is de enquête, verdeeld over de drie pilotregio’s, uitgezet bij 96 medewerkers. Deze 
medewerkers zijn door de pilots zelf aangemerkt als zijnde direct betrokken bij de pilots en het 
samenwerkingsmodel. 
 
In totaal hebben 65 mensen een enquête ingevuld en teruggestuurd. Hiermee is een respons van 67,7 % 
behaald. In de onderstaande tabel 1 wordt een overzicht van de verdeling van de respons weergegeven.  
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 Regio   

Organisatie NHN Overijssel Rijnmond Totaal 

Respons in % per 

organisatie 

GW 15 7 8 30 70 

LdH 1 2 5 8 73 

RC 4 7 10 21 78 

Verslavingszorg 2 2 2 6 40 

Totaal 22 18 25 65 68 

Respons in % per 

regio 69 72 64 68 

Tabel 1. Respons schriftelijke enquête 

        
Samen met de interviews vormden de uitkomsten van de schriftelijke enquête de basis voor de opbouw van 
de workshops.  
 
Workshops 

Per meting en per pilot is een workshop georganiseerd2. De workshops hadden tot doel dat de deelnemers 
elkaar en de onderzoekers adviseerden over mogelijke verbeteringen in de uitvoering van het concept 
samenwerkingsmodel in de praktijk door middel van: 

• reflectie op de ervaringen tot nu toe en 
• de verwachtingen ten aanzien van de uitvoering van die stappen van het model, die nog gezet moeten 

gaan worden.  
Hierdoor is in de workshops gebruik gemaakt van de deskundigheid van de medewerkers. Dit betekent dat 
zij op basis van de eigen ervaringen met het concept samenwerkingmodel, en de uitwisseling van beelden 
van het model en hun ervaringen met de samenwerking, in feite zichzelf adviseren. De betrokkenen is 
gevraagd met behulp van een metafoor hun beelden en ervaringen weer te geven. Hierdoor zijn gezamenlijke 
en afwijkende beelden van de verschillende instanties aan het licht gekomen.  
 
Vervolgens zijn er kritische onderdelen in de samenwerking en in het concept samenwerkingsmodel 
geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie zijn de deelnemers uitgenodigd om zo concreet mogelijke 
oplossingen te zoeken voor deze kritische onderdelen.  
 
Kwartaalrapportages 

De kwartaalrapportages vormen een belangrijke bron voor de voortgang in de pilots en de (uit)werking van 
de onderscheiden stappen in het samenwerkingsmodel. De rapportages bevatten doorgaans een 
gedetailleerde beschrijving van de bereikte resultaten. 
 

                                                           
 
 
 
 
2  De workshop in de pilotregio Overijssel staat gepland voor 26 mei 2004.  
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In aanvulling op de vorenstaande primaire onderzoeksmethoden en informatiebronnen is het overleg van de 
volgende personen bijgewoond: 
- De begeleidingsgroep  
- De werkgroep samenwerking  
- De maandelijkse overleggen van de pilotcoördinatoren 
 
 
1.5 De statistische analyse 
Voorafgaand aan de presentatie van de uitkomsten van de eerste meting enkele opmerkingen met betrekking 
tot de statistische analyse van de uitkomsten van de enquêtes. De statistische analyse is uitgevoerd in SPSS. 
In de analyse, specifiek het vergelijken van de gemiddelde scores, is steeds onderscheid gemaakt in de 
volgende categorieën: 
De organisatie waarin men werkzaam is - gevangeniswezen of reclassering. 
De regio waarin men werkzaam is - Noord-Holland Noord, Rijnmond en Overijssel. 
De functie die men heeft - management, staf of uitvoering. 
 
De drie reclasseringsorganisaties zijn bij elkaar getrokken omdat het aantal respondenten vanuit het Leger 
des Heils en de reclassering vanuit de Verslavingszorg zeer beperkt is. Hoewel er in de beantwoording 
nadrukkelijk verschillen optreden tussen de drie organisaties, zijn deze dus niet vermeld. 
 
Voor het vergelijken van de gemiddelden en het berekenen van de significantie is gebruik gemaakt van de T-
Test voor onafhankelijke steekproeven en ANOVA. Gebruikelijk uitgangspunt bij het uitvoeren van deze 
test is dat de afzonderlijke steekproeven een minimale grootte hebben van 30 respondenten. In het geval van 
het onderscheid naar regio en functie zijn de steekproeven iets kleiner geweest.  
 
Voor het bepalen van de significantie is een betrouwbaarheidsinterval van 95% toegepast. Slechts enkele 
verschillen tussen categorieën zijn ook werkelijk significant. Wanneer er sprake is van een significant 
verschil, dan staat dit nadrukkelijk in de tekst vermeld. Alle andere beschreven verschillen zijn dus niet 
significant. 
 
Zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, zijn de respondenten relatief neutraal geweest in het reageren 
op de stellingen. Hiermee wordt bedoeld dat de respondenten gemiddeld vooral scoren op de twee middelste 
mogelijkheden (3 en 4), enigszins mee oneens en enigszins mee eens. Uit de standaarddeviaties blijkt dat de 
range waarin men scoort ook niet breed is. Bij de relatief neutrale antwoorden ligt de standaarddeviatie 
tussen 1 en 1,5. Opvallend is dat de standaarddeviatie duidelijk kleiner is (minder dan 1) wanneer de 
respondenten zich iets meer uitspreken (score van 1, 2, 5 of 6). Het lijkt er dus op dat de respondenten 
wanneer zij zich sterker uitlaten, dit ook eensgezinder doen. 
 
 

1.6 Leeswijzer 
Voorliggend rapport moet nadrukkelijk worden gezien als een tussenrapportage. Het bevat dan ook een vrij 
feitelijke weergave van wat wij in de drie pilots hebben gezien. Het is ook onze ambitie geweest om niet te 
snel te oordelen, maar ons eerst een beeld te vormen van wat er allemaal gebeurt. Hoewel het 
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onderzoekskader leidend is geweest bij de keuze en invulling van de toegepaste onderzoeksmethoden, 
volgen wij bij de verslaglegging de lijn van onze waarnemingen.  
In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de wijze waarop binnen de pilots wordt aangekeken tegen het 
doel en belang van het concept samenwerkingsmodel en de uitvoering van de kernonderdelen van het model. 
In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de randvoorwaarden die gelden voor de uitvoering van het concept 
samenwerkingsmodel in de praktijk. Omdat uit zowel de interviews, workshops als de enquête is gebleken 
dat betrokkenen een grote invloed op het succes van de pilot toeschrijven aan de context waarin de pilot 
plaatsvindt, wordt aan dit onderwerp een apart hoofdstuk besteed, hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
bereikte resultaten.  
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2. Samenwerking 
 

 
“Het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties zijn als marmotten in een doolhof, 
ze streven naar hetzelfde doel, maar zoeken nog naar de juiste weg om daar te komen.” 

 
 
2.1 Doel en belang van het samenwerkingsmodel 
Het samenwerkingsmodel heeft tot doel om door een goede samenwerking tussen gevangeniswezen en de 
drie reclasseringsorganisaties, te weten de Reclassering Nederland, het Leger des Heils en de organisaties 
voor verslavingszorgreclassering, te komen tot een totaaltraject voor de gedetineerde. Hierbij wordt het 
justitiële traject benut om te werken aan gedragsverandering van een gedetineerde om de recidive terug te 
dringen.  
 
In alle interviews is het belang van deze samenwerking nadrukkelijk onderschreven. Het is een belangrijke 
stap in een verbeterde uitvoering van de primaire taak van gevangeniswezen en reclassering. De uitkomsten 
van de enquête tonen een vergelijkbaar beeld. Met de stelling dat het samenwerkingsmodel een goed 
uitgangspunt vormt voor een verbeterde reïntegratie van de doelgroep is men het gemiddeld eens (score 
4,55). Ook is men het er gemiddeld mee oneens dat de doelgroep ook zonder elkaar goed kan worden 
geholpen (score 2,48). Op beide vragen is er nauwelijks verschil tussen de reactie vanuit het 
gevangeniswezen en vanuit de reclasseringsorganisaties. 
 
De doelgroep van het programma Terugdringen Recidive (TR) is gedefinieerd als alle gedetineerden met een 
strafrestant van minimaal vier maanden intramuraal en/of extramuraal. Er is een aantal contra-indicaties wat 
betreft veiligheid, tbs en beheersing van de Nederlandse taal. De respondenten zijn het gemiddeld enigszins 
oneens met de stelling dat TR alleen geschikt is voor deze doelgroep (score 3,11). Tussen de regio’s treedt in 
dit kader een significant verschil op. Daarbij scoort de regio Noord-Holland Noord gemiddeld meer oneens 
dan de andere twee regio’s. Het terugdringen van de recidive ziet men overigens niet als onbegonnen werk. 
Op de stelling dat het onbegonnen werk is, reageert men gemiddeld met oneens (score 2,12). 
 
De versterkte samenwerking is vanuit historisch oogpunt een belangrijke ontwikkeling. Vanuit het verleden 
staan gevangeniswezen en reclassering namelijk niet bekend als de beste samenwerkingspartners, hoewel er 
natuurlijk regionale verschillen zijn. Met de stelling dat het samenwerkingsmodel een belangrijke stap is in 
de versterking van de relatie tussen gevangeniswezen en reclassering is men het gemiddeld eens (score 
5,11). Er treedt een significant verschil op tussen management en staf enerzijds en de uitvoering anderzijds. 
De medewerkers in de uitvoering zijn het gemiddeld meer eens met de stelling. Eén van de aspecten van het 
samenwerkingsmodel is dat de verantwoordelijkheden tussen gevangeniswezen en reclassering in de 
samenwerking worden verhelderd. Uit de reacties op de stelling dat het samenwerkingsmodel de verdeling 
van de verantwoordelijkheden een stuk duidelijker maakt, blijkt echter dat men dit nog niet volledig kan 
onderschrijven. Men is het enigszins eens met deze stelling (score 4,08). In dit kader treedt wel een 
significant verschil op tussen management enerzijds en staf/uitvoering anderzijds. Het management is het 
meer eens met deze stelling. 
 



 
 

 

 I - 10 

Uit de interviews blijkt dat zeker op managementniveau het programma TR eigenlijk door iedereen wordt 
omarmd, zeker in relatie tot de ontwikkelingen in het kader van de nieuwe visie van het gevangeniswezen: 
De Nieuwe Inrichting (DNI). DNI is gebaseerd op twee sleutelbegrippen: vraaggestuurde organisatie en 
functionele executie. Daartoe dient meer aansluiting te worden gezocht met de ketenpartners en dient men 
efficiënt en kostengestuurd te werken. Voor de huidige situatie omtrent de uitvoeringspraktijk heeft deze 
nieuwe visie soms verstrekkende gevolgen. Basis van de functionele executie is dat de beschikbare 
interventies en reïntegratieprogramma’s selectiever en functioneler zullen worden ingezet. Voor een grote 
groep gedetineerden, de kortgestraften, zullen weinig programma’s meer worden ingezet.  
 
In de inzet voor de langgestraften wordt echter meer mogelijk. TR, zo geeft men in verschillende gesprekken 
aan, is een goede aanvulling op deze verandering. Het biedt de mogelijkheid om beter in te zetten op een 
bepaalde doelgroep. Zowel uit de interviews als uit de gesprekken blijkt wel dat men het over het 
onderscheid en de exacte afgrenzing van de doelgroep nog niet eens is.  
 
Met de stelling dat het samenwerkingsmodel goed aansluit op de visie van de organisatie is men het 
gemiddeld enigszins eens (score 4,48). Tussen het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties treden 
in dit verband geen verschillen op. Op de stelling dat het samenwerkingsmodel onbelangrijk is voor de 
toekomst van de organisatie is de reactie duidelijk. Gemiddeld is men het oneens met deze stelling (score 
1,88). Reclassering Nederland scoort gemiddeld iets lager dan de andere organisaties, terwijl men vanuit de 
organisaties voor verslavingszorg gemiddeld iets hoger scoort (1,62 respectievelijk 2,5).  
 
Aan alle respondenten is via de enquête gevraagd wanneer het samenwerkingsmodel een succes is. De 
antwoorden worden eigenlijk op twee niveaus geformuleerd: enerzijds op het niveau van de samenwerking 
tussen de organisaties, anderzijds op het niveau van de gedetineerden. In de meeste gevallen worden beide 
niveaus genoemd en is het samenwerkingsmodel een succes als men met een gezamenlijk doel voor ogen 
weet wat men moet doen en hier ook naar handelt en deze praktijk werkelijk leidt tot vermindering van de 
recidive dan wel gedetineerden die beter zijn toegerust voor hun terugkeer in de maatschappij. Ook een 
goede sfeer, communicatie en aansluiting tussen gevangeniswezen en reclassering worden als belangrijke 
factoren voor het succes benoemd. 
 
 

2.2 Het samenwerkingsmodel 
In de enquête is gevraagd of men goed op de hoogte is van het samenwerkingsmodel en de ontwikkelingen 
van of met betrekking tot het model. Gemiddeld is men het enigszins eens met de stelling dat men goed op 
de hoogte is van het samenwerkingsmodel (score 4,5). In de regio Noord-Holland Noord scoort men iets 
hoger (score 4,91). Men scoort gemiddeld lager op de stelling altijd op de hoogte te zijn van de laatste 
ontwikkelingen (score 3,88). Dit betekent dat een aantal respondenten het enigszins oneens is met de stelling 
en een aantal enigszins eens. Wederom scoort de regio Noord-Holland Noord hoger (score 4,32). Over de 
hele linie lijkt ook het gevangeniswezen iets beter op de hoogte dan de reclasseringsorganisaties (met name 
Reclassering Nederland). Er is sprake van een significant verschil tussen het management enerzijds en de 
uitvoering anderzijds. Het management lijkt beter op de hoogte van de ontwikkelingen dan de medewerkers 
in de uitvoering. 
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In de interviews is de respondenten gevraagd wat nu de essentiële onderdelen van het samenwerkingsmodel 
zijn. Deze vraag is vanuit een meer overallperspectief beantwoord. In elke reactie komt terug dat het feit dat 
met TR en het samenwerkingsmodel het gehele traject van de gedetineerde centraal staat één van de 
belangrijkste punten is. Daarmee hebben de organisaties hetzelfde doel voor ogen (een geslaagde terugkeer) 
en is er meer aandacht voor de relaties tussen het voortraject, de intra- en extramurale fase en de nazorg. 
Samenwerking is noodzakelijk om de continuïteit te garanderen. Ook geeft men aan dat het 
samenwerkingsmodel de rolverdeling verheldert. Daarmee wordt ook de rol van de reclassering binnen het 
gevangeniswezen duidelijker. Enkele respondenten noemen ook het uitwisselen van informatie en expertise 
als belangrijk onderdeel. Ook wordt door het samenwerkingsmodel bewuster omgegaan met het inzetten van 
programma’s (en daarmee de beschikbare middelen).  
 
Op de vraag wat de kans is dat het samenwerkingsmodel succesvol wordt geïmplementeerd, schat 76,5% de 
kans van slagen in op 60% tot 80%. Nog eens 17% schat de kans in op 80% tot 100%.  
 
Er zijn in de enquête twee open vragen opgenomen wat betreft de factoren die een succesvolle 
implementatie positief dan wel negatief beïnvloeden. In onderstaande tabel volgen de reacties op deze 
vragen. 
 

Regio Factoren die een succesvolle 
implementatie positief beïnvloeden 

Factoren die een succesvolle 
implementatie negatief beïnvloeden 

Rijnmond � Daadkracht, draagvlak 
� Erkenning van de noodzaak 
� Concrete invulling van de trajecten 
� Gemotiveerde mensen 
� Korte lijnen, heldere communicatie 
� Positieve inzet/houding, vertrouwen, 

enthousiasme en bereidheid 
� Heldere procesgang (taken, 

verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden) 

� Regie clusterbureau 
� Wil om er iets van te maken 

� Financiering (tekorten) 
� Gebrek aan politieke steun om 

bestuurlijk door te zetten 
� Onduidelijkheid over de taken, 

bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden (procedures) 

� Minimale informatieverstrekking 
� Bureaucratie, tijdsdruk 
� Niet mee willen werken 
� Communicatie, netwerkafspraken 
� Veranderingsmoeheid 
� ICT ontoereikend 
� Hoge verwachtingen 
� Te weinig kennis en ervaring op de 

werkvloer 
� Onduidelijke selectiecriteria 

Noord-
Holland Noord 

� Krachtige sturing 
� Landelijke ontwikkelingen als De 

Nieuwe Inrichting 
� Financiering (extra budget) 
� Gemotiveerde mensen 
� Positieve inzet, bereidheid en 

enthousiasme 
� De wil om elkaar te leren kennen 
� Goede regelmatige communicatie 
� Bekendheid met dergelijke processen 
� Belang onderkennen 
� Transparantie (naar medewerkers en 

gedetineerden), openheid naar elkaar 
� Intensieve samenwerking (werken in 

duo’s) 

� Landelijke ontwikkelingen (te veel 
tegelijkertijd) 

� Financiële consequenties 
� Bureaucratisering 
� Communicatie 
� Draagvlak te beperkt 
� Onvoldoende tijd 
� Ontbreken van een heldere 

coördinatie, gebrek aan sturing 
� Te beperkte doelgroep 
� Belangentegenstellingen tussen de 

drie reclasseringsorganisaties 
� ICT onvoldoende 
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� Voldoende tijd 
Overijssel � De wil om samen te werken, samen de 

schouders eronder zetten 
� Openstaan voor elkaar 
� Draagkracht en draagvlak 
� Juiste mensen, juiste middelen 
� Positieve instelling, enthousiasme 
� Heldere 

verantwoordelijkheidsverdeling 
� Gezamenlijk belang onderkennen 
� Communicatie 
� Inzet van deskundigen 
� Meer tijd 
� Haalbare afspraken 

� Enthousiasme, sturing en controle 
vanuit het management 

� Onvoldoende interventies 
� Bureaucratisering 
� Onvoldoende tijd, mensen en 

middelen 
� Bezuinigingen 
� Opeenstapeling van veranderingen 
� Communicatie 
� Werkvloer te weinig betrokken 
� Onduidelijkheid over taken, 

bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden (afspraken) 

 
 

2.3 De uitvoering van het samenwerkingsmodel 
Het samenwerkingsmodel bestaat uit 34 processtappen. Aan deze stappen zijn taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden verbonden. Op de vraag of het model volgens de richtlijnen van de 
procesbeschrijving wordt uitgevoerd, reageert men positief (score 3,76). Er is duidelijk een verschil tussen 
de regio’s Overijssel en Rijnmond enerzijds en Noord-Holland Noord anderzijds.  
 
In Noord-Holland Noord antwoordt men vaker met eens (score 4,11), terwijl Overijssel en Rijnmond het 
gemiddeld enigszins eens zijn met de stelling (score 3,59 respectievelijk 3,58). Met de stelling dat het model 
veel overbodige stappen bevat, is ongeveer de helft van de respondenten het enigszins oneens en de andere 
helft enigszins eens (score 3,74). In dit kader valt op dat de regio Overijssel het meer eens is met de stelling 
van de andere twee regio’s (score 4,28 ten opzichte van 3,48 en 3,53). 
 
Op de drie meest essentiële onderdelen van het samenwerkingsmodel is in de enquête nader ingegaan. Het 
betreft de volgende onderdelen: 
1. Gezamenlijke indicatiestelling op basis van een goede diagnose (hiertoe wordt o.a. de RISc toegepast) 
2. Opstellen van een reïntegratieplan dat het totaaltraject van de gedetineerde omvat (tot en met de nazorg) 
3. Coördinatie van de uitvoering van het reïntegratieplan 
 
In de onderstaande subparagrafen komen deze drie onderdelen afzonderlijk aan bod. 
 
 

2.3.1 Gezamenlijke indicatiestelling 
De gezamenlijke indicatiestelling vindt plaats op grond van een diagnose. Een belangrijk instrument in het 
uitvoeren van de diagnose is de RISc. De indicatiestelling houdt in dat wordt bepaald welke doelen in het 
traject van de gedetineerde bereikt dienen te worden. Aan deze doelen zijn interventies en programma’s 
gekoppeld. Het gehele traject wordt beschreven in het reïntegratieplan. 
 
De respondenten vinden de RISc een goed uitgangspunt voor het opstellen van het reïntegratieplan (score 
4,72). Met de stelling dat het onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het afnemen van de RISc, is men 
het oneens (score 2,77). Tussen de regio’s treedt in dit kader een significant verschil op. In de regio 
Rijnmond is men het het meest oneens met deze stelling, terwijl men het er in de regio Noord-Holland 
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Noord het minst mee oneens is. In totaal 64% van de respondenten geeft aan dat de reclassering 
verantwoordelijk is. Ruim 34% geeft aan dat beide verantwoordelijk zijn. Bijna 2% zegt gevangeniswezen. 
Wanneer men wordt gevraagd aan te geven wie er verantwoordelijk zou moeten zijn, ontstaat er een ander 
beeld. Hierbij geeft ruim 49% aan dat beide organisaties verantwoordelijk zouden moeten zijn. 46% geeft 
aan dat de reclassering verantwoordelijk zou moeten zijn en bijna 5% is van mening dat het 
gevangeniswezen verantwoordelijk zou moeten zijn.  
 
Uit de reacties komt duidelijk naar voren dat de respondenten uit het gevangeniswezen van mening zijn dat 
beide verantwoordelijk zijn en zouden moeten zijn (score respectievelijk 53% en 77%) en de respondenten 
vanuit de reclasseringsorganisaties geven aan dat de reclassering verantwoordelijk is en zou moeten zijn 
(score respectievelijk 83% en 68%). Over de samenwerking in het kader van de RISc is men redelijk 
positief. Met de stelling dat gevangeniswezen en reclassering momenteel slecht samenwerken met 
betrekking tot het afnemen van de RISc, is men het gemiddeld enigszins oneens (score 2,7). Opvallend is dat 
met name de regio’s Overijssel en Rijnmond minder positief zijn (score 3 respectievelijk 3,21). In Noord-
Holland Noord reageert men op de stelling met oneens (score 1,91). 
 
 

2.3.2 Opstellen reïntegratieplan 
Vooraf moet worden opgemerkt dat in de pilots ten tijde van de eerste meting nog nauwelijks 
reïntegratieplannen zijn opgesteld. De vragen uit de enquête zijn echter wel al te beantwoorden. 
 
De respondenten geven aan het opstellen van één reïntegratieplan een goed uitgangspunt te vinden voor de 
samenwerking (score 5,27). In de regio Overijssel is men iets minder uitgesproken in vergelijking tot de 
andere twee regio’s (score 5,06). Ook is men van mening dat de gedetineerde beter kan worden begeleid 
door het opstellen van een gezamenlijk reïntegratieplan (score 5,25).  
 
Men is het enigszins oneens met de stelling dat het momenteel onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor 
het opstellen van het reïntegratieplan (score 2,98). Er treedt een significant verschil op tussen het 
management aan de ene kant en de staf/uitvoering aan de andere kant. Het management is het daarbij meer 
oneens met de stelling. Op de vraag wie momenteel verantwoordelijk is voor het opstellen van het plan, 
antwoordt 70% dat beide organisaties verantwoordelijk zijn (16% reclassering, 14% gevangeniswezen). Het 
beeld is iets diffuser wanneer gevraagd wordt wie er verantwoordelijk zou moeten zijn. Op deze vraag 
antwoordt 66% dat beide verantwoordelijk zouden moeten zijn. Een aantal respondenten is nog iets 
specifieker en geeft aan dat beide en de gemeente verantwoordelijk zouden moeten zijn dan wel het Bureau 
Terugdringen Recidive (5%). 
 
Met de stelling dat het gevangeniswezen en de reclassering momenteel slecht samenwerken wat betreft het 
opstellen van het reïntegratieplan is men het gemiddeld enigszins oneens (score 3,05). De regio Overijssel 
scoort relatief iets hoger (score 3,39), wat inhoudt dat een aantal respondenten ook heeft aangegeven het met 
de stelling eens te zijn. 
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2.3.3 Coördinatie van de uitvoering 
In het samenwerkingsmodel is een belangrijke rol weggelegd voor het Bureau Terugdringen Recidive 
(Bureau TR) dat ook wel Coördinatiebureau wordt genoemd. In het Bureau TR werken de trajectbegeleiders 
gevangeniswezen en reclassering samen. Door deze medewerkers wordt de gezamenlijke indicatiestelling 
uitgevoerd en het reïntegratieplan opgesteld. De coördinatie van de uitvoering van de reïntegratieplannen ligt 
ook bij deze mensen. 
 
Met de stelling dat het Bureau TR een belangrijke functie heeft in het samenwerkingsmodel, is men het eens 
(score 4,72). De drie regio’s scoren hier allemaal net iets anders:  
- Noord-Holland Noord score 4,73 
- Overijssel score 5,06 
- Rijnmond score 4,45 
 
Met een open vraag is aan de respondenten gevraagd aan te geven wat de belangrijkste taken van het Bureau 
TR zijn. In hiernavolgende tabel volgen de reacties. 
 

Regio Belangrijkste taken Bureau TR 
Rijnmond � Monitoring 

� Coördinatie, regie en voortgangsbewaking reïntegratietrajecten 
� Plaatsing en overplaatsing gedetineerden 
� Informatieverstrekking over de samenwerking 
� Onbekend  
� Coördinatie van de activiteiten van de trajectbegeleiders 
� Juiste cliënten selecteren 
� Besturing orgaan, bewaken van de kaders, beleid maken 

Noord-Holland 
Noord 

� Coördinatie, regievoering, voortgangsbewaking 
� Registratie, administratie 
� Aansturing, toezicht op uitvoering reïntegratieplan 
� Schakelfunctie tussen gevangeniswezen en reclassering 
� Informeren, communicatie 
� Uitvoeren RISc, opstellen reïntegratieplan 
� Faciliteren 

Overijssel � Selectie van gedetineerden 
� Coördineren, regie, controle van de voortgang 
� Samen bespreken indicatiestelling en reïntegratieplan 
� Afnemen RISc 
� Motiveren van participanten 
� ‘Kar trekken’ 
� Faciliteren 
� Voorlichting aan gedetineerden en medewerkers 
� Verzamelen van informatie betreffende de gedetineerde 
� Contactpersonen voor gevangeniswezen en reclasseringsorganisaties 
� Weet niet 

 
Gezien de punten in de voorgaande tabel is het interessant de stellingen wat betreft voortgangsbewaking en 
registratie daarvan in ogenschouw te nemen. Op de vraag welke partij momenteel de voortgang en de 
activiteiten van de gedetineerde gedurende het gehele traject registreert, antwoordt 57% met beide. Van de 
respondenten geeft 31% aan dat het gevangeniswezen momenteel de voortgang en activiteiten registreert. 
Verder geeft 6,5% aan dat het Bureau TR de voortgang en activiteiten registreert. Deze mogelijkheid kon 
worden aangegeven in de categorie ‘anders’. Op de vraag wie de registratie zou moeten doen, antwoordt 
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ruim 70% met beide (daarnaast 14% gevangeniswezen en ruim 6% reclassering). Slechts een kleine 8% 
noemt hier het Bureau TR. Deze uitkomst komt niet overeen met de antwoorden op de vraag betreffende de 
taken van het Bureau TR. Mogelijk is hier de vraagstelling toch verwarrend geweest. Het Bureau TR moest 
namelijk zelf door de respondenten worden aangegeven bij de categorie ‘anders’. 
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3. Randvoorwaarden  
 

 

“Om het samenwerkingsmodel in de praktijk te realiseren varen het gevangeniswezen en de reclassering in 

één bootje dezelfde richting op. 

Maar er zijn heel wat stromen tegen!” 

 

 
Zowel het gevangeniswezen als de reclassering ziet het belang van samenwerking in om de recidive terug te 
dringen. De medewerkers kunnen zich dan ook vinden in de principes en doelstellingen van het 
samenwerkingsmodel. Om het samenwerkingsmodel in de praktijk uit te voeren ervaren de managers en de 
uitvoerders verschillende obstakels. Deze obstakels liggen zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Een 
van de 12 onderzoeksvragen heeft betrekking op de randvoorwaarden. In de evaluatie hebben wij daarom 
onderzocht wat nu precies de randvoorwaarden en condities zijn waarbinnen de pilots functioneren en of 
deze randvoorwaarden toereikend zijn om het samenwerkingsmodel goed te kunnen uitvoeren.  
 
 

3.1 Menskracht en financiën 
Voor een goede uitvoering van het model in de praktijk is het van belang dat de medewerkers weten wat ze 
moeten doen en wat er van ze wordt verwacht. Daarbij is het belangrijk dat de medewerkers tijd beschikbaar 
hebben om de werkzaamheden uit te voeren en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.  
 
Uit de interviews met de managers kwam duidelijk het beeld naar voren dat het samenwerkingsmodel vooral 
door de reclassering wordt ervaren als een extra activiteit bovenop de reguliere werkzaamheden, zonder dat 
ze daarvoor ook voldoende extra tijd (geld) hebben gekregen. Er zijn veel veranderingen binnen de 
reclassering gaande, wat tot veel extra werk leidt. Zonder hiervoor ook tijd vrij te maken kan dit leiden tot 
demotivatie bij medewerkers. Daarnaast leidt de pilot bij de managers tot veel overhead als gevolg van 
afstemmingsoverleg en de grote hoeveelheid papier die wordt geproduceerd. Zij zijn van mening dat de 
tijdsinvestering en de vergoeding die hier tegenover staat, niet in verhouding tot elkaar staan. In de 
interviews met het gevangeniswezen komt dit beeld minder duidelijk naar voren.  
 
De medewerkers reageren neutraal op de stelling of zij over onvoldoende tijd beschikken om de 
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Gemiddeld zijn ze het enigszins oneens of enigszins eens met de 
stelling (score 3,52). Op basis van deze uitkomst kan niet worden geconcludeerd dat de medewerkers van 
mening zijn dat zij voldoende tijd beschikbaar hebben. Er is wel sprake van regionale verschillen. De 
medewerkers in Noord-Holland Noord zijn het meest tevreden over de beschikbare tijd en de medewerkers 
in Overijssel het minst. De verschillen zijn significant. In het verlengde hiervan geven de medewerkers aan 
dat de eigen organisatie net voldoende mensen voor de pilot beschikbaar heeft. Er treedt een significant 
verschil op tussen de regio’s. De regio Rijnmond is het eens met de stelling dat er binnen de regio 
onvoldoende mensen beschikbaar zijn, terwijl de regio’s Overijssel en Noord-Holland Noord het met deze 
stelling oneens zijn. De regio Noord-Holland Noord is het het meest oneens met de stelling. 
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De medewerkers hebben niet de indruk dat het samenwerkingsmodel wezenlijk andere vaardigheden van 
hen vragen. Wel hebben de medewerkers de indruk dat zij nieuwe instrumenten moeten gaan beheersen 
(score 3,78). Er is in dit kader sprake van een significant verschil tussen het management enerzijds en 
staf/uitvoering anderzijds. Het lijkt erop dat het vooral de medewerkers staf/uitvoering zijn, die nieuwe 
instrumenten moeten beheersen. Dit is gezien de verdeling van de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden ook niet onlogisch. De medewerkers hebben ook niet het gevoel dat het binnen de 
eigen organisatie onmogelijk is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Uit de score van 3,44 
(enigszins oneens/enigszins eens) spreekt echter ook niet dat zij zich door de eigen organisatie erg 
gefaciliteerd worden.  
 
Het lijkt er eerder op dat de medewerkers nog niet hebben ervaren en/of nog niet zijn geïnformeerd over de 
consequenties van het samenwerkingsmodel voor de eigen werkzaamheden. Dat is niet zo verwonderlijk als 
de voortgang van de drie pilots in ogenschouw wordt genomen; de pilots beginnen immers nu pas op stoom 
te liggen.  
 
 

3.2 Automatisering  
Zowel in de interviews als in de workshops is ter sprake gekomen dat de kennis- en 
automatiseringssystemen zoals TULP en CVS niet goed op elkaar aansluiten. In de enquête wordt dit beeld 
bevestigd.  
 
 

3.3 Producten 
De reclasseringsorganisaties worden gesubsidieerd op basis van producten. Voor de uitvoering van het 
concept samenwerkingsmodel in de praktijk is het van belang dat de producten van de reclassering daarop 
aansluiten. In de enquête hebben we de medewerkers gevraagd of het huidige productenaanbod van de 
reclassering aansluit op het samenwerkingsmodel. Met een gemiddelde van enigszins oneens/enigszins eens 
(score 3,56) hebben de medewerkers hierover geen duidelijke uitspraak gedaan. Hetzelfde beeld geldt voor 
het productenaanbod van het gevangeniswezen, hoewel daar enigszins oneens de meeste antwoorden heeft 
gekregen (score 3,19). Er is in dit kader een significant verschil tussen gevangeniswezen en de reclassering, 
waarbij het gevangeniswezen duidelijk positiever is over de aansluiting. Gesteld zou kunnen worden dat 
men vindt dat het productenaanbod van de reclassering beter aansluit dan het aanbod vanuit het 
gevangeniswezen, maar het verschil is niet groot. Wat wel opvalt, is dat het gevangeniswezen zelf het meest 
positief is over de aansluiting en als enige organisatie boven het gemiddelde van 3,19 scoort. 
 
 

3.4 Communicatie 
In deze paragraaf wordt de communicatie beschouwd als een randvoorwaarde voor het succes van de 
implementatie van het concept samenwerkingsmodel in de pilot. De gedachte is dat een goede communicatie 
de uitvoering vergemakkelijkt en een gebrekkige communicatie een obstakel vormt. Zie ook de tabel 
betreffende de succesfactoren in paragraaf 2.2.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
- de communicatie tussen de landelijke projectleiders/landelijk project TR en de pilots 
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- de communicatie binnen de pilots 
 
In 2003 vond er elke zes weken een landelijk overleg plaats tussen de landelijke projectleiders en de 
pilotcoördinatoren. Sinds 2004 wordt er in iedere pilot maandelijks een overleg georganiseerd waaraan de 
projectleiders en de pilotcoördinatoren van de betreffende pilot deelnemen. Het gezamenlijke overleg tussen 
de projectleiders en alle pilotcoördinatoren vindt nu nog maar één maal per kwartaal plaats. Uit de 
interviews is gebleken dat de stap van een landelijk pilotcoördinatorenoverleg naar een overleg per pilot 
positief wordt beoordeeld.  
 
Uit de interviews en het bijwonen van het pilotcoördinatorenoverleg blijkt dat de communicatie nog niet 
vlekkeloos verloopt. Daarbij valt op dat een knelpunt vooral is langs welke kanalen de communicatie 
verloopt: enerzijds de twee kolommen gevangeniswezen en reclassering en anderzijds de twee lijnen regulier 
en programma. In de pilots leidt deze situatie geregeld tot verwarring en ruis. Zo kan het zijn dat een 
pilotcoördinator gevangeniswezen van de collega-pilotcoördinator reclassering in de regio belangrijke 
informatie te horen krijgt met betrekking tot de kolom gevangeniswezen. In de verhouding reguliere lijn en 
programmalijn is er geregeld onduidelijkheid over de status van besluiten/mededelingen en bijvoorbeeld 
documenten. Het aantal documenten dat in het kader van het programma TR en de pilots richting de pilots 
wordt gezonden, is overigens enorm en wordt als te omvangrijk ervaren.  
 
Met de stelling dat het samenwerkingsmodel binnen de regio minder communicatie vereist met de partners 
dan voorheen is men het gemiddeld duidelijk oneens (score 1,81). Tussen de regio’s treedt hierin geen 
verschil op. Wel treedt er een verschil op tussen het gevangeniswezen en de reclassering. De reclassering is 
het daarbij iets meer oneens met de stelling. 
 
Bij de communicatie binnen de pilots valt op dat de communicatie tussen de direct betrokkenen redelijk 
goed verloopt, maar dat de communicatie met de rest van de organisatie nog te weinig aandacht heeft 
gekregen. Zeker op uitvoeringsniveau weten betrokkenen elkaar goed te vinden. Het gevolg van een 
gebrekkige communicatie met de rest van de organisatie is dat er binnen de organisaties veel ruis ontstaat en 
dat niet altijd duidelijk is wat het belang is van TR. In de praktijk leidt dit er bijvoorbeeld toe dat een 
gedetineerde verschillende geluiden hoort over het programma TR en wat dit voor hem betekent.  
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4. De context van het samenwerkingsmodel 
 

 

“Als pilots zijn we marionetten, onze bewegingen worden sterk beïnvloed door  

degenen die aan onze touwtjes trekken.” 

 

 
Nu zowel DJI als de reclassering bezig zijn met organisatieveranderingen en de veiligheid en 
veelplegersproblematiek hoog op de politieke agenda staan, is het niet zo verwonderlijk dat de context van 
de pilots als één van de belangrijkste dimensies wordt gezien, die de uitvoering van het 
samenwerkingsmodel in de praktijk beïnvloedt. Daarom wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan 
de context waarbinnen de pilots moeten opereren.   
 
In deze evaluatie is gekeken naar de bekendheid van de medewerkers met de veranderingen die er spelen, 
welke veranderingen zij zelf het belangrijkste vinden en hoeveel vertrouwen zij hebben in de toekomst van 
zowel de eigen als de andere betrokken organisaties. 
 
 

4.1 Bekendheid met de veranderingen 
De medewerkers van het gevangeniswezen en de reclassering zijn op de hoogte van de veranderingen die er 
momenteel gaande zijn binnen de beide organisaties, maar zijn er niet heel bekend mee (score 3,76 en 3,94). 
Beide organisaties zijn beter op de hoogte van de veranderingen binnen de eigen organisatie dan die van de 
ander. De verschillen zijn significant. In Rijnmond zijn de verschillen groter dan in de andere twee regio’s 
en lijkt men dus minder goed op de hoogte van veranderingen binnen de organisatie van de partner. Wat 
betreft de veranderingen in het gevangeniswezen treedt er een significant verschil op tussen het management 
enerzijds en staf/uitvoering anderzijds. Het management geeft aan beter op de hoogte te zijn. 
 
 

4.2 De belangrijkste ontwikkelingen 
In de enquête hebben we de medewerkers specifiek de vraag gesteld wat zij als de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen de eigen organisatie zien.  
 
Door het gevangeniswezen worden de volgende ontwikkelingen het meest genoemd:  
- De bezuinigingen 
- Twee op één cel 
- De Nieuwe Inrichting 
- Wijzigingen dagprogramma (o.a. de tijden) 
- De functionele executie (3-luik detentie) 
- TULP-selectie 
- Ontclustering 
- Shared Service Centers 
- Terugtrekken SRN uit de PI’s 
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Door de reclassering worden de volgende ontwikkelingen het meest genoemd: 
- Het meer moeten produceren in minder tijd. 
- De organisatie is productiegericht geworden, waarbij het erop lijkt dat de kwaliteit als minder belangrijk 

wordt beschouwd. 
- Er is alleen nog ruimte voor hulpverlening binnen het justitiële kader. 
- Er moet van buiten naar binnen worden gewerkt; zo is de reclassering sinds 2004 niet meer binnen de 

gevangenismuren werkzaam. 
- Reorganisatie. 
 
Door medewerkers van het Leger des Heils wordt de verbeterde samenwerking met bijvoorbeeld het OM en 
DJI genoemd als een belangrijke ontwikkeling. Tegelijkertijd signaleren ze ook een keerzijde, namelijk dat 
er nu nog maar enkel en alleen in opdracht van het OM, ZM of DJI kan worden gehandeld. De 
verzakelijking en bureaucratisering zien zij ook als belangrijke ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. 
 
 

4.3 Het vertrouwen in de toekomst 
De betrokken organisaties zijn neutraal positief over het vertrouwen in de toekomst van het 
gevangeniswezen. Het gevangeniswezen heeft het meeste vertrouwen in de toekomst van de eigen 
organisatie. De drie reclasseringsorganisaties hebben minder vertrouwen in de toekomst van hun organisatie 
dan het gevangeniswezen. In de regio Noord-Holland Noord is het vertrouwen in de toekomst van zowel het 
gevangeniswezen als de reclassering het grootst. 
 
De gevolgen van de veranderingen binnen de organisaties zijn niet echt duidelijk, maar ook niet echt 
onduidelijk (score 3,63). Er is in dit kader sprake van een significant verschil tussen management enerzijds 
en staf/uitvoering anderzijds. Daarbij is het voor het management duidelijker wat de gevolgen zijn (score 
3,97).  
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5. De bereikte resultaten en de eerste ervaringen met 
het model 

 

 
“We lopen op de wadden, we willen wel vooruit maar bij elke stap komen we slechts met 

moeite los uit het modderige zand, de mistbanken ontnemen ons bij vlagen het zicht.” 
 

 
 

5.1 Stand van zaken in de drie pilots 
De voortgang van de drie pilots beweegt zich langs de lijn van de 34 (proces)stappen. In alle pilots zijn de 
eerste RISc’s afgenomen, vaak ook versneld door bijvoorbeeld het project ETS. Momenteel staan de pilots 
op het punt om gezamenlijk de reïntegratieplannen op te stellen. De feitelijk gerealiseerde output is nog 
beperkt (kwartaalrapportages). 
 
Er is vertraging ontstaan in de planning en voortgang van de pilots. In de interviews is een aantal oorzaken 
genoemd. Op landelijk niveau heeft het te lang geduurd om een aantal noodzakelijke randvoorwaarden, 
zoals de financiering van de pilots, te organiseren. Daarnaast heeft het veel tijd gekost om op het niveau van 
de pilots een aantal zaken te organiseren, zoals de inrichting van een Bureau Terugdringing 
Recidive/Coördinatie bureau. Inzoomend op de pilots kan worden gesteld dat tot dusver de regio Noord-
Holland Noord de meeste voortgang heeft geboekt en de regio Rijnmond het minste, al blijkt uit het 
registratiesysteem dat zij recent een behoorlijke inhaalslag hebben gemaakt wat betreft de te realiseren 
output.   
 
Binnen de regio Rijnmond is er bewust voor gekozen het Terugdringen Recidive te plaatsen binnen bredere 
lokale ontwikkelingen in het kader van het Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB). Men ontwikkelt 
momenteel een Persoons Gebonden Aanpak (PGA). TR past hier goed bij. Dit heeft tot gevolg dat er meer 
afstemming moet plaatsvinden. De indruk ontstaat dat de pilot in Rijnmond nu in stelling staat om stappen te 
zetten met het samenwerkingsmodel. De brede conferentie die op dinsdag 11 mei 2004 plaatshad, moet ook 
in dat licht worden gezien. Tijdens deze conferentie zijn tussen de betrokken partijen concrete afspraken 
gemaakt om het samenwerkingsmodel de komende drie maanden vorm te geven. Over drie maanden komen 
de partijen bij elkaar om te evalueren waar aanpassingen wenselijk en noodzakelijk zijn. 
 
Binnen de pilot in Overijssel is de vertraging mede veroorzaakt door de kwaliteit van de afgenomen RISc’s. 
Omdat de kwaliteit achterbleef bij de verwachtingen, zijn de RISc’s veelal opnieuw uitgevoerd. Daarnaast 
heeft het, mede door de geografische spreiding van de samenwerkingspartners, ook hier lang geduurd 
voordat de betrokken met elkaar aan tafel zaten. 
 
Noord-Holland Noord kende bij aanvang van de pilots al een voorsprong omdat zij al werkten met een apart 
bureau voor detentietrajecten. Binnen de pilot Noord-Holland Noord zijn de eerste ervaringen met het 
gezamenlijk opstellen van een reïntegratieplan opgedaan. 
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5.2 De veranderende uitvoeringspraktijk 
Een van de onderzoeksvragen van de evaluatie betreft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 
zowel de interviews, de enquête als de workshops is aan de orde gekomen of de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden voor betrokkenen duidelijk zijn.  
 
Tijdens de workshops, die laat in deze eerste meting hebben plaatsgevonden, gaven veel medewerkers aan 
nog veel onduidelijkheden te zien in de uitvoering van het model in de praktijk. Wie doet nu precies wat en 
wie is waar nu precies verantwoordelijk voor? Uit de enquête komt dit beeld minder duidelijk naar voren.  
 
Gemiddeld zijn de medewerkers het enigszins eens met de stelling dat als gevolg van de pilots de 
werkprocessen anders zullen worden ingericht. Hierin zijn er geen belangrijke verschillen tussen de drie 
pilots. De medewerkers geven ook aan geen duidelijke verandering in hun taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden te ervaren als gevolg van het samenwerkingsmodel (score 3,56). De vrij neutrale 
score op deze vraag kan juist worden veroorzaakt doordat het voor de medewerkers niet duidelijk is wat de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers in het samenwerkingsmodel precies 
zullen zijn. Er treedt overigens wel een significant verschil op tussen het management enerzijds en 
staf/uitvoering anderzijds. Het management spreekt zich nadrukkelijker uit en is het meer oneens met de 
stelling dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. 
 
Uit de workshops is gebleken dat vooral de medewerkers van de BSD’s de invloed van het 
samenwerkingsmodel op hun taken vrezen. Zij ervaren de komst van een Bureau TR of Coördinatiebureau 
en trajectbegeleiders als een uitholling van hun functie. De medewerkers van de BSD zijn niet benaderd in 
de enquête niet benaderd omdat zij (nog) niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de pilots. Hun 
werkzaamheden worden door de uitvoering van het concept samenwerkingsmodel wel beïnvloed. 
Momenteel raken zij meer betrokken bij de uitvoering van de pilots. 
 
 

5.3 Arbeidsmotivatie en arbeidssatisfactie 
Eén van de dertien onderzoeksvragen van deze evaluatie betreft de resultaten van het samenwerkingsmodel 
op het niveau van arbeidsmotivatie en arbeidssatisfactie. Omdat het de medewerkers in de pilots zijn, die het 
model in de praktijk verder moeten ontwikkelen en uitvoeren, is in de enquête aan deze onderzoeksvraag 
relatief veel aandacht besteed. De indicatoren die hiervoor zijn vastgesteld zijn: 
- het gevoel van trots 
- de eigen rol in het realiseren van het samenwerkingsmodel 
- de mate van invloed 
- de werkdruk 
- de ontplooiingsmogelijkheden 
- het werkklimaat 
- de energie die de pilots losmaakt 
 
De medewerkers van het gevangeniswezen en de reclassering zijn er trots op betrokken te zijn bij het 
realiseren van het samenwerkingsmodel. De score van de pilots gezamenlijk is 4,35. Dit betekent dat de 
medewerkers het gemiddeld eens zijn met de stelling trots te zijn om betrokken te zijn bij het realiseren van 
het samenwerkingsmodel. In de pilotregio Noord-Holland Noord zijn de bij de pilot betrokken medewerkers 
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het meest trots (score 4,68), maar de verschillen tussen de pilotregio’s zijn klein. De verschillen tussen het 
gevangeniswezen en de reclassering zijn nihil.  
 
Hoewel de medewerkers er trots op zijn betrokken te zijn bij het realiseren van het samenwerkingsmodel, 
zijn ze minder tevreden over de eigen rol in de uitwerking van het samenwerkingsmodel (score 3,94). 
Kijkend naar de drie pilots gezamenlijk dan zijn de medewerkers van het gevangeniswezen meer tevreden 
over de eigen rol (score 4,14) dan de medewerkers van de reclasseringsorganisaties.  
 
De medewerkers zijn neutraal negatief (score 3,66) over de mate waarin ze invloed kunnen uitoefenen op de 
uitwerking van de samenwerking in de pilot. Het gevoel invloed te kunnen uitoefenen is het grootst binnen 
het gevangeniswezen. In de regio Noord-Holland Noord ervaren de medewerkers de meeste invloed en in 
Overijssel het minst.  
 
Met de stelling dat de uitvoering van het samenwerkingsmodel de werkdruk verhoogt, zijn de medewerkers 
het eens. Vooral in de regio Rijnmond ervaren de medewerkers door het samenwerkingsmodel een 
verhoogde werkdruk.  
 
In de regio Noord-Holland Noord is de verhoogde werkdruk het laagst. Het verschil tussen de regio’s is 
significant. De medewerkers van de reclasseringsorganisaties ervaren een hogere werkdruk als gevolg van 
het samenwerkingsmodel dan het gevangeniswezen. Ook dit verschil is significant. Daarnaast treedt er een 
significant verschil op tussen management enerzijds en staf/uitvoering anderzijds, waarbij de medewerkers 
staf/uitvoering een meer verhoogde werkdruk ervaren. De invloed van de regio op de score betreffende 
werkdruk weegt het zwaarst. 
 
De medewerkers zijn het enigszins oneens/oneens (score 2,89) met de stelling dat het samenwerkingsmodel 
hun weinig mogelijkheden biedt zich te ontplooien. De medewerkers zijn het enigszins eens met de stelling 
dat er binnen de eigen pilot een stimulerend werkklimaat heerst. De pilot Noord-Holland Noord scoort 
hierop het hoogst en de pilot Overijssel het laagst. In het verlengde daarvan geven de medewerkers aan het 
een uitdaging te vinden om het samenwerkingsmodel te realiseren (score 4,61). De reclassering in Noord-
Holland Noord scoort het hoogst (score 5,50).  
 
De werkzaamheden die de medewerkers uitvoeren in het samenwerkingsmodel leveren de medewerkers niet 
veel energie op, maar kosten de medewerkers ook niet veel energie. De gemiddelde score is 3,47, enigszins 
oneens/enigszins eens, op de stelling of de medewerker veel energie krijgt uit de werkzaamheden die hij/zij 
voor het samenwerkingsmodel uitvoert. 
 
De medewerkers van de betrokken organisaties staan positief tegenover het samenwerkingsmodel en 
verwachten ook zeker dat het model positieve effecten zal kunnen hebben op de eigen werkzaamheden. De 
onuitgesprokenheid op de betreffende vragen in de enquête zou deels kunnen worden verklaard door de nog 
geringe ervaring die de medewerkers hebben met het samenwerkingsmodel in de praktijk. 
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5.4 Waardering voor het samenwerkingsmodel 
Uit de interviews en de workshops is gebleken dat de medewerkers positief zijn over het 
samenwerkingsmodel en de toegevoegde waarde ervan op de samenwerking tussen het gevangeniswezen en 
de reclassering. Over het effect van het model op het terugdringen van de recidive lopen de meningen meer 
uiteen.  
 
Het gemiddelde cijfer dat de medewerkers in de enquête hebben gegeven voor het initiatief om te komen tot 
het samenwerkingsmodel is 7,64. De verschillen tussen de pilots zijn minimaal. Het verschil tussen het 
gevangeniswezen (7,6) en de reclassering Nederland (8,1) is groter. De reclassering in Rijnmond geeft de 
hoogste waardering, namelijk 8,44.  
 
Hoewel de betrokkenen positief zijn over het model, is men dat niet over de implementatie. Het gemiddelde 
cijfer dat de medewerkers in de enquête hebben gegeven aan de mate waarin de eigen organisatie op weg is 
naar de implementatie van het samenwerkingsmodel is een 6,29. Het gevangeniswezen scoort wederom het 
hoogst met een 6,41. 
 
 

5.5 Wat kan anders? 
In de interviews, de workshops en de enquête is de medewerkers gevraagd om stil te staan bij de ervaringen 
tot nu toe. Wat zien zij als de grootste belemmeringen bij het werken volgens het samenwerkingsmodel? 
 
Het management ervaart het samenwerkingsmodel als top-down. Er is te veel landelijke regie op 
detailniveau waardoor er op het niveau van de pilot weinig ruimte overblijft om met het 
samenwerkingsmodel te experimenteren. En was juist niet het experimenteren met het model binnen de 
regionale context één van de redenen achter de pilots? Ook worden vraagtekens geplaatst of de juiste 
doelgroep bereikt wordt.  
 
Daarnaast worden door het management de cultuurverschillen tussen de organisaties als een belemmering 
voor de uitvoering ervaren. De reclassering wordt gezien als een rommelige organisatie en het 
gevangeniswezen wordt gezien als een organisatie die het reclasseringswerk niet op de juiste waarde weet te 
schatten. Ook het feit dat bepaalde randvoorwaarden, zoals de financiering, niet goed zijn geregeld, vormt 
een belangrijke belemmering.  
 
De stafmedewerkers zien vooral de geringe communicatie en het gebrek aan eenduidige communicatie als 
een belangrijke belemmering. Daarnaast hebben zij het gevoel steeds achter de feiten aan te lopen omdat ze 
te laat horen dat een werkwijze is veranderd of iets had moeten worden aangeleverd.  
 
Op het niveau van de uitvoerders worden vooral belemmeringen gevoeld wat betreft onduidelijkheid in de 
selectiecriteria TR, het ontbreken van de juiste randvoorwaarden, het nog te veel langs elkaar heen werken, 
onduidelijkheid ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en onduidelijk stappenplan. 
Dit leidt tot nog meer bureaucratie, verschillen in werkwijzen tussen het gevangeniswezen en de 
reclasseringsorganisaties etc.  
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Benadrukt wordt dat de medewerkers van het gevangeniswezen en de reclassering elkaar op het niveau van 
de uitvoering altijd al goed wisten te vinden en dat deze samenwerking met de komst van het 
samenwerkingsmodel meer structuur krijgt.  
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6. Beschouwing en conclusies 
 
Het onderzoekstraject zoals uitgevoerd door Capgemini dient drie in elkaars verlengde liggende doelen: 
1. Het moet bijdragen aan het zicht op de voortgang zoals deze wordt geboekt in de drie pilotregio’s.  
2. Op basis van de onderzoeksuitkomsten kan worden besloten tot aanpassing van de inrichting van de 

pilots. In die zin dient het onderzoek verbetervoorstellen aan te reiken.  
3. Het aandragen van materiaal dat kan bijdragen aan een betere inrichting van het implementatietraject 

van het samenwerkingsmodel in de overige regio’s. 
 
 

6.1 Krachtenveldanalyse 
Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de pilits is eerst het concept samenwerkingsmodel zelf 
ontwikkeld en beschreven door de werkgroep Samenwerking. Ook is een krachtenveldanalyse opgesteld, 
waarvan de uitkomsten mede bepalend zijn geweest voor de wijze waarop de pilots zijn ingericht. In deze 
krachtenveldanalyse komen drie contextgerelateerde conclusies tot uitdrukking: 
1. De krachtenveldanalyse wijst op een omgeving waarin sprake is van grote turbulentie. Het in te voeren 

samenwerkingsmodel moet concurreren met tal van andere vernieuwingen, aanpassingen en 
reorganisaties. 

2. Ook komt de grote afstand in cultuur en geschiedenis tussen de twee sectoren (gevangeniswezen en 
reclassering) en de drie reclasseringsorganisaties afzonderlijk (Reclassering Nederland, Leger des Heils, 
reclassering vanuit de Verslavingszorg) uit de krachtenveldanalyse naar voren. 

3. Tot slot wordt in de krachtenveldanalyse tevens het verschil tussen de drie pilotregio’s benoemd. Een 
korte typering per regio is opgenomen in de onderstaande tekstbox. 

 
Uit de interviews, enquête en workshops is gebleken dat de krachtenveldanalyse niets aan actualiteit heeft 
verloren. Het is echter wel de vraag welke conclusies hieraan moeten worden verbonden. Moet juist de 
verscheidenheid en turbulentie het uitgangspunt zijn bij een te kiezen aanpak of is de uitvoering van de pilot 
ook mogelijk door de verscheidenheid en turbulenties goeddeels te ontkennen?  
 

Korte typering van de drie regio’s 
 

A. Noord-Holland Noord 

In de regio Noord-Holland Noord werken gevangeniswezen en reclassering al enige tijd samen in het bureau 
detentietrajecten. Gevangeniswezen en reclassering werkten in dit bureau al geruime tijd samen aan het 
verbeteren van hun inzet en afstemmen van de inzet per gedetineerde. Vanuit het bureau detentietrajecten 
worden ook contacten met andere ketenpartners onderhouden (bijvoorbeeld de gemeente). 
 
Eén van de belangrijkste kenmerken van PI Noord-Holland Noord is dat het overgrote deel van de 
gedetineerden niet uit de regio afkomstig is. De PI is als het ware een overloop gebied. Er zijn tevens zeer 
veel en snelle overplaatsingen van gedetineerden. Daarmee is het voor de regio ook eigenlijk onmogelijk om 
de samenwerking in de gehele keten te versterken. Verbeteringen in de uitvoering zullen altijd betrekking 
hebben op één onderdeel van de totale keten, namelijk de periode na het vonnis, wanneer de gedetineerde 
een straf moet uitzitten. Daarbij is de kans groot dat de gedetineerde richting het einde van de straf weer 
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wordt overgeplaatst. 
 
Wat betreft de betrokken medewerkers geldt in de regio Noord-Holland Noord dat dit aantal beperkt is. 
Tevens is het aantal betrokken instanties te overzien (PI, Reclassering Nederland en in veel mindere mate de 
Brijder). 

 

B. Overijssel 

De regio Overijssel is een relatief grote regio wat betreft oppervlakte. Dat heeft tot gevolg dat er bij de 
samenwerking veel instanties betrokken zijn. Het aantal gedetineerden is echter niet dusdanig dat het aantal 
medewerkers dat betrokken is bij de uitvoering van het samenwerkingsmodel ook enorm is. Dit aantal is 
zelfs relatief gering. 
 
De regio Overijssel is eigenlijk een ideaal proefgebied: zelfvoorzienend, groot genoeg, maar niet te groot en 
tegelijkertijd rustig genoeg.  
 
Gevangeniswezen en reclassering kennen in deze regio nog geen enorme geschiedenis wat betreft 
samenwerking. In dit opzicht is in deze regio als het ware bij nul gestart. 

C. Rijnmond 

De regio Rijnmond is groot in aantallen en uitermate druk wat betreft ontwikkelingen en benodigde 
oplossingen voor specifieke grootstedelijke problematiek. Het aantal instanties is beperkt, maar het aantal 
medewerkers dat betrokken is, is enorm. De regio is grotendeel zelfvoorzienend. Regionalisering, er voor 
zorgen dat de gedetineerden altijd geplaatst kunnen worden in de eigen regio, is een belangrijke prioriteit. 
Het aantal gedetineerden is immers dusdanig groot dat de regio veel voordeel kan halen uit het goed 
inrichten van de totale keten. 
 
De invloed van de lokale partners op het werk van het gevangeniswezen is vele malen groter dan in de 
‘landelijke’ gebieden. Het AJB (arrondissementaal justitieel beraad) is een belangrijk sturend orgaan. Vanuit 
de lokale behoefte aan een goede aanpak van de veelplegers wordt momenteel een persoongeboden aanpak 
gerealiseerd. Deze aanpak houdt in dat politie, OM, ZM, gevangeniswezen en reclassering zwaar inzetten op 
een versterkte ketensamenwerking. Het programma TR, dat eveneens vertrekt vanuit de visie van een goed 
afgestemde inzet/aanpak, past uitstekend binnen de lokale ontwikkelingen. TR wordt dan ook nadrukkelijk 
uitgewerkt als onderdeel van de totale ketenaanpak in Rijnmond. Hoewel het in vergelijking tot de regio’s 
Overijssel en Noord-Holland Noord over een substantieel grotere doelgroep gaat, is TR binnen de regio 
slechts een klein onderdeel van de versterkte aanpak. 
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6.2 Verschillen tussen interviews, workshops en enquête  
Dat die vraag wordt gesteld, wordt sterk ingegeven door de grote verschillen in reacties in de interviews en 
de workshops in vergelijking tot de uitkomsten van de enquête. Waar de enquête vooral een ‘grijs’ beeld 
schetst met uitkomsten die een (positieve) fractie boven het gemiddelde lagen, hebben vooral onze 
gesprekspartners in de interviews in veel radicaler bewoordingen aangegeven wat ze van de inrichting van 
de pilots vonden. Is het verschil in wat men zegt en wat men schrijft onderdeel van de cultuur? En als dat zo 
is, wat betekent dit voor wat men doet? Vooral die laatste vraag is van belang, want uiteindelijk gaat het in 
het samenwerkingsmodel immers om doen.  
 
 

6.3 Weerstanden 
Veel van de in de interviews benoemde weerstanden zijn terug te voeren op de door de betrokkenen ervaren 
tegenstelling tussen enerzijds centrale sturing (het voorgeschreven model met de 34 stappen en de 
pilotorganisatie) en anderzijds zelforganisatie (de ruimte om zelf vorm te geven aan de lokale 
uitvoeringspraktijk).3 De centrale sturing is bij het samenwerkingsmodel vormgegeven in een landelijke 
werkgroep met twee projectleiders, afkomstig uit het gevangeniswezen en de reclassering. Hiermee is de 
pilot buiten de reguliere lijnsturing geplaatst en is binnen de pilot gekozen voor een aanpak waarin 
geïnvesteerd is en wordt in draagvlak en betrokkenheid. Dit betekent wel dat de pilot op locatie voortdurend 
moet concurreren met eisen die vanuit de reguliere lijn worden gesteld. Daardoor is een situatie ontstaan, 
waarin niet de timetabel vanuit het samenwerkingsproject primair de voortgang bepaalt, maar de lokale 
omstandigheden. Tegelijkertijd wordt het niet voldoen aan de voortgangseisen vanuit het 
samenwerkingsmodel toegeschreven aan het te veel top-down karakter van de pilot en de te beperkte 
mogelijkheden om het model aan de lokale omstandigheden aan te passen. Het is van belang om daarbij vast 
te stellen dat het hier gaat om weerstanden op de vorm, het proces, en niet op de inhoud.  
 
Waren de reacties op de enquête overwegend grijs, dat geldt niet voor de specifieke vragen in de enquête 
betreffende het doel en belang van het samenwerkingsmodel. De overtuiging dat men met het introduceren 
van een RISc en het op basis daarvan opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk reïntegratieplan op de 
goede weg is, wordt breed gedragen. Datzelfde geldt ook voor de noodzaak dat gevangeniswezen en 
reclassering daarin samenwerken. 
 
 

6.4 Voortgang 
In de drie regio’s is de stap gezet naar het in de praktijk vormgeven aan de uitvoering van het 
samenwerkingsmodel. De pilots liggen nu op stoom, de RISc’s worden uitgevoerd en met het opstellen van 
een gezamenlijk reïntegratieplan wordt gestart. De lange fase van voorbereiding, planning en organiseren 
van randvoorwaarden is daarmee nog niet afgesloten. Op onderdelen zijn de randvoorwaarden immers nog 
niet vervuld. Belangrijker is echter dat naast de theorie nu ook de praktijk van de uitvoering de kans krijgt 

                                                           
 
 
 
 
3  Zie ook Willem Mastenbroek, verandermanagement. Holland business publications, 1997 
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om een eigen dynamiek te organiseren. Gevangeniswezen en reclassering zijn uiteindelijk in de kern 
praktijkgeoriënteerde organisaties. Die praktijkgeoriënteerde benadering blijkt ook uit de versimpelingen die 
men in het concept samenwerkingsmodel aanbrengt  
 
Aanbeveling 1: Richt de sturing vanuit het samenwerkingsmodel directer op de te leveren productie.  

 
En in het verlengde daarvan:  
 
Aanbeveling 2: Houd oog voor de zwakke kanten van sturing via een pilotstructuur. Het kan nuttig zijn om 

op onderdelen via de lijnstructuur te gaan sturen.  

 
Deze aanbevelingen sluiten ook goed aan bij de al ingezette keuze van de projectleiders om de pilots meer 
op te zoeken en minder het zwaartepunt te leggen bij het pilotcoördinatorenoverleg. 
 
 

6.5 Turbulentie 
Zowel binnen het gevangeniswezen als binnen de reclassering verandert er veel en staan grote veranderingen 
op til. De consequenties daarvan zijn nog niet te overzien, zeker niet waar het gaat om de doorwerking die ze 
hebben op het niveau van de afzonderlijke medewerkers. Dat is echter geen nieuwe situatie en deze zal ook 
op korte termijn niet wijzigen. Dit betekent eveneens dat hierop vanuit het samenwerkingsmodel weinig 
invloed is uit te oefenen. Het omgekeerde is echter wel het geval. De veranderingen zullen al werkende weg 
wel invloed hebben op bijvoorbeeld de organisatorische vormgeving van de Coördinatiebureaus en de 
verhouding tussen de drie betrokken reclasseringsorganisaties. Hoe deze wijzigingen ook uitpakken, ze 
raken niet aan de kern van de keten zoals deze nu wordt ingericht (samenwerking met als basis het traject 
van de gedetineerde). Het kan nuttig zijn om dit in de communicatie te benadrukken.  
 
 

6.6 Verscheidenheid 
De verscheidenheid tussen de regio’s en de verschillen tussen de daarbij betrokken organisaties zijn een 
gegeven. Vanuit het samenwerkingsmodel moet telkens zorgvuldig worden afgewogen welke aspecten 
daarvan men onder het bereik van de pilot wil laten vallen en welke tot de verantwoordelijkheid van het 
lokale management moeten worden gerekend. Achterblijvende productie, zowel naar kwantiteit als kwaliteit, 
dient vanuit de projectleiders het centrale criterium te zijn om zaken bespreekbaar te maken.  
 
 

6.7 Tot slot 
Het onderwerp van onderzoek is een traject dat volop in beweging is. Die beweging is ook van invloed 
geweest op het onderzoek zelf. Zo bleek het niet mogelijk een relatief streng afgebakend onderzoeksmoment 
te bepalen. De meting strekt zich daarom al met al uit over een periode van meer dan drie maanden. Deze 
lange periode heeft de uitkomsten beïnvloed.In deze periode is de structuur van de pilotorganisatie immers 
aangepast en is de stap gezet van voorbereiding naar uitvoering.  
 
Waar het gaat om de voortgang in de drie pilots, is binnen de projectorganisatie de kwartaalrapportage 
geïntroduceerd, een voortgangsinstrument dat past bij een reguliere planning en controlcyclus. We hebben er 
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om die reden voor gekozen om in deze beschouwing vooral aandacht te besteden aan de inrichting van de 
projectorganisatie. Van denktank en ontwikkelaar moet de projectorganisatie immers nu de overstap maken 
naar het ondersteunen en begeleiden van drie pilots die meer en meer uitvoering geven aan het beschreven 
samenwerkingsmodel. Vraagstukken die daarbij horen zijn dan onder meer de afbakening tussen dat wat tot 
de projectorganisatie hoort en dat wat een verantwoordelijkheid is van het lokale management. Tegelijkertijd 
gaat het er echter ook om dat de drie regio’s - ongeacht de onderlinge verschillen - van elkaar leren en zo 
samen de bouwstenen aanleveren, die nodig zijn voor de uitrol van het samenwerkingsmodel over de rest 
van het land.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Deel II: Rapportage tweede meetmoment 
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Managementsamenvatting 
 
De voorliggende rapportage is de tweede in een serie van drie in het kader van het evaluatieonderzoek naar 
de uitvoering van het samenwerkingsmodel gevangeniswezen reclassering in drie pilots. Conform de 
opdrachtverlening is niet alleen aandacht besteed aan de uitvoering van het samenwerkingsmodel in de 
praktijk, maar zijn ook aanbevelingen opgesteld gericht op bijstelling van het model en de condities 
waaronder het model wordt uitgevoerd. De conceptrapportage is besproken in de begeleidingsgroep en met 
de projectleiders. In deze samenvatting besteden we ook aandacht aan hun commentaren.  
 
Als opmaat is in de rapportage een actualisatie van de krachtenveldanalyse opgenomen. De analyse wijst 
onverminderd op een zeer dynamische context waarbinnen het samenwerkingsmodel tot uitvoering moet 
komen. Dynamisch wat betreft de omgeving (landelijke beleidsontwikkelingen) en dynamisch wat betreft de 
verhoudingen waarbinnen de pilots in de regio’s vorm moeten krijgen. Deze dynamiek werkt door in wijze 
waarop het samenwerkingsmodel in de pilots vorm krijgt.  
 
Dat wordt duidelijk in de kwartaalrapportages die vanuit de projectleiders zijn ingezet als instrument voor 
voortgangsmeting, in de workshops die in alle drie de regio’s zijn gehouden met de direct bij de uitvoering 
betrokken medewerkers van gevangeniswezen en de drie reclasseringsorganisaties en in de interviews die 
gehouden zijn onder de pilotcoördinatoren.  
 
De kwartaalrapportages krijgen binnen de pilots betekenis omdat ze zijn ingebed in een bredere set van 
voortgangsinstrumenten, zoals de maandelijkse bezoeken van de projectleiders aan de pilots en de 
bespreking van de rapportages zelf in bijvoorbeeld de werkgroep Samenwerking. Met de huidige invulling 
worden vraagtekens gezet bij het nut van de rapportages als zelfstandig instrument. Zeker in een pilotfase 
waarin de productie slechts beperkt is. In 2005 kan de betekenis van de kwartaalrapportage toenemen door 
deze nadrukkelijker een positie te geven binnen de lijnverantwoording.  
 
De workshops maken zichtbaar hoe moeilijk het is om binnen een sterk dynamische omgeving vorm te 
geven aan de pilots. Juist het onderwerp samenwerking dat in de pilots centraal staat, is op alle mogelijke 
manieren verbonden met zowel de directe partners op locatie als met landelijke ontwikkelingen. In alle drie 
de pilots zien we dan ook een ontwikkeling waarin de pilots zich in een ‘niche’ plaatsen. Ook hebben alle 
drie de pilots het samenwerkingsmodel vanaf de start op onderdelen aangepast, zodat het beter aansluit bij 
de lokale verhoudingen. Het is een uitdrukking van het gegeven dat in de pilots - waar deze geconfronteerd 
worden met problemen – men deze te gemakkelijk accepteert als een gegeven, terwijl het juist de ambitie 
van de pilots moet zijn om problemen te signaleren en steun te organiseren om deze problemen te 
overwinnen. Juist op die manier realiseren de pilots immers hun meerwaarde voor de uitrol van het model 
naar de overige regio’s.  
Als onderdeel van de tweede meting is een aantal interviews gehouden. Deze interviews hebben het beeld 
dat uit de geactualiseerde krachtenveldanalyse duidelijk werd, bevestigd. Belangrijker is echter dat ze ook 
bevestigen dat er breed draagvlak is voor het traject dat in het kader van het programma Terugdringen 
Recidive is ingezet. Gesprekspartners dringen op onderdelen aan op het verhogen van de snelheid waar het 
gaat om het maken van cruciale beleidskeuzes. Deze keuzes kunnen dempend werken op de hoge mate van 
dynamiek die nu als sterk belemmerend wordt ervaren.  
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Vanaf januari 2005 wordt het aantal pilots dat werkt met het samenwerkingsmodel uitgebreid met twee. De 
projectleiders hebben het samenwerkingsmodel aangepast en bijgesteld en de projectstructuur wordt 
nadrukkelijker in de lijn geplaatst. In algemene zin wordt in de aanbevelingen naar voren gebracht dat de 
sturing op de pilots versterkt moet worden. Ingrediënten daarbij zijn:  

• Het herformuleren van het samenwerkingsmodel gericht op meetbare eisen die aan de verschillende 
stappen gesteld moeten worden. 

• De pilots inbrengen in de lijn en via deze ook de voortgangsverantwoording organiseren. 

• De pilots moeten problemen signaleren en niet omzeilen. Dat vraagt om nauwe relaties tussen de 
landelijke projectleiders en de lokale coördinatoren en uitvoerders.  

• De pilots moeten nadrukkelijk gehouden worden aan hun productietaakstelling en deze mag ambitieus 
zijn.  

 
In de reactie vanuit de begeleidingsgroep is gesteld dat één observatie binnen het onderzoek vraagt om een 
meer uitgebreide reflectie. Het gaat om de constatering dat ‘het samenwerkingsmodel telkens wordt ingepast 
in de lokale verhoudingen en dat daarmee afstand wordt genomen van opdracht en doel van de pilots’.  
 
Meer algemeen is de vraag aan de orde of wel gekozen moet worden voor het model van ‘pilots’ waar het 
gaat om het introduceren van nieuwe werkwijzen. Is als alternatief het niet meer voor de hand liggend om te 
kiezen voor in meer algemene termen vastgestelde producten en het aan lokale uitvoerders over te laten hoe 
deze te realiseren? Sturing kan dan plaatsvinden door het stellen van kwaliteitseisen ingebed in een 
kwaliteitszorgsysteem.  
 
Zonder ons uit te spreken over dit alternatief geldt voor beide varianten dat ze in de uitvoering worden 
geconfronteerd met de extreem dynamische verhoudingen. In de kern is dan ook eerder de vraag aan de orde 
of binnen dergelijke verhoudingen de keuze gemaakt kan worden voor productverbetering op onderdelen, of 
dat eerst gekozen moet worden voor het stabiliseren van de dynamiek. Dat laatste vraagt echter – zeker 
binnen de context waarbinnen het samenwerkingsmodel moet opereren – om politieke besluitvorming. Dat 
kost tijd en gelet op het ingrijpende karakter vraagt het ook om zekerheden. Zekerheden die vooral te 
verkrijgen zijn door ideeën in de uitvoering te toetsen.  
 
De extreem dynamische verhoudingen zoals ze voorafgaande aan de start van de pilots in het voorjaar van 
2003 zijn geanalyseerd en vastgelegd in een krachtenveldanalyse, vormen een contra-indicatie voor bijna 
elke vernieuwingsoperatie. Tegelijkertijd onderstrepen ze echter ook de noodzaak ervan. Interessanter is 
misschien de vraag wat het betekent voor de inrichting van het programmamanagement om in een dergelijk 
dynamische omgeving pilots uit te voeren.  
 
In de ruim tien maanden dat we het programma in de uitvoering hebben gevolgd, hebben we het volgende 
zien gebeuren. Het programmamanagement heeft eerst het zwaartepunt gelegd bij de landelijke uitwisseling 
van ervaringen tussen de pilots, daarna is overgeschakeld naar het bespreken van ervaringen op locatie, 
waardoor deze meer concreet konden worden benoemd. Ten slotte is vooral op basis van eigen inzichten 
(gebaseerd op kennis opgedaan in de regio’s) het samenwerkingsmodel bijgesteld en omgezet in een 
draaiboek. Tegelijkertijd is de keuze gemaakt om de sturing op de pilots weg te halen uit de projectstructuur 
en over te zetten naar het lijnmanagement. In aansluiting daarop is er voor gekozen om de uitrol gefaseerd 
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plaats te laten vinden en in 2005 de stap te zetten van drie naar vijf regio’s, vooruitlopend op een overall 
implementatie.  
 
Daarmee is, achteraf beoordeeld, gekozen voor een haalbare route. Zonder de pilotfase zou de uitrol van een 
bijgesteld samenwerkingsmodel minder haalbaar zijn. Ook is ondertussen het draagvlak voor het 
gedachtegoed achter Terugdringen Recidive versterkt. Dat laat onverlet dat het werken met een pilotmodel 
in een dergelijke dynamische context als uiterst riskant moet worden beschouwd. In vergelijkbare situaties 
vraagt het om een zorgvuldige beoordeling van de inrichting van het programmamanagement. 
 
Dat brengt ons bij een opmerking die gemaakt is door de beide projectleiders waar we in onze laatste 
aanbeveling in hoofdstuk 7.3 spreken over ‘polderen’. Het samenwerkingsmodel moet vorm krijgen binnen 
een dynamische omgeving, waarin tal van krachten een rol spelen. Waar de pilots in de uitvoeringspraktijk 
kiezen voor een inpassing binnen de lokale verhoudingen, geldt datzelfde ook voor de projectleiders. Ook 
hun handelingsruimte wordt beperkt door het krachtenveld waarbinnen zij moeten opereren. Ook zij moeten 
telkens de afweging maken tussen ideaaltypische modellen en haalbare voorstellen. Tegelijkertijd is 
duidelijk dat het samenwerkingsmodel meer is dan alleen maar de samenwerking tussen een 
trajectbegeleider GW en een reclasseringsmedewerker georganiseerd rond een cliëntgebonden 
reïntegratieplan. De condities die nodig zijn voor een goede uitvoering van het samenwerkingsmodel raken 
direct de kerntaken en bedrijfsvoering van zowel de penitentiaire inrichtingen als de 
reclasseringsorganisaties. Ze nodigen uit om vragen te stellen bij de huidige wijze van sturing, bekostiging 
en verantwoordelijkheidsverdeling. Tegelijkertijd vraagt het doorzetten van de implementatie van het 
samenwerkingsmodel om praktisch handelen en het zoeken naar wat binnen de omstandigheden haalbaar is. 
Het is dat proces dat we omschreven hebben met ‘polderen’. Dat woord heeft de laatste jaren een negatieve 
connotatie gekregen. Het is in deze context echter bedoeld als een omschrijving van een 
handelingsrepertoire dat vooralsnog tot succes heeft geleid.  
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de rapportage over de tweede meting in het kader van de evaluatie van het samenwerkingsmodel 
zoals dat wordt uitgevoerd in de drie daartoe aangewezen pilotregio’s. Naast een rapportage over de 
voortgang, wordt nu ook conform de opdracht een advies gegeven over het samenwerkingsmodel zelf. Deze 
rapportage richt zich bovenal op de direct belanghebbenden, de projectleiders en de pilot coordinatoren. 
 

1.1 Achtergrond  
In oktober 2001 is de nota Effectieve Reïntegratie (ER) verschenen. Daarin wordt een samenwerkingsmodel 
voor het gevangeniswezen en de reclassering op hoofdlijnen uitgewerkt met als doel de effectiviteit van de 
gevangenisstraf te vergroten. De actiepunten uit de nota zijn uitgewerkt in het programma Terugdringen 
Recidive (TR). Dit programma heeft als hoofddoel de recidive na detentie te verminderen. Daartoe worden 
vijf centrale thema’s onderscheiden, die ieder worden uitgewerkt in een werkgroep: Diagnose, Interventies, 
Nazorg, Effectmeting en Samenwerking.  
 
De werkgroep Samenwerking heeft een concept samenwerkingsmodel ontwikkeld voor het 
gevangeniswezen en de reclassering dat 34 (proces)stappen omvat waarin taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en beslismomenten zijn gedefinieerd en vastgesteld. Hoewel de kern van het model 
niet ter discussie staat, moet het model niet worden gezien als een blauwdruk. De werkgroep samenwerking 
heeft bewust gekozen voor een pragmatische aanpak door de beste inrichting van het model al werkende 
weg te laten ontstaan. Hiertoe heeft de werkgroep samenwerking een drietal pilots opgezet. De pilots worden 
uitgevoerd in de regio’s Noord-Holland Noord, Overijssel en Rijnmond, die gezamenlijk 22% van de 
gedetineerdenpopulatie in Nederland “herbergen”. Ook zijn juist deze regio’s geselecteerd omdat alle al 
bestaande varianten van samenwerking tussen reclassering en gevangeniswezen in deze regio’s aanwezig 
zijn. 
 

1.2 Opdracht 
In januari 2004 is Capgemini, in opdracht van het WODC, gestart met het monitoren en evalueren van de 
drie pilots waarin het concept samenwerkingsmodel tussen het gevangeniswezen en de 
reclasseringsorganisaties wordt getest en verder worden ontwikkeld. De evaluatie heeft de volgende 
doelstelling: 
 

“Het aandragen van bouwstenen voor een (mogelijke) tussentijdse aanpassing van het samenwerkingsmodel 

na de tweede meting en aan het einde van de pilots een advies voor de inrichting en landelijke implementatie 

van het samenwerkingsmodel.” 4 
 

                                                           
 
 
 
 
4  Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de effecten van het samenwerkingsmodel op het terugdringen van de recidive te 

onderzoeken. Deze effectmeting wordt door een aparte werkgroep georganiseerd en gerealiseerd. 
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Om deze doelstelling te bereiken heeft Capgemini drie meetpunten vastgelegd. Voorliggend rapport is het 
resultaat van de tweede meting die is gehouden in de periode september – oktober 2004. De tweede meting 
analyseert de ontwikkelingen ten opzichte van de eerste meting, rapporteert over de bevindingen en brengt 
op basis daarvan een advies uit. 
 

1.3 Onderzoeksvragen  
De volgende dertien vragen moeten worden beantwoord in de evaluatie:  
1. Welke output wordt gerealiseerd? Met output wordt bedoeld: realisatie van diagnoses, interventies en 

geïntegreerde trajecten voor gedetineerden. 
2. Worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden conform het samenwerkingsmodel uitgevoerd? 
3. Zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor betrokkenen duidelijk en worden ze 

onderschreven? 
4. Leidt het samenwerkingsmodel tot een verduidelijking van de taakopdracht van GW en reclassering? 
5. Wordt een functionele samenwerking tussen GW en reclassering tot stand gebracht? 
6. Hoe ziet het formele en informele communicatienetwerk tussen betrokkenen er in de praktijk uit? 
7. Wordt aan de randvoorwaarden (denk aan financiën, menskracht, deskundigheid, faciliteiten) voor 

functionering van het samenwerkingsmodel voldaan? 
8. Wordt het samenwerkingsmodel door betrokkenen geaccepteerd? 
9. Wat zijn de resultaten van het samenwerkingsmodel op het niveau van arbeidsmotivatie en 

arbeidssatisfactie van betrokken medewerkers? 
10. Welke variabelen zijn verklarend voor het succes en falen van het samenwerkingsmodel? 
11. Welke knelpunten bij de implementatie van het samenwerkingsmodel worden in de praktijk door 

betrokkenen ervaren?  
12. Welke aanbevelingen voor oplossing van deze knelpunten kunnen op basis van het onderzoek worden 

aangedragen? 
13. Welke bijdrage levert het samenwerkingsmodel aan de oplossing van de knelpunten in de 

samenwerking tussen GW en reclassering? 
 
 

1.4 Gebruikte onderzoeksmethoden 
Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de beschikbare kwartaalrapportages uit de drie pilotregio’s, 
zijn indrukken verwerkt zoals we die hebben opgedaan tijdens het bijwonen van bijeenkomsten zoals het 
regionale pilotcoördinatorenoverleg en de werkgroep samenwerking, zijn in totaal twaalf interviews 
afgenomen en is in elk van de drie regio’s een workshop gehouden met deelnemers op uitvoerend en 
coördinerend niveau van het gevangeniswezen en de drie reclasseringsorganisaties. In de workshops stond 
het samenwerkingsmodel centraal. 
 
In overleg met de opdrachtgever is afgezien van het opnieuw houden van een schriftelijke enquête. Daaraan 
lagen twee argumenten ten grondslag. De vorige bevraging heeft plaatsgevonden in de maanden april en 
mei. Het opnieuw laten invullen van de enquête direct na de zomer zou daarmee teveel een herhaling van 
zetten zijn, omdat er in de tussenliggende periode onvoldoende nieuwe ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden. Een tweede argument ligt in de beoordeling van de enquête zelf. De uitkomsten van de 
eerste meting waren nogal vlak en daarmee leverde de vragenlijst onvoldoende meerwaarde ten opzichte van 
de andere ingezette instrumenten.  
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1.5 Leeswijzer 
Deze rapportage is gestructureerd langs de gebruikte onderzoeksmethoden. Hier is voor gekozen om het 
mogelijke verschil in resultaten inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn de uitkomsten hiermee ook direct 
hanteerbaar voor de verschillende doelgroepen. 
 
Deze rapportage start met een oriëntatie op de eerder opgestelde krachtenveldanalyse (hoofdstuk twee). Waar 
destijds zowel de omgeving als het project zelf als bijzonder dynamisch is gekenschetst, is het de vraag of 
dat nu – anderhalf jaar later – nog steeds het geval is. Daarmee bereiken we dat er een actueler referentiepunt 
wordt gecreëerd voor een beoordeling van het samenwerkingsmodel. 
 
In het volgende hoofdstuk (drie) wordt de voortgang van de pilots beschreven op basis van de 
kwartaalrapportages. Wat is er in de afgelopen periode bereikt? Maar ook wat is de functie van de 
rapportages in het kader van sturing en verantwoording? 
In het vierde hoofdstuk wordt de stap gezet naar de drie pilots zelf. Hoe kijken de direct betrokkenen er 
tegenaan en waar zien zij knelpunten of mogelijkheden voor verbetering? Die vragen hebben centraal 
gestaan in de workshops die op alle drie de locaties zijn uitgevoerd.  
In hoofdstuk vijf wordt een overall-beeld geschetst op basis van de interviews en het bijwonen van de 
bijeenkomsten van de werkgroep samenwerking, het landelijke pilotcoördinatorenoverleg en de lokale 
pilotcoördinatorenoverleggen.  
 
In hoofdstuk zes staat het samenwerkingsmodel zelf centraal. We ronden de rapportage van de tweede 
meting in hoofdstuk zeven af met een advies zowel gericht op het samenwerkingsmodel zelf, als voor de 
uitrol/implementatie ervan. 
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2. Krachtenveldanalyse 
 
In de aanloop naar de uitvoering van de pilots samenwerkingsmodel is door de werkgroep Samenwerking 
Gevangeniswezen en Reclassering een krachtenveldanalyse opgesteld5. Als opmaat voor deze tweede 
rapportage is door Capgemini een beoordeling gemaakt over de actualiteit hiervan. Op een schaal van 8 tot 
40 scoort de omgeving in juni 2003 35 punten. Daarmee wordt deze als bijzonder hoog dynamisch benoemd. 
Op eenzelfde schaal scoort de dynamiek van het project 36 punten. Ook hier dus een bijzonder hoge score. 
Tegelijkertijd wordt daarbij de constatering gemaakt dat deze dynamiek door haar zelf nauwelijks is te 
beïnvloeden. Het is dus vooral zaak om in het handelen continue rekening te houden met deze omgevings- 
en projecteigenschappen.  
 
De krachtenveldanalyse is gebaseerd op een werkconferentie die gehouden is op 3 en 4 februari 2003. In die 
zin is het interessant om te zien of de analyse die toen gemaakt is, nu anderhalf jaar later, nog steeds actueel 
is. In onze toets baseren we ons op de inzichten zoals opgedaan tijdens de interviewronde. Analoog aan de 
indeling omgeving – project houden we deze zelf ook aan.  
 

2.1 Krachtenveld omgeving 
Voor het gevangeniswezen is een nieuw ontwerp gepresenteerd dat is samengebracht onder de noemer: ‘de 
nieuwe inrichting’. De nieuwe inrichting (DNI) is in zijn uitvoering bijzonder ingrijpend voor het 
gevangeniswezen zowel waar het gaat om het regime binnen de inrichtingen, als waar het gaat om de sturing 
op de sector. Daarmee raakt DNI zowel aan de invulling van taken van medewerkers gevangeniswezen die 
ook een rol vervullen binnen het programma Terugdringen Recidive, als dat DNI ingrijpt op het 
schaalniveau waar het gaat om het organiseren van werkprocessen. Is dat de afzonderlijke inrichting, een 
regio of cluster en van welke omvang dan? En wat betekent dat voor de mate van zelfsturing op het niveau 
van de afzonderlijke inrichting? Dit zijn vragen die dan actueel worden. Vooralsnog zijn daar geen 
antwoorden op. Het enige wat duidelijk is, is dat deze vragen actueel zijn en dat er ‘vanuit de lokale situatie 
bezien’ nauwelijks invloed op is uit te oefenen. 
 
Vergelijkbaar ligt het voor de reclasseringsorganisaties. Ook hier is sprake van nieuwe verhoudingen. In de 
eerste plaats gelden die nieuwe verhoudingen waar het gaat om de relatie met de financier. Waar hier eerst 
de SRN als intermediair tussen zat, is nu sprake van een meer gelijkwaardige verhouding tussen de drie 
reclasseringsorganisaties. Die verhouding is echter allerminst stabiel. De verdeling van de doelgroep is nu 
nog grotendeels gebaseerd op historische verhoudingen, maar zal op termijn een aanpassing kennen op basis 
van nieuw vast te stellen criteria. De veelheid aan beschikbare interventies wordt gesaneerd (zie rapport van 
de werkgroep Interventies) waarbij doorslaggevend criterium wordt, de bewezen invloed op het terugdringen 
van recidive. 
 

                                                           
 
 
 
 
5  Krachtenveldanalyse Programma Terugdringen Recidive; een product van de werkgroep Samenwerking 

Gevangeniswezen en Reclassering. Juni 2003 
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Door de intensivering van het lokale veiligheidsbeleid neemt de druk om te werken in lokale ketens toe. 
Gevolg daarvan is dat men ook op zoek gaat naar aanvullende financiering voor het zorgaanbod aan ex-
gedetineerden. Dat op zijn beurt zet de deur open voor de discussie over een mogelijke scheiding binnen het 
totale interventieaanbod waar het gaat om interventies die bijdragen aan verhogen van de veiligheid en 
interventies die vooral gericht zijn op de zorg aan (ex)gedetineerden. Achter die open deur staat ook een 
nieuwe invulling van het opdrachtgeverschap voor de reclasseringsactiviteiten. Als het gaat om 
gedetineerden, zou het gevangeniswezen als opdrachtgever (inkoper) van de reclassering kunnen optreden.  
 
De discussie over het opdrachtgeverschap speelt ook bij de RISc. Kan de partij die de RISc afneemt ook de 
partij zijn, die het op die basis op te stellen reïntegratieplan ook zelf uitvoert? En als die vraag met ‘nee’ 
wordt beantwoord; wat betekent dit dan? 
 

2.2 Krachtenveld project 
DNI staat voor de versobering van het gevangenisregime (althans daar wordt het door onze gesprekspartners 
aan gelijkgesteld). Het programma Terugdringen Recidive staat voor een meer doelmatige en effectieve 
inzet van (reclasserings)instrumenten gericht op het verminderen van recidive. De uitwerking van deze twee 
ontwikkelingen op het niveau van de medewerkers binnen het gevangeniswezen is nog onhelder. Bedreiging 
en kans doen zich immers beiden voor. Maar tegelijkertijd wordt daarbij de vraag gesteld of DNI wel een 
bedreiging is en of TR wel een kans is. Men herkent ontwikkelingen, maar het is nog te vroeg om er een 
oordeel over te hebben. Vergelijkbaar geldt dit voor de drie reclasseringsorganisaties.  
 
Onduidelijk is nog wat DNI betekent voor de visie op detentie terwijl wel duidelijk is dat de eigen 
activiteiten kritisch tegen het licht worden gehouden. De positie van de drie reclasseringsorganisaties is 
daarbij onderling sterk verschillend. Waar Reclassering Nederland als organisatie reclasseringsactiviteiten 
als kerntaak heeft, is dat voor het Leger des Heils en voor de Verslavingszorg minder het geval. Deze 
organisaties hebben een breder takenpakket en kennen meerdere financiers. Vanuit dat bredere takenpakket 
en de dominantie van het zorgcomponent daarbinnen is de detentieperiode bij een deel van de cliënten 
slechts een fase en niet het centrale aangrijpingspunt. Daarmee kunnen deze twee organisaties makkelijker 
aansluiten bij de lokale ketens, waar dat voor Reclassering Nederland nog nadrukkelijk als 
ontwikkelingsperspectief zou kunnen gelden.  
 
Voor de drie organisaties geldt verder dat zij – hoewel in naamgeving en doelgroep makkelijk te 
onderscheiden – op cliëntniveau meer overlap kennen dan op het eerste oog zou lijken. Waar de organisaties 
zich enerzijds dus profileren op grond van hun specialisatie, zijn ze tegelijkertijd elkaars concurrenten. Dat 
is met name aan de orde als zorg en veiligheid als twee met elkaar verbonden doelen worden gezien. Dan 
immers is de overlap in doelgroepen van het Leger de Heils en de Verslavingszorg groot en is ook een 
belangrijk deel van de huidige doelgroep van Reclassering Nederland met evenzoveel recht aan te merken 
als doelgroep van één van beide andere organisaties. 
 

2.3 Het krachtenveld beschouwd 
Waar we het hier hebben over het krachtenveld rond het project, wordt daarmee bedoeld het programma 
Terugdringen Recidive en meer concreet de toepassing van het samenwerkingsmodel als onderdeel daarvan. 
In de beschrijving in de eerste paragraaf gaat het waar het gaat om het gevangeniswezen om de spanning 
tussen DNI en TR, waarbij vooralsnog naar de beleving van gesprekspartners DNI dominant is.  
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Kijken we naar de drie reclasseringsorganisaties, dan geldt voor twee van hen (Leger des Heils en 
Verslavingszorg) dat hun wereld groter is dan alleen TR. Binnen TR zien ze een grote overlap in 
doelgroepen zowel onderling als met de derde organisatie (Reclassering Nederland). Hoewel ze nadrukkelijk 
de gedachte achter TR ondersteunen, stellen ze daar vanuit de eigen expertise ook nadrukkelijk 
kanttekeningen bij. Kanttekeningen die zich het makkelijkst laten omschrijven als verband houdend met de 
spanning tussen zorg en veiligheid.  
 
De onderlinge verhoudingen op niveau van de pilots worden echter nog niet ‘in alle volledigheid’ 
blootgesteld aan dit krachtenveld. Daarvoor bevindt het samenwerkingsmodel dat in deze rapportage 
centraal staat, zich nog in een te pril stadium. Het krijgt nu vorm in drie lokale pilots waarbij steeds een klein 
aantal mensen is betrokken. De voorbereidingsfase is grotendeels afgerond en men is nu bezig de stap te 
zetten naar praktische toepassing van het samenwerkingsmodel. Daarbij gaat het nog om een gering aantal 
cases.  
 
De in de projectplannen genoemde productiedoelen worden dit jaar in geen van de drie pilots gehaald (zie 
hoofdstuk drie). De hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn dan ook vanuit het perspectief van de lokale 
pilots weliswaar relevant, maar hebben slechts een beperkte invloed. Zij illustreren meer de algemene 
onzekerheid waar gevangeniswezen en de drie reclasseringsorganisaties mee te maken hebben. Op 
projectniveau lijken de lokale verhoudingen meer bepalend. Deze zijn echter nog onvoldoende op de proef 
gesteld, juist omdat het nu nog om relatief geringe aantallen cliënten gaat. Juist het gegeven dat het om nog 
jonge pilots gaat van een beperkte omvang, kan de reden zijn dat deze nog niet in volle omvang zijn 
geconfronteerd met de turbulentie die hoort bij de dynamische omgeving waarin ze, op grond van de 
krachtenveldanalyse, verkeren. We komen hierop terug. 
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3. Kwartaalrapportages 
 
Elk kwartaal rapporteren de pilotcoördinatoren van de drie regio’s aan de projectleiders over de voortgang 
van de pilot via een uitgebreid format. De kwartaalrapportages bestaan uit vier delen:  
1. Input – de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van de beschikbaarheid van de noodzakelijke 

randvoorwaarden; 
2. Proces – de voortgang en ontwikkelingen wat betreft de uitvoering van de taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden gekoppeld aan de 33 processtappen; 
3. Output – de bedrijfsresultaten; 
4. Overigen – opmerkingen gerelateerd aan de ontwikkeling van het coördinatiebureau of bureau TR, 

cultuur en tijdplanning. 
 
De rapportages bevatten informatie over het bereiken van mijlpalen en de daarbij ervaren knelpunten en 
ondernomen acties om deze knelpunten te verhelpen. Ten tijde van de tweede meting van Capgemini zijn de 
rapportages van het derde kwartaal beschikbaar gekomen. Deze derde kwartaalrapportages vormen het 
vertrekpunt in onderliggend hoofdstuk. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt zowel in de tijd als tussen de 
regio’s. 
 

3.1 Voortgang en stand van zaken in de pilotregio’s 
Uit de kwartaalrapportages blijkt dat in het derde kwartaal een belangrijke stap is gezet in de ‘fine tuning’ 
van de samenwerking tussen het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties. Er is nu een aantal 
heldere afspraken gemaakt over de inrichting van het proces en de taakverdeling tot het moment van het 
vaststellen van het reïntegratieplan. De regio Rijnmond laat in dit kader de sterkste vooruitgang zien. In de 
regio Noord-Holland Noord is ook vooral duidelijk geworden dat een aantal afspraken of ingrepen helaas 
niet de verwachte uitwerking heeft gehad. De regio Overijssel loopt duidelijk achter bij de andere twee 
regio’s. Dat is ook goed terug te zien in de kwaliteit van de rapportage. De manier waarop wordt 
gerapporteerd laat zien dat men in deze regio nog zoekende is naar de juiste basis om met de samenwerking 
te experimenteren. 
 
In randvoorwaardelijke zin (onderdeel input van de kwartaalrapportages) is een aantal succesversterkende 
factoren en een aantal belemmerende factoren te onderscheiden. In de hiernavolgende tabel is daarvan een 
overzicht opgenomen. 
 

Randvoorwaarde Succesversterkende factoren Belemmerende factoren 
Heldere omschrijving van de doelgroep � Harde criteria 

� Als een gedetineerde in beeld komt zo 
snel mogelijk eerste selectie 

� Onduidelijkheid over de duur van het 
verblijf in de betreffende instelling 

� Gedetineerde afkomstig uit een andere 
regio 

� Zachte criteria op basis van de ervaring 
van de trajectbegeleider 

 
In de kwartaalrapportages wordt overigens 
niet gesproken over de ‘zachte criteria’, in 
de workshops is het punt echter overal 
naar voren gekomen. Er lijkt formeel geen 
aandacht te zijn voor dergelijke criteria, 
dan wel hoe ermee om te gaan. 

Voldoende en deskundige 
trajectbegeleiders 

� Verhogen van de formatie 
� Volledige inzetbaarheid van de 

� Tijd moeten opdelen tussen TR en 
‘reguliere’ werkzaamheden 
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Randvoorwaarde Succesversterkende factoren Belemmerende factoren 
individuele medewerker (ook van 
invloed op de motivatie) 

Beschikbaarheid interventies � Meer en nieuwe goedgekeurde 
interventies/programma’s 

� ‘Lege’ reïntegratieplannen bevorderen 
niet de motivatie van gedetineerden om 
mee te doen aan TR 

Heldere sturing � Heldere werkafspraken 
� Afspraken vastleggen 
� Sturing van CB op locatie 
� CB met mandaat/sturingsmacht 
� Betrokken lijnmanagement op niveau 

van voortgang en resultaten 
� Periodiek overleg op niveau van 

trajectbegeleiders 

� Onduidelijkheid over de gevolgen van 
TR voor de functie van de BSD 

� Onduidelijkheid over competenties en 
financiering 

Administratieve organisatie � Standaardisering van de administratieve 
verwerking op basis van vaste 
afspraken en procedures 

� Ondersteuning van CB zowel vanuit 
gevangeniswezen als de 
reclasseringsorganisaties 

� Verschillende systemen naast elkaar 

 
In het derde kwartaal is veel aandacht besteed aan het verbeteren van het proces en de samenwerking in de 
eerste fase van instroom tot het vaststellen van het reïntegratieplan. In alle drie de regio’s ziet deze eerste 
fase er nadrukkelijk anders uit dan de beschrijving ervan in het concept samenwerkingsmodel. Het gaat dan 
om de eerste 18 stappen van het concept model. Op basis van de kwartaalrapportages is het voor externen 
echter niet goed mogelijk om precies te achterhalen wat nu gewijzigd is. In het kader van het (concept) 
Draaiboek TR 2005 is echter al een nieuwe procesbeschrijving van het model gemaakt. De concrete 
uitwerking in de drie regio’s lijkt binnen deze procesbeschrijving te passen. 
 
In de voortgang op het niveau van het proces treden tussen de regio’s duidelijke verschillen op. De regio 
Noord-Holland Noord is in het proces het meest gevorderd, echter de manier waarop het proces is ingericht, 
is nog niet optimaal. In de regio Rijnmond is de inrichting van het proces het meest optimaal, maar is men in 
het proces nog nauwelijks verder dan het opstellen en vaststellen van de reïntegratieplannen. In de regio 
Overijssel is men in het proces ongeveer even ver als in de regio Rijnmond. Zoals eerder aangegeven is men 
in deze regio echter nog op zoek naar een goede basis voor het werkelijk opzetten van een goede 
samenwerking en het inrichten van een optimaal proces daarbij.  
 
Bij een vergelijking in de tijd geldt voor alle drie de regio’s dat zij wat betreft de voortgang in het proces 
niet veel verder zijn dan aan het einde van het tweede kwartaal. In ieder geval twee redenen: er is in het 
derde kwartaal veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de inrichting van het proces en er is in het 
derde kwartaal hard gewerkt aan het verhogen van de productie/output. Conclusie na het tweede kwartaal 
was namelijk dat de gerealiseerde output ernstig achterbleef bij de prestatienorm/de beoogde output. 
 
In onderstaande tabel zijn de productiecijfers van de drie pilots op een rijtje gezet. Naast de vastgestelde 
norm zijn de realisaties van het tweede en derde kwartaal opgenomen. 
 

 Noord-Holland Noord Overijssel Rijnmond 

Prestatieindicator norm 2e kw 3e kw norm 2e kw 3e kw norm 2e kw 3e kw 

Indicatiestellingen 500 43 64 370 51 - 734 246 193 

RISc 248 27 44 185 38 54 367 28 37 

Adviesrapportage 186 18 26 138 25 15 276 0 10 
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 Noord-Holland Noord Overijssel Rijnmond 

RIP’s 186 23 16 138 25 - 276 0 10 

Adviesrapportage 
PP/nazorg 

186 8 23 138 0 - 276 5 6 

Herhalingsdiagnostiek 186 - 0 138 0 - 276 0 0 

Toezichten 124 - 4 91 0 - 185 4 14 

Toeleiding zorg 124 - 3 91 0 - 185 1 5 

Verdiepingsdiagnostiek 
(20% van aantal RISc’s) 

49 5 9 37 2 1 74 4 1 

Reïntegratieplannen 
(gelijk aan aantal 
RISc’s) 

248 15 25 185 25 15 367 6 24 

Bijgestelde plannen 
(4% van aantal RISc’s) 

10 - 1 7 0 - 11 6 14 

Aantal ETS deelnemers 24 24 - 24 22 - 24 20 - 

Aantal voortijdige 
beëindigingen ETS 

0 4 - 0 7 - 0 7 - 

Figuur 1 De productiecijfers van de pilots 

 
De normen in bovenstaande tabel gelden voor een heel jaar. Er worden veel kritische vragen gesteld bij de 
wijze waarop deze normen tot stand zijn gekomen. In de derde kwartaalrapportage verzoekt de regio Noord-
Holland Noord tot een aanpassing van de normen omdat is uitgegaan van verkeerde veronderstellingen 
(bijvoorbeeld dat elke Risc leidt tot een reïntegratieplan, bij een te lage score komt een gedetineerde echter 
niet in aanmerking voor een reïntegratieplan in het kader van TR). 
 
Opvallend is dat de regio Overijssel in het totaal uitgevoerde aantal RISc’s hoger scoort dan de andere twee 
regio’s. Het aantal opgestelde reïntegratieplannen is even groot als in Noord-Holland Noord. Hoewel het 
proces in deze regio het minst ver gevorderd is, is de productie afgezet tegen de norm juist het meest op 
dreef. In de kwartaalrapportages wordt niet duidelijk hoe een dergelijk verschil kan ontstaan. 
 
Tot slot de stand van zaken op een aantal overige aspecten: coördinatiebureau, cultuur en tijdplanning. 
Zowel in de regio Noord-Holland-Noord als in de regio Rijnmond vindt eerste verkennende gesprekken 
plaats wat betreft de positie van het coördinatiebureau in de locale keten (aansluiting AJB, politie, gemeente, 
CWI, et cetera). Deze keten is onder andere van groot belang in het kader van de nazorg. De regio Overijssel 
is nog niet toe aan dit gesprek. 
 
De samenwerking gaat steeds beter. Aandachtspunt voor Noord-Holland Noord is de samenwerking met de 
BSD, aandachtspunt voor Rijnmond is de samenwerking met DeltaBouman als ook de samenwerking met de 
BSD. Aandachtspunt voor Overijssel is een verzoek aan SRN om een aantal vaste werkers te plaatsen in de 
inrichting. 
 
Kritisch in de planning van de pilot spelen in de drie regio’s verschillende punten. In Rijnmond wordt een 
zodanige productietoename verwacht dat de formatie trajectbegeleiders gevangeniswezen ontoereikend zal 
zijn. In Noord-Holland Noord vraagt men duidelijkheid over hoe om te gaan met tijdelijke 
aanstellingen/gedetacheerd personeel/financiering vanaf 2005 en heeft men behoefte aan een aangepast 
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format voor de kwartaalrapportage (niveau van het model en extra kolom hoe managementinformatie wordt 
gegenereerd). Overijssel noemt als kritische factor de ontijdige overplaatsingen. Noord-Holland Noord heeft 
hier eerder ook aandacht voor gevraagd (tweede kwartaalrapportage). 
 

3.2 De informatiewaarde van de kwartaalrapportages 
De kwartaalrapportages bestaan uit vier onderdelen, namelijk de realisatie van de randvoorwaarden, van het 
proces (taken, bevoegdheden verantwoordelijkheden), van de output en een aantal overige onderwerpen 
(omgeving, cultuur en tijdplanning). Bij de verwerking van de kwartaalrapportages in de evaluatierapportage 
blijkt dat de rapportages wat betreft de realisatie van de randvoorwaarden de nodige informatie opleveren in 
termen van succesversterkende factoren en belemmerende factoren. Het fomat zelf zou iets duidelijker 
kunnen, zodat er geen verwarring ontstaat bij het invullen. Het is duidelijker te spreken over het waarborgen 
van randvoorwaarden, dan over het realiseren van mijlpalen. Randvoorwaarden kunnen immers op elk 
moment in het proces niet meer gewaarborgd zijn. Een bereikte mijlpaal kan echter moeilijk achteraf weer 
niet zijn gerealiseerd.  
 
Er moet nog kritisch worden gekeken naar de huidige randvoorwaarden (mijlpalen) die zijn benoemd. Een 
aantal mijlpalen moet in ieder geval in meer randvoorwaardelijke zin worden geformuleerd. Twee 
voorbeelden: 
- Beschreven succesbepalende factoren uit het pilotplan � Succesbepalende factoren worden vastgelegd 
- Communicatiestructuur � Een heldere communicatiestructuur 
 
Het volgende onderdeel van de kwartaalrapportages is de realisatie van het proces, de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in het tweede conceptsamenwerkingsmodel. Dit onderdeel van 
de rapportages levert voor de evaluatie van het samenwerkingsmodel onvoldoende informatie op. 
Voornaamste reden is waarschijnlijk dat de uitwerking/uitvoering van het model in de drie pilots niet meer 
volgens het model is. Aangezien het format volledig rond de 33 stappen van het model is ingericht, ontstaat 
er een statisch model waarin de aanpassingen in de pilots nauwelijks tot uitdrukking kunnen worden 
gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de ruimte voor opmerkingen wordt gebruikt om aan te geven hoe het 
proces in elkaar zit en niet voor knelpunten die zijn of worden ervaren in het realiseren van een goede 
uitvoering van de processtap. Laat staan dat wordt aangegeven welke acties worden ondernomen om de 
knelpunten op te lossen. 
 
Een model dat in ontwikkeling is kan eigenlijk niet statisch in een rapportageformat worden opgenomen. Dat 
is vooral makkelijk praten achteraf. Van belang is om richting de toekomst, de proeftuinen TR in 2005 en de 
landelijke implementatie in 2006, te bepalen welke informatie in het kader van de planning en control nodig 
is wat betreft de uitvoering van het proces, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Nuttige 
informatie is dan om te weten of de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden conform het model 
worden uitgevoerd en zo niet, waarom niet. In feite is dit vooral een kwestie van de juiste instructie geven en 
die instructie strikt volgen. 
 
Op deze manier ontstaat er tevens een veel directere relatie tussen de verschillende onderdelen van de 
kwartaalrapportage. In de huidige rapportages ontbreekt deze relatie. Wordt het model niet uitgevoerd zoals 
beschreven, dan zorgen de verklaring die daarbij wordt gegeven en de uitkomsten bij de realisatie van de 
randvoorwaarden ervoor dat het mogelijk wordt te bepalen welke ingreep nodig is. Er moet tevens een veel 
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duidelijkere link worden gelegd tussen de gerealiseerde output/productie en de mate waarin 
randvoorwaarden zijn gewaarborgd en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gerealiseerd.  
 
Praktisch kan het schema van de bereikte resultaten overzichtelijker worden ingericht door er in ieder geval 
één tabel van te maken en eenduidig te zijn in welke cijfers op te nemen en te vergelijken (prestatienorm is 
voor een jaar afgesproken, dus de bereikte resultaten moet ook inzicht geven in de cumulatieve aantallen). 
 
Het laatste onderdeel van de kwartaalrapportages is een kleine vergaarbak van een aantal overige 
onderwerpen. De term ‘overigen’ is altijd ongelukkig, het geeft immers vooral aan dat de structuur van de 
indeling ervoor niet passend is. Zo komt hier nu informatie terug over de positie van het coördinatiebureau 
in haar omgeving, nazorg en wordt er voorzichtig informatie gevraagd over de ‘outcome’ van de pilots, de 
effecten. Bijvoorbeeld: op welke wijze is de samenwerking veranderd in relatie tot de werkwijze in het 
verleden? Het blok overigen moet kritisch worden beschouwd. Logische stap is een kopje outcome/effecten 
in te richten met vragen over of de samenwerking nu beter verloopt dan voor de introductie van het model, 
of de nauwere samenwerking leidt tot een meer geïntegreerde aanpak voor de gedetineerden en of deze 
aanpak natuurlijk het beoogde effect heeft: terugdringen van recidive. Een thema als nazorg hoort hier dan 
echter niet thuis. De vraag die steeds moet worden gesteld is, waarom willen we deze informatie hebben? 
Het huidige format van de kwartaalrapportages en de wijze waarop het format wordt ingevuld wekt de 
indruk dat deze vraag onvoldoende consequent is gesteld. 
 

3.3 De kwartaalrapportages als P&C instrument 
Bij de verwerking van de informatie uit de kwartaalrapportages ten behoeve van de tweede meting moest 
nadrukkelijk rekening gehouden worden met de aard van het instrument, zowel met de inrichting als met de 
manier waarop het wordt gehanteerd. Dat tezamen leidt dat tot de vraag wat de informatiewaarde van de 
kwartaalrapportage is en vervolgens tot de vraag naar het doel ervan.  
 
De kwartaalrapportage is een instrument voor de planning en control van de pilots. De rapportage bevat 
informatie over de te bereiken mijlpalen en ruimte voor opmerkingen hierbij. De rapportages geven inzicht 
in zaken die goed lopen en vooral in zaken die minder goed lopen. Acties om deze knelpunten op te lossen 
worden eveneens in de rapportage opgenomen. De kwartaalrapportages zijn daarmee een instrument voor de 
voortgangsrapportage in de relatie tussen de regionale pilotcoördinatoren en de landelijke projectleiders.  
 
De kwartaalrapportage is tegelijkertijd niet het enige voortgangsinstrument. Vooral het maandelijks in de 
regio bijeenkomen van de twee landelijke projectleiders en de regionale pilotcoördinatoren (en partners) 
heeft daarin een functie. Bovendien bieden deze maandelijkse ontmoetingen de landelijke projectleiders de 
mogelijkheid tot (indirecte) sturing op en bijstelling van de uitvoering. Deze bezoeken maken de 
kwartaalrapportages in de relatie projectleiders en pilotcoördinatoren niet overbodig, maar relativeren wel 
hun belang.  
 
Nu de pilots meer en meer in ‘de lijn’ worden geplaatst, kunnen de kwartaalrapportages ook in die nieuwe 
verhouding een rol krijgen. Ze zijn dan een rapportage-instrument dat wordt gebruikt om vanuit de 
uitvoeringsverantwoordelijken te rapporteren aan het regionaal management. Vanuit deze optiek bezien zal 
de invulling van de kwartaalrapportages op onderdelen echter moeten worden bijgesteld.  
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4. Workshops 
 
In elk van de drie pilots is in september 2004 een tweede workshop gehouden. Voor alle drie de workshops 
is steeds eenzelfde opzet gehanteerd. In de opzet stond het tweede conceptsamenwerkingsmodel centraal, 
zoals opgesteld door de werkgroep Samenwerking van het landelijke project TR.  
 
Tijdens de workshops is geprobeerd met de deelnemers naar die aspecten in het model te kijken waar men 
knelpunten ervaart. In vervolg op de identificatie van deze knelpunten en een nadere uitwerking van de 
probleemdefiniëring, zijn de deelnemers tot adviezen voor verbetering gekomen. In de eerste paragraaf van 
dit hoofdstuk wordt de opzet van de workshops besproken. Daarna reflecteren wij op de uitkomsten van de 
workshops. De uitwerking van de afzonderlijke workshops is terug te vinden in de bijlagen A, B en C. 
 

4.1 Opzet van de workshops 
De workshops hadden een deelnemersaantal van 10 tot 15 personen, zowel uit de reclasseringsorganisaties 
als het gevangeniswezen. Voorwaarde was dat deelnemers ervaring hebben met de uitvoering van het 
samenwerkingsmodel. De selectie is gebeurd door de pilotcoördinatoren en heeft in alledrie de locaties 
geleid tot een gedifferentieerde samenstelling met werkers, staf en management. 
 
Als opmaat is aan alle deelnemers gevraagd een metafoor of associatie te noemen die de manier waarop zij 
het samenwerkingsmodel zien karakteriseert. Deze zijn vervolgens verzameld en geordend. Hierdoor 
ontstaat – in alle bescheidenheid – een beeld van het samenwerkingsmodel dat in het verdere verloop van de 
workshop is gebruikt als referentiekader. Na het benoemen van de metaforen is de overstap gemaakt naar het 
samenwerkingsmodel. Deelnemers hebben een aantal rode en gele stickers gekregen. Zij zijn vervolgens 
gevraagd deze stickers bij de verschillende stappen van het model te plaatsen. Rode waar men een knelpunt 
ervaart, gele waar het goed gaat. Doordat het model op de muren was aangebracht, werd de score direct 
zichtbaar. De score is met de deelnemers doorgenomen, gericht op het uiteindelijk vaststellen van drie of 
vier knelpunten die daarna verder zijn uitgewerkt. Daarna is de stap naar verdere uitwerking van enkele 
thema’s gezet. Die uitwerking heeft plaatsgevonden in twee fasen. Eerst is per thema informatie verzameld 
en aansluitend is een verbeteradvies opgesteld. Centraal in dat advies stond niet het lange termijnadvies, 
maar de actie op korte termijn. Hierbij gold als centrale vraag: ‘Wat is de eerste stap die moet worden gezet 

om verbetering te bereiken?’. Uiteindelijk zijn de adviezen getoetst aan het beeld zoals dat naar voren kwam 
bij de metaforen. De bijeenkomsten zijn afgesloten met een korte reflectie. De resultaten uit de workshops 
zijn onderling verspreid om alle betrokkenen te laten zien waar de andere pilots in de uitvoering zoal 
tegenaan lopen . 
 

4.2 Lessen uit de workshops 
De deelnemers hebben de aanpak zoals gehanteerd in de workshops gewaardeerd. Door het 
samenwerkingsmodel zelf – in zijn oorspronkelijke vorm – centraal te stellen, hebben de bijeenkomsten 
deels ook als een informatiebijeenkomst gewerkt, niet iedereen blijkt op de hoogte te zijn van het formele 
stappenplan. Op de verschillende locaties worden (soms sterk) vereenvoudigde vormen van het stappenplan 
samenwerkingsmodel gehanteerd.  
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Opvallend is dat de drie pilotlocaties onderling een sterk verschillend beeld hebben in relatie tot het 
samenwerkingsmodel. Waar Noord-Holland Noord te typeren is als: “Vol verwachting gaan we op weg” 
(het positieve overheerst), is in Overijssel sprake van een beeld dat eerder negatief afwachtend is: “We 
worden overvraagd en het gaat ook niet werken’. Rijnmond zit tussen deze twee beelden in: “Moeizaam, 
maar de moeite waard’ is hier een omschrijving die bij het geheel past.  
 
Alledrie de pilots geven aan dat er sprake is van een spanning tussen wat moet en wat kan. Daarbij wordt 
wat moet toegeschreven aan de ‘hogere legerleiding’. Deze kennen onvoldoende de praktijk, waardoor wat 
ze voorschrijven deels niet te realiseren is. In de praktijk doen zich moeilijkheden voor waarmee geen 
rekening is gehouden.  
 
Wat dat betreft is er sprake van een zekere spanning als we kijken naar wat als centrale knelpunten worden 
genoemd:  
- De samenwerking tussen de betrokken organisaties bij het inrichten van een reïntegratieplan. 
- Criteria voor TR zijn niet helder. Er bestaan interpretatieverschillen 
- Wanneer zetten we verdiepingsdiagnostiek in? 
- De inrichting van de eerste zeven stappen uit het model (afstemmen informatie). 
- Relatie tussen CB-TR en BSD. 
- Bij de keuze voor overplaatsing vindt geen afstemming over het reïntegratieplan plaats. 
- De overdracht bij keuze voor inzet PP en VI. 
 
Deze thema’s kunnen allemaal gezien worden als ‘gebreken’ in de voorbereiding, maar dat is te kort door de 
bocht. Het gaat hier immers om een pilot waarbij een model is aangereikt (het samenwerkingsmodel), waar 
pilotcoördinatoren zijn aangesteld en de uitvoering is gefaciliteerd en waar men in de uitvoeringspraktijk 
vorm moet geven aan het model. De vraag waarom men in de lokale uitvoeringspraktijk niet in staat is deze 
samenwerkingsproblemen op te lossen, is daarom veel interessanter. In principe is er immers ruimte om 
binnen de pilot lokale oplossingen te vinden en die te implementeren. In een later stadium kan vervolgens op 
het niveau van het project worden bepaald welke van deze lokale oplossingen worden opgenomen in het 
meer definitieve samenwerkingsmodel. 
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5. Weerslag uit de interviews 
 
De interviews zijn in de tweede meting gericht op de pilotcoördinatoren en de hoofden van de 
coördinatiebureau’s. In deze meting is het onderzoekskader gebruikt om de interviews te structureren. In de 
tweede ronde van interviews heeft de voortgang van de afzonderlijke pilots centraal gestaan. De pilots 
worden niet afzonderlijk besproken maar specifieke nuanceverschillen worden in de bespreking wel naar 
voren gehaald. 
 

5.1 Onderzoekskader 
In de interviews tijdens de eerste meting begin dit jaar is met de respondenten vooral stilgestaan bij de 
oorsprong en de context van de pilot. In de tweede onderzoeksronde is de vraagstelling gerelateerd aan het 
eerder opgezette onderzoekskader. We geven dat hieronder weer. De kern van het kader zet twee dimensies 
tegen elkaar uit. De eerste dimensie bevat het niveau waarop actoren in het samenwerkingsmodel bezig zijn. 
Dat kan op individueel niveau, het niveau van de organisatie waarvoor men werkt, of het niveau van het 
netwerk (en de samenwerking met reclassering dan wel gevangeniswezen in het bijzonder). De tweede 
dimensie categoriseert de aard van de activiteiten waarmee men in het samenwerkingsmodel bezig is, het 
beschouwingsniveau. Hierbij worden activiteiten op strategisch, coördinerend en uitvoerend niveau 
onderscheiden. Het uiteindelijke doel van het samenwerkingsmodel is een bijdrage te leveren aan het 
terugdringen van de recidive. Als actor is daarom ook de justitabele toegevoegd omdat hij/zij 
vanzelfsprekend de werking van het samenwerkingsmodel beïnvloedt. Als extra beschouwingsniveau is de 
categorie toegevoegd waarin de activiteiten worden uitgevoerd om het samenwerkingsmodel te effectueren, 
met andere woorden, alle projectactiviteiten. 
 

 Niveau van beschouwing 

Actor 1. 
Strategie en beleid 

2. 
Coördinatie 

3. 
Uitvoering 

 4. 
Operationaliseren 

      

A. Netwerk Zijn de gezamenlijke 
doelstellingen en 
inrichting eenduidig 
gedefinieerd? 

Is er een adequate 
aansturing van de 
activiteiten? 

Zijn de processen 
efficiënt en effectief 
vormgegeven en 
worden resultaten 
gebruikt om de 
processen te 
verbeteren? 

 Hoe staat samenwer-
king op de politieke 
agenda? 

B. Organisatie Is samenwerking 
verankerd in de 
bedrijfsfilosofie? Is er 
draagvlak? 

Is er ruimte om de 
activiteiten van het 
samenwerkingsmodel 
uit te voeren? 
Zijn er voldoende 
resources vrijgemaakt? 

Zijn de processen 
afgestemd op de andere 
processen? 

 Is er voldoende ruimte 
om de pilot uit te 
voeren? 
Hoe beïnvloeden lijn en 
andere trajecten de 
pilots? 

C. Medewerker Staan de medewerkers 
open voor samen-
werking? 

Wordt er voldoende 
prioriteit gegeven aan 
de activiteiten? 

Zijn de activiteiten te 
combineren met andere 
(reguliere) activiteiten? 

 Zijn de taken en 
verantwoordelijkheden 
helder? 

D. Justitiabele Is het duidelijk welke 
producten worden 
aangeboden? 

Heeft het model het 
beoogde effect? 

Werkt het model zoals 
het zou moeten 
werken? 

 Is TR helder 
gepositioneerd? 

Figuur 2 Het onderzoekskader 
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Er dient opgemerkt te worden dat de 33 (proces)stappen6 van het samenwerkingsmodel, zich vooral rechts 
onderin het schema bevinden waar het gaat om de medewerker en justitiabele en de coördinatie en 
uitvoering. Het gedeelte links bovenin het schema concentreert zich bovenal op de ophanging van de pilots 
en het TR-programma. Een succesvolle (landelijke) implementatie van de samenwerking is er bij gebaat dat 
op alle terreinen de juiste condities aanwezig zijn om de randvoorwaarden voor het samenwerkingsmodel in 
te vullen. 
 
De vraag die op dit niveau van beschouwing centraal staat, is in hoeverre samenwerking daadwerkelijk is 
verankerd in het doen en laten van de betrokken actoren en of het product dat door deze samenwerking 
wordt geleverd ook duidelijk is voor de justitiabele. 
 
Bij de terugkoppeling van de resultaten uit de interviews wordt het bovenstaande onderzoekskader gebruikt. 
Hierbij wordt de volgende groepering over het kader heen aangehouden: 
- Het krachtenveld - Bij de cellen A1, A2 en B1 ligt het accent in de randvoorwaardelijke sfeer, het 

krachtenveld waarbinnen het samenwerkingsmodel wordt vormgegeven (§5.2). 
- De wijze van samenwerking - Bij de cellen A3, B2, C1 en D1 gaat het vooral over de wijze van samen-

werking, de manier waarop de actoren met elkaar omgaan (§5.3). 
- De uitvoering van het samenwerkingsmodel - De cellen B3, C2, C3, D2 en D3 betreffen de uitvoering 

van het samenwerkingsmodel (§5.4). 
- De implementatie van de pilots - De gehele kolom D betreft de manier waarop de pilots worden 

geoperationaliseerd (§5.5). 
 
Elk van de categorieën wordt afgesloten met een analyse van de bevindingen en de door de respondenten 
aangegeven succesfactoren om tot een landelijke implementatie van het samenwerkingsmodel te kunnen 
overgaan. 
 

5.2 Het krachtenveld 
In deze paragraaf wordt het krachtenveld rondom het samenwerkingsmodel geadresseerd. In hoofdstuk twee 
zijn we daar eerder al in meer algemene zin op ingegaan.  
 

Commitment voor samenwerken en TR 
Men geeft aan dat de primaire doelstelling van het afgelopen jaar vooral het realiseren van samenwerking is 
geweest. Aan deze doelstelling is het afgelopen jaar hard gewerkt en de resultaten beginnen zichtbaar te 
worden. De tijd wordt rijp geacht om de doelstelling nu te verleggen naar waar TR daadwerkelijk voor in het 
leven is geroepen, namelijk voor de terugdringing van de recidive. 
 

                                                           
 
 
 
 
6  Voor een beschrijving van de stappen in het samenwerkingsmodel zie hoofdstuk zes. 
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In de interviews wordt naar voren gebracht dat het gevangeniswezen en de drie reclasseringsorganisaties 
(3RO) ideologisch gezien achter TR staan en op hoofdlijnen hetzelfde doel nastreven, maar dat er 
verschillende belangen en culturen bestaan. Daardoor verstaat en begrijpt men elkaar niet (verschillende 
talen en oriëntaties). Hierdoor kan vaak het onbegrip naar elkaar worden verklaard. Men opereert nog te veel 
vanuit de eigen organisatie, met de daarbij behorende cultuur. Beide partijen leveren hun eigen bijdrage die 
vervolgens worden samengevoegd, in plaats van dat men het samen doet zoals in het samenwerkingsmodel 
is aangegeven. De communicatie over en weer wordt als een van de redenen aangedragen dat het 
samenwerkingsmodel nog niet werkt zoals het zou moeten werken. 
 
De wil om te veranderen (samen te werken) is bij de direct betrokkenen aanwezig. Vaak is het de 
stroperigheid van de eigen organisatie, die dat proces ophoudt. Soms neemt men deze stroperigheid mee in 
de besprekingen. Hierdoor moet vaak worden gecheckt of iemand reageert vanuit het beeld van de 
organisatie (een opmerking in de trant van “daar gaan ze toch nooit mee akkoord bij ons” is daar een 
verschijningsvorm van) of dat men reageert vanuit de eigen overtuiging. Gesprekspartners geven als beeld 
‘dat hoe verder men van de pilots af staat, hoe meer andere belangen er meespelen’. 
 
In de interviews wordt het (door andere partijen ervaren) gedrag aan de orde gesteld die als contraproductief 
voor het effectueren van het samenwerkingsmodel wordt gezien. Het GW brengt hier als voorbeeld de wijze 
naar voren waarop de RN om zou gaan met TR. Het gedrag wordt ervaren als dat de RN TR sterk naar zich 
toetrekt (om te kunnen overleven) en dat de RN eigenlijk vindt dat TR iets is dat bij hen hoort. Daar wordt 
meteen aan toegevoegd dat de inhoud en expertise inderdaad bij de RN zit maar dat het GW ook wel een 
aantal ideeën heeft over de inrichting van TR. Dat laatste wordt gekoppeld aan het feit dat de gedetineerden 
bij GW binnenzitten. Men heeft nog niet echt het gevoel dat de samenwerking al echt is gerealiseerd. 
Daarvoor wordt de manier aangehaald waarop het reïntegratieplan tot stand komt. Het GW schrijft het 
detentieplan en één van de drie reclasseringsorganisaties maakt een adviesrapportage met de voorgestelde 
interventies op basis van de uitkomsten van de RISc. De indruk die men hierbij heeft, is dat beiden nog niet 
echt één geheel zijn. 
 
Het samenwerkingsmodel wordt ook ervaren als iets dat het departement heeft bedacht. Men heeft niet het 
idee dat het departement nu nog pro-actief aan het meedenken is, maar dat de gebeurtenissen worden 
gevolgd. Die gedachte vindt vooral grond omdat men in de uitvoering tegen een aantal problemen aanloopt, 
waarvan men vindt dat die vragen om duidelijke regie vanuit het ministerie. De nazorg die volgt op alles dat 
in het samenwerkingsmodel ten behoeve van een justitiabele wordt gedaan, wordt regelmatig in dit verband 
als voorbeeld naar voren gebracht. Een gebrekkige invulling van de nazorg (bijvoorbeeld door een gebrek 
aan plekken) is een afbreukrisico voor TR omdat een justitiabele hierdoor weer snel kan terugvallen in oude 
patronen. Hierdoor zou al het werk binnen het samenwerkingsmodel voor niets zijn geweest. Van dezelfde 
orde is de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het TR-programma. Men ervaart de 
afzonderlijke onderdelen als te veel gescheiden, terwijl datzelfde ook geldt voor het (schijnbaar ontbreken 
van het) verband tussen TR en DNI.  
 
Ten slotte wordt aangegeven dat alle organisaties hun inzet ten dienste moeten stellen van het doel (een 
gedetineerde die minder snel recidiveert). Dat is nog onvoldoende aan de orde. Men constateert dat er nog 
onvoldoende integrale afwegingen worden gemaakt tussen dossiers. Welke criteria hieraan ten grondslag 
liggen zal nog moeten worden afgewogen. Op het moment besluiten gevangenisdirecteuren vooral op basis 
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van interne beheersredenen. Hiermee gaan ze wel eens voorbij aan de programma’s die voor de betreffende 
gedetineerde staan gepland. Het wordt daardoor als belangrijk gezien dat beslissingen meer rationeel worden 
genomen zodanig dat daarmee een transparantie wordt gecreëerd voor alle betrokkenen in het 
samenwerkingsmodel. 
 

De coördinatie van de samenwerking 
De aansturing van de activiteiten in TR-verband verloopt niet vlekkeloos. Verschillende gesprekspartners 
geven aan dat er meer vanuit de lijn gestuurd zou moeten worden maar dat lijnmanagers nog onvoldoende 
betrokken zijn. Men ervaart wel dat de betrokkenheid vanuit de lijn is toegenomen maar dat deze nog veel te 
wensen overlaat. Als alternatief wordt gesuggereerd de pilotcoördinatoren in de lijn te zetten. Momenteel 
ervaart men de rol van de pilotcoördinator als een dubbelrol. Naast de verantwoordelijkheid voor de pilot 
vertegenwoordigen ze ook hun eigen organisatie met bijbehorende agenda of worden in ieder geval door de 
andere partners als zodanig gezien. 
 
Voor de aansturing zijn in meerdere pilots nieuwe vormen van overleg in het leven geroepen. Aan deze 
overleggen, waarin de knelpunten in het proces (van het samenwerkingsmodel) worden besproken, nemen 
alle betrokkenen deel. Deze overleggen zijn echter vooral platforms waar de voortgang wordt besproken, en 
veel minder gremia waarin knopen worden doorgehakt, als gesignaleerde knelpunten daarom vragen. 
 
Het beeld bestaat dat niet alle deelnemende organisaties eenzelfde prioriteit geven aan TR. Een oorzaak 
daarvoor is de instroom van deelnemende justitiabelen. Hierdoor zijn de activiteiten ten aanzien van TR op 
sommige momenten zeer gering, een hele tijd niets en dan opeens weer eens een uit te voeren RISc. Hier is 
dus ook sprake van een spanning tussen lijn- en projectactiviteiten. Bij de betreffende organisatie moet de 
activiteit “even” tussen de andere (al lopende) activiteiten door worden uitgevoerd. Dit wekt bij de anderen 
de indruk alsof er onvoldoende prioriteit aan wordt gegeven. Ondanks dat partijen de onderlinge 
samenwerking als goed beschrijven, zien we niet dat men elkaar hierop aanspreekt. Er is eerder begrip voor 
elkaars problemen. De respondenten geven aan dat oplossingen moeten worden aangereikt door de hogere 
regionen.  
 

De dekking van het samenwerkingsmodel 
De direct betrokkenen binnen 3RO geloven in TR maar dit is nu echter nog maar een beperkte groep. Binnen 
de rest van de organisatie vindt men TR “wel leuk”. Pas als mensen er echt bij betrokken raken gaat men er 
voor. Hierin zou men zwaarder mogen investeren. De gedachte is dat het gebruik van RISc gaat verschuiven 
naar het voortraject en dat justitiabelen al met het instrument te maken gaan krijgen wanneer er in opdracht 
van het Openbaar Ministerie een voorlichtingsrapportage moet worden opgesteld. Met de uitbreiding van de 
regio worden hierover afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Nu zijn er ook nog 
trajectbegeleiders binnen het gevangeniswezen die diagnosticeren met behulp van RISc. Volgens de eerdere 
gedachtelijn komen er straks bij het Coördinatiebureau TR (CB-TR) justitiabelen binnen die al een RISc 
hebben gehad. In het CB-TR kan men daarom direct overgaan tot het opstellen van een reïntegratieplan 
(zonder dat eerst een RISc moet worden afgenomen). Dit kan ook positieve gevolgen hebben voor TR en het 
draagvlak in 3RO en de RN-organisatie in het bijzonder. Er kan nu nog niet worden gesteld dat TR al tot in 
de haarvaten van de RN is doorgedrongen, echter het staat op de agenda van menig overleg. 
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Bij de reclasseringswerkers komt de notie van het samenwerkingmodel langzaam maar zeker in de genen, de 
33 stappen nog lang niet. Bij het lijnmanagement wordt er weinig tot geen prioriteit aan TR gegeven. TR 
druppelt bij de units binnen (problemen met de instroom). Het vormt een te bescheiden onderdeel van de 
dagelijkse werkzaamheden, waardoor men er niet op kan sturen. De problemen zijn terug te voeren op de 
cultuur als op de inrichting van de bedrijfsprocessen. Een voorbeeld waarin cultuur en bedrijfsproces 
samenkomen, is dat wordt aangegeven dat in ‘dit vak’ samenwerken één van de moeilijkste dingen is om te 
realiseren. Iedereen heeft over het algemeen zijn eigen winkeltje. 
 

Het samenwerkingsmodel gewogen 
TR wordt binnen het GW eigenlijk als heel logisch ervaren. Men heeft de wil om samen te werken, maar op 
de achtergrond spelen er ook andere belangen een rol. Dat wordt als logisch gezien omdat in TR grote 
belangen zijn verenigd. Als TR goed loopt, heeft het een duidelijke meerwaarde maar naarmate men meer 
wordt geconfronteerd met de operationele gevolgen van TR, ontstaat er ook steeds meer weerstand. Het GW 
heeft het gevoel dat hen steeds meer wordt afgepakt, terwijl zij graag een en ander willen vasthouden. Voor 
het BSD creëert TR daardoor een aantal onzekerheden. Daarbij is meteen opgemerkt dat TR vanwege een te 
zware caseload niet binnen het BSD had gepast. 
 
In het verlengde hiervan ontstaat nu de discussie over de centralisatie en/of decentralisatie van de taken van 
het CB-TR waarbij de afweging van belangen van de afzonderlijke inrichtingen versus de overstijgende 
(cluster)belangen centraal naar voren komt. De afzonderlijke inrichtingen willen zaken binnen de eigen 
muren houden. Men voelt zich steeds verder uitgekleed. Men vraagt zich af wat voor krenten in de pap men 
behoudt, wat men straks nog doet in het GW, ook mede gelet op de introductie van DNI. Het gevolg is dat 
men het nut van TR ter discussie gaat stellen. Dat is – omdat echte resultaten nog ontbreken – ook niet 
moeilijk. Dat gaat soms zo ver dat men stelt dat TR niet nodig is omdat er een goed alternatief is in de vorm 
van het Penitentiaire Programma (PP). Het risico bestaat dat de scepsis toeneemt. De insiders zien de 
meerwaarde van TR maar bij het clustermanagement is het besef wat de functie van TR kan zijn, nog 
onvolledig doorgedrongen. Er is dus spanning op het niveau van de afzonderlijke inrichtingen, waarbij 
iedereen probeert zijn eigen heilstaat te creëren en te behouden, terwijl er toch een gezamenlijke opdracht uit 
te voeren is. 
 
Hier wordt ook de relatie met DNI aangehaald. De autonomie van de afzonderlijke inrichtingen staat hierin 
onder druk. Samenwerking over de inrichtingen heen is daarom een belangrijk element. Daarbij staat de 
efficiency in die samenwerking centraal. Men vindt het echter niet opprtuun hier in het kader van TR op 
vooruit te lopen.  
 

Beschouwing van het krachtenveld 
In de antwoorden op vragen ten aanzien van het krachtenveld komen een aantal thema’s terug. Hieronder 
vatten we die kort samen. 
- Door verscheidene referenten wordt het verschil in cultuur van de deelnemende organisaties aan de orde 

gesteld waardoor men in overleggen langs elkaar heen zou praten. Het is de vraag of men niet wat al te 
gemakkelijk problemen afwentelt op de cultuur. Een verklaring voor het geschilderde gedrag in 
overleggen kan namelijk ook gevonden worden in de omvang van TR in de verschillende deelnemende 
organisaties. In het gevangeniswezen is men (over het algemeen) vrijgesteld voor het uitvoeren van de 
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TR-activiteiten, bij de reclasseringspartijen moeten de TR-activiteiten er in veel gevallen even 
tussendoor. 

- Zowel in het GW en 3RO werkt men volop aan het veranderen van de organisatie. Bij 3RO geldt ook 
dat er wordt gediscussieerd over de onderlinge positie van de drie reclasseringsorganisaties. Alle 
betrokken organisaties hebben dus eigen (interne en externe) politieke agenda’s. Binnen die agenda’s 
heeft elke organisatie ook een plaatsje gegeven aan het TR-programma. Dat is in veel gevallen nog een 
bescheiden plaats waardoor TR niet altijd de gewenste prioriteit krijgt maar waardoor er ook weinig 
weerstand wordt opgeworpen. Men is immers bezig met “belangrijkere” zaken. 

- In de uitvoering van het samenwerkingsmodel komt in de interviews de spanning naar voren tussen de 
prioriteiten die vanuit de lijn, gericht op de beheerfunctie, en die vanuit de pilots, gericht op de realisatie 
van de samenwerking, worden gesteld. Die spanning wordt nog eens versterkt door de positie van de 
pilotcoördinatoren, die onder te verdelen zijn in twee groepen. De eerste groep heeft zowel een lijn- als 
een projectverantwoordelijkheid. Hierbij moet de pilotcoördinator dus een continue afweging maken 
tussen potentieel tegengestelde belangen. De tweede groep heeft geen lijnverantwoordelijkheden en 
heeft daarbij slechts een indirecte invloed op de lijn. Het resultaat is in beide gevallen vergelijkbaar, 
namelijk dat bij belangrijke afwegingen veelal voor de beheerfunctie wordt gekozen en de belangen van 
het project daarmee in het gedrang komen.  

- Meerdere malen wordt aangegeven dat, in de uitvoering en aansturing van het samenwerkingsmodel, 
problemen niet zelf zijn op te lossen. De problemen worden daarbij doorgeschoven naar de hogere 
hiërarchische lijnniveau’s of de twee projectleiders van het project. De indruk bestaat dat men zich in de 
pilots te weinig afvraagt of de problemen echt niet zelf op te lossen zijn en deze te gemakkelijk naar 
“boven toe delegeert”. 

 

5.3 De wijze van samenwerking 
In deze paragraaf wordt de wijze van samenwerking in het samenwerkingsmodel geadresseerd.  
 

Het samenwerkingsmodel in de uitvoering 
Het samenwerkingsmodel is in de beginfase aangepast aan de lokale omstandigheden. Voor de pilot in 
Rijnmond is goed gekeken hoe het model kon worden opgehangen in de regionale aanpak. Om de uitvoering 
tussen de partijen af te stemmen is een logistiek overleg in het leven geroepen. In dit overleg worden 
problemen benoemd en maatregelen genomen teneinde deze op te lossen. Aan het overleg wordt ook 
deelgenomen door de werkbegeleider zodat ook inhoudelijke problemen aan bod kunnen komen. 
 
In Noord-Holland-Noord is met name naar het al lopende Nieuw Positief Initiatief (NPI) gekeken. Voor de 
laatst genoemde pilot geldt dat men de wet van de remmende voorsprong ervaart. Men neigt ertoe het model 
te versimpelen.  
 
Ook in de pilot in Overijssel heeft men het stramien van de (oorspronkelijke) 33 stappen aangepast. Men 
heeft het model teruggebracht tot zes processtappen op hoofdlijnen. Het reïntegratieplan wordt wel 
uitgevoerd maar er wordt hiervan niets vastgelegd. 
 
Voor alle pilots geldt dat het proces feitelijk stopt na het reïntegratieplan. De interventies worden wel (deels) 
gedaan, maar niet meer in samenhang. Er is geen terugkoppeling en geen monitoring. Ten aanzien van het 
formaliseren van de voortgang in het proces wordt opgemerkt dat dit afhankelijk is van de betrokken 
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personen. Van een deel van de interventies die door de penitentiaire instelling zelf worden gedaan, is (binnen 
het gevangeniswezen) bekend wat de voortgang is. Verder wordt de voortgang als onduidelijk ervaren. Als 
reden hiervoor wordt gebrekkige communicatie genoemd. 
 
Over het algemeen vindt men dat het proces compacter moet worden ingericht. Proces, instructie en 
procedure lopen nu allemaal door elkaar. Veranderingen moeten daarom ook worden gekoppeld aan een 
processtap, een instructie of een procedure. Dit moet goed en logisch worden ingericht. Er wordt aan 
toegevoegd dat men daar momenteel druk doende mee is en dat dat moet leiden tot een handboek. In de 
pilots verwacht men ook dat de introductie van DNI nog tot substantiële aanpassingen van het 
samenwerkingsmodel gaat leiden. 
 
De uitvoering wordt beoordeeld als goed waarbij er nog voldoende zaken zijn die verbetering behoeven. Als 
voorbeeld wordt de afstemming met BSD genoemd. Zo waren er in het begin problemen met het aantal 
aanmeldingen (onvoldoende instroom), vervolgens kwam de instroom wel op gang en moesten er 
reclasseringswerkers worden geleverd, waardoor er dus een wachtlijst is ontstaan! Alle respondenten kaarten 
de onduidelijkheid in de logistiek van het samenwerkingsmodel aan: wie moet wat wanneer weten en waar 
kun je dat vinden? Bij aanvang van de pilots is er vooral druk op het gevangeniswezen geweest. Hier 
vandaan moet tenslotte de instroom komen. Langzamerhand is dat verschoven naar de 3RO, nu de eerste 
extramurale activiteiten in beeld komen. Daarbij ontstaan vervolgens weer onduidelijkheid en onzekerheid 
in het proces omdat werkzaamheden moeten worden overgedragen aan de 3RO. In de afstemming van de 
uitvoering moeten deze onzekerheden en hobbels worden weggenomen.  
 
Een ander knelpunt dat in de interviews wordt aangekaart is de termijn waarbinnen de activiteiten worden 
doorlopen, en met name de overschrijdingen van de termijn. Het gevangeniswezen ervaart dat alsof de 
3RO’s de huishouding daar niet op orde zouden hebben. Er zijn onvoldoende mensen beschikbaar, iets dat je 
ook terugziet bij de penitentiaire programma’s. Het GW krijgt geen vat op de 3RO’s, men zegt dat men 
ergens aan werkt, maar vervolgens versplintert het binnen de organisaties. Ter illustratie wordt het volgende 
voorbeeld gegeven. Er is een instroom van tien nieuwe kandidaten. Ze worden door het CB-TR aangemeld 
bij de RN. Na enige tijd komt de reactie dat er maar capaciteit is voor zes van de tien. De overige vier gaan 
retour naar het CB-TR die vervolgens dagen later voor de overige vier een oplossing moet vinden. Het 
gevangeniswezen zou het liefst zien dat zij zelf de verdeling, naar 3RO en eigen trajectbegeleiders, voor hun 
rekening zou nemen. 
 

De coördinatie binnen de deelnemende organisaties 
Het CB-TR is deels virtueel, ook al is men wel fysiek aanwezig. Het is alleen onzeker of dat zo blijft. De 
3RO staan niet echt positief tegenover de constructie waarbij mensen voor een vaste taak binnen het GW 
werkzaam zijn. In de pilot werkt het wel goed, maar in de toekomst zullen waarschijnlijk meer verschillende 
mensen een RISc afnemen of een trajectplan schrijven. Het CB-TR zal in de toekomst (voor wat betreft de 
RN) dus minder fysiek aanwezig zijn. Voor wat betreft het GW wordt het niet ondenkbaar geacht, dat door 
de komst van de Shared Service Centres het CB-TR meer virtueel wordt. 
 
De positie van het CB-TR heeft nog geen formele plaats in de bestaande organisatie van het GW. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat CB-TR de regie voert over de hele keten binnen de regio. Hierbij is de rol van 
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het CB-TR ervoor te zorgen dat zaken efficiënt worden georganiseerd. Dat een en ander nog niet het geval is 
laat de uitspraak “er is echter te weinig geld en te veel politiek” zien. 
  
De beleving over het CB-TR verschilt. Het gevangeniswezen trekt het nogal naar zich toe terwijl de 3RO het 
toch vooral als een gezamenlijk bureau zien waarvan de leidinggevende verantwoording aflegt aan het 
departement en niet aan de gevangenisdirecteuren. Dat laatste is nu niet op die manier vormgegeven 
waardoor de status van het CB-TR wel op de volgende wijze wordt verwoord: “Het is een scheiding van 
tafel in bed, terwijl we een goed huwelijk willen zijn. We komen niet eens tot het altaar!”. 
 
In Rijnmond is gekozen om aan de kant van de RN een eigen (tijdelijke) administratie in te richten die de 
monitoring van de doorlooptijden binnen de RN voor zijn rekening neemt en de lijn signaleert op het 
moment dat er overschrijdingen zijn. Het bestaan van het bureau wordt als oneigenlijk maar noodzakelijk 
beleefd. In de toekomst moet deze activiteit zijn geïntegreerd in de lijn. 
 
Ten aanzien van de regie komen in de interviews twee aspecten naar voren. Ten eerste wordt de grote mate 
van autonomie van de inrichtingen genoemd. Daardoor ontstaan er verschillen en inconsistenties tussen de 
deelnemende inrichtingen. Ten tweede is de verwachting dat het RISc-instrument waarschijnlijk steeds 
verder naar voren zal schuiven in de keten, waardoor mogelijk de regie meer bij de 3RO komt te liggen 
terwijl het GW de regie over het gebruik van het instrumement zal willen behouden. De 
reclasseringswerkers werken op uitvoeringsniveau nauw samen en de strijd over de regie wordt vooral op 
beleidsniveau gevoerd. Dit heeft natuurlijk een verstorend effect op de uitvoering. Ook de sturing binnen de 
afzonderlijke organisaties wordt aangegeven als zijnde verstorend op de regie van de activiteiten in het 
samenwerkingsmodel. Vooral de outputsturing van de reclasseringsorganisaties leidt wel eens tot gevoelens 
bij de andere partijen dat TR niet voldoende prioriteit zou hebben. 
 

De allocatie van medewerkers 
Binnen GW zijn mensen specifiek vrijgemaakt voor TR. Bij de 3RO is het versnipperd, omdat TR daar één 
van de activiteiten is en men maar een paar uurtjes per week tijd heeft voor TR. De 3RO zou ook de keuze 
moeten maken ook mensen vrij te maken voor TR. De wijze waarop er nu wordt gewerkt, wordt als 
ongemakkelijk en vertragend ervaren, ook omdat je bezig bent mensen constant bij te praten. 
 
De algemene lijn binnen de RN is dat alle reclasseringswerkers in staat zouden moeten zijn om te 
participeren in TR. Toch wordt ook gedacht aan het concentreren van werkers, specifiek voor TR vrijgesteld. 
Het aantal mensen dat bezig is met TR kan hiermee worden teruggebracht en TR zou daarmee een 
specialisatie worden. In deze variant wordt de kern van TR (activiteiten ten aanzien van trajectbegeleiding) 
bij een paar mensen neergelegd en worden de interventies door anderen gedaan. De trajectbegeleider wordt 
daarmee procesmanager van het plan. 
 
De algemene lijn (een brede inzetbaarheid) heeft consequenties voor de wijze waarop reclasseringswerkers 
in het samenwerkingsmodel participeren. De voorkeur van het gevangeniswezen voor het ‘binnenhalen’ van 
de trajectbegeleiders van de 3RO’s is daarbij lang niet altijd mogelijk. Als alternatief wordt het bij elkaar 
zitten (van de bij TR betrokken medewerkers van alle deelnemende organisaties) als belangrijk ervaren. 
Daarbij wordt het logisch gevonden dat men binnen de muren blijft, vooral omdat de gedetineerde dan bij 
beslismomenten aanwezig kan zijn. 
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De in het samenwerkingsmodel gebruikte instrumenten 
Voor het registreren van TR gerelateerde zaken worden uiteenlopende instrumenten gebruikt. Eerder werd al 
opgemerkt dat er geen tot beperkte terugkoppeling en monitoring plaatsvindt. Voor de interne registratie van 
TR (binnen het gevangeniswezen) maakt men gebruik van locale systemen waarin deelname aan TR wordt 
vastgelegd. Zelfs locale aanvullingen op het bestaande (centrale) systeem (TULP) zijn niet toereikend. De 
voorkeur is dagelijks in TULP te kunnen registreren wie, waaraan meedoet en wat de voortgang is. Binnen 
de reclassering wordt gebruik gemaakt van het cliëntvolgsysteem (CVS) en een digitale uitvoering van RISc. 
De registratie in CVS zou ten behoeve van TR efficiënter moeten. De vastlegging van alle relevante 
aspecten van TR voor een justitiabele wordt als tijdrovend ervaren. 
 

Het draagvlak onder medewerkers 
De medewerkers van de reclassering die direct betrokken zijn, staan open voor de samenwerking en zien de 
toegevoegde waarde van TR. Bij de selectie van de medewerkers is daar trouwens al op ingespeeld. Het is 
van belang dat, ondanks een geautomatiseerde ondersteuning van RISc, het professionele inzicht van de 
reclasseringswerker (de afnemer van RISc), bepalend blijft. Hiervoor is het noodzakelijk dat de afnemers 
van RISc voldoende capaciteiten hebben (HBO-niveau en bekend met motivational interviewing). Dat, 
gecombineerd met de ontwikkeling dat een RISc al eerder in de keten wordt afgenomen, trekt men de 
conclusie dat het GW straks waarschijnlijk geen RISc’s meer afneemt en dat de expertise wordt gebundeld 
binnen de reclasseringsorganisaties. Sommigen vragen zich in het verlengde hiervan af of er nog veel 
activiteiten op HBO-niveau overblijven binnen het GW. 
 
In het algemeen kan worden gesteld dat medewerkers, zeker als ze nauw bij TR betrokken zijn, openstaan 
voor de samenwerking. Men kijkt elkaar wel eens vreemd aan, maar men staat open voor de samenwerking. 
 
De houding ten opzichte van de pilot is wisselend. Soms zegt men dat het uitstekend is maar op een ander 
moment hoor je het tegenovergestelde. Vooral lijnmanagers van de RN zijn erg kritisch, omdat de doelgroep 
volgens hen niet klopt. Zij vinden dat men bewust kiest voor een groep die scoort. De werkers zijn wel 
enthousiast, al vindt men bij de RN de doelgroep eigenlijk te smal. Men wil iedereen helpen. Het GW is 
enthousiast. TR is hun “krent in de pap” en naar mate DNI dichterbij komt zal TR belangrijker worden. TR 
wordt “als doekje voor het bloeden” gezien. 
 

De doelgroep (justitiabelen) 
De gedetineerden die in de doelgroep vallen worden bereikt. Bij het benaderen van de justitiabelen is het 
echter soms op voorhand het gevoel dat het niets gaat worden. De vraag is of het dan nog loont tijd en 
moeite te steken in die justitiabele hoewel deze tot de doelgroep behoort. Bij het benaderen van de 
justitiabelen slaagt men er goed in aan gedetineerden duidelijk te maken wat TR voor hen kan betekenen. De 
rol van een trajectbegeleider is hierbij zeer belangrijk, daar deze, de justitiabele moet enthousiasmeren. Toch 
weten ze nog niet precies hoe TR werkt maar weten wel dat er het nodige wordt gevraagd. De indruk bestaat 
dat de pilots momenteel nog niet veel last van calculerend gedrag van justitiabelen hebben maar dat ze wel 
de vraag stellen wat TR oplevert. 
 
Over het verplichtende karakter van deelname aan TR bestaan verschillende ideeën. De één ziet het vonnis 
als de aangewezen plaats waarin deelname aan TR opgelegd zou kunnen worden. Daarvoor zouden dan wel 
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de voorlichtingsrapportages concreet op dat aspect moeten worden gebruikt om de rechtspraak te adviseren. 
De ander houdt het op vrijwillige deelname omdat een dwingend karakter niet de motivatie oplevert om 
succesvol aan TR deel te kunnen nemen. 
 
Binnen de doelgroep zijn er in principe twee typen gedetineerden te onderscheiden. Het eerste type wil niets 
en de mate waarin dit type voorkomt, neemt toe. TR richt zich op een tweede groep, een groep die echt iets 
wil veranderen en ontvankelijk is voor interventies en/of motivatiegesprekken. Deze gedetineerden hebben 
momenteel waarschijnlijk een weinig positief beeld van TR, maar dit heeft tijd nodig. Nu moeten zij de 
meerwaarde van TR gaan inzien. Straks moeten ex-gedetineerden vertellen dat TR hen heeft geholpen. Zij 
zien nu TR nog als “iets dat moet”. Goede reclame is noodzakelijk waarbij het zaak is de gezamenlijkheid 
van de inspanningen van 3RO en GW te benadrukken. 
 

Beschouwing van de wijze van samenwerking  
In de antwoorden op vragen ten aanzien van de manier waarop men samenwerkt, komen een aantal thema’s 
terug. Hieronder vatten we die kort samen. 
- De manier waarop in de pilots met het samenwerkingsmodel wordt omgegaan verschilt, en is met name 

gerelateerd aan de omgeving. Zonder uitzondering geldt echter dat elke pilot een eigen variant op het 
samenwerkingsmodel heeft ontwikkeld. Een andere overeenkomst is dat men in geen van de pilots echt 
verder is gekomen dan het opstellen van het reïntegratieplan. De in dit plan opgenomen interventies 
worden eigenlijk slechts (deels) zonder samenhang uitgevoerd. 

- Bij vragen over de regie over de activiteiten komt in de antwoorden nogal eens het verschil in inzicht 
naar voren over wie er aan het “roer” zou moeten staan, met andere woorden, wie heeft de regie over de 
logistiek en over de instrumenten (RISc in het bijzonder). Vanuit het CB-TR zou men het liefst de 
reclasseringswerkers onder directe aansturing willen laten werken terwijl een minder directe aansturing, 
bijvoorbeeld middels een formele opdrachtgever/opdrachtnemer relatie, meer past met de essentie van 
samenwerken. Het is duidelijk dat dit verschil van inzicht nadelige effecten kan hebben op de logistiek 
van het samenwerkingsmodel. 

- Rondom de logistiek worden meerdere knelpunten aangedragen. Eén daarvan is de doorlooptijd van het 
proces. Deze wordt als te lang ervaren waardoor men de belangstelling van een gedetineerde kan 
verliezen of de gedetineerde zelf doordat deze inmiddels niet meer gedetineerd is. Veelal wordt de 
oorzaak van de vertraging buiten het model zelf gelegd. De vraag is of men daarbij niet het eigen 
regelvermogen onderschat waardoor men de invloed op andere afdelingen onvoldoende benut. Een 
ander knelpunt vormt de instroom van gedetineerden. Door de relatieve lage aantallen, versterkt door de 
verdeling naar één van de 3RO, is het eigenlijk niet mogelijk om reclasseringswerkers voor TR vrij te 
stellen. TR wordt daarbij één van de activiteiten. Doordat in het GW wel medewerkers zijn vrijgesteld, 
wordt de houding van de reclasseringswerkers als onbereidwillig ervaren terwijl de verklaring 
waarschijnlijk meer in het bovenstaande gezocht moet worden. 

- In de interviews komt regelmatig de beoogde doelgroep van TR aan de orde. Vaak wordt geventileerd 
dat de doelgroep te smal is en alleen de justitiabelen mogen meedoen waarmee “makkelijk gescoord kan 
worden”. Indien het draagvlak van deze betrokkenen belangrijk is voor het succes van de pilots moet 
hierop worden geanticipeerd, bijvoorbeeld door met deze groep een discussie over het onderwerp aan te 
gaan.  
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5.4 De uitvoering van het samenwerkingsmodel 
In deze paragraaf komt de uitvoering van het samenwerkingsmodel aan bod. Vooraf kan alvast worden 
opgemerkt dat er in het algemeen, als het over de uitvoering van het samenwerkingsmodel aankomt, 
betrekkelijk weinig knelpunten naar voren worden gebracht. De individuele medewerkers weten wat van hen 
wordt verwacht en voeren die activiteiten uit. 
 

De afstemming op andere processen 
De TR-processen zijn afgestemd op de andere processen binnen het gevangeniswezen, maar men moet wel 
een aantal hobbels, vooral in de samenwerking met de BSD, overwinnen. De mate waarin dat gelukt is 
verschilt per pilot. De wijze waarop de BSD bepaalt welke gedetineerde voor een bepaalde regeling in 
aanmerking komt (vanuit het beheersperspectief van een inrichting), druist meer dan eens in tegen de 
uitgangspunten van TR. De utvoering verloopt nu beter dan voorheen. In Noord-Holland-Noord komt dat 
zeker ook omdat TR erg lijkt op wat men al deed. Hoewel er verbetering zit in het proces is verdere 
verbetering van de afstemming nodig. Zo intervenieert CB-TR bijvoorbeeld op het moment dat een 
justitiabele een IVO krijgt, zonder dat er ooit binnen TR een reïntegratieplan voor hem/haar is opgesteld. De 
volgorde TR, PP, IVO waarin de programma’s worden aangeboden aan een justitiabele lijkt de meest 
logische. De selectiefunctionaris en CB-TR hebben verschillende belangen, toch proberen ze elkaar te 
helpen. 
 
In de afstemming met de BSD heeft men te maken met het feit dat TR een aantal activiteiten van de BSD 
overneemt. Dit heeft tot gevolg dat de taken van de BSD steeds meer administratief gaan worden. Dat leidt 
bij de BSD tot weerstand.  
 

Hoe justitiabelen omgaan met TR 
Sommige gedetineerden zijn het niet eens met TR, anderen dachten dat ze met TR een redelijk gemakkelijke 
weg zouden kunnen bewandelen. De meeste gedetineerden merken dat ze serieus worden genomen en dat ze 
nu ook zelf serieus aan de slag moeten en willen. Als men niet aan TR deelneemt, krijgt men een sober 
regime. Men communiceert dit echter niet graag, want men wil het positieve blijven benadrukken. Als 
oorzaak wordt het ontbreken van een verband aangegeven tussen al bestaande programma’s zoals PP en IVO 
aan de ene kant en TR aan de andere kant. 
 
De gedetineerden moeten niet alleen worden gemotiveerd door het benadrukken van de immateriële winst 
die ze op zichzelf kunnen boeken. Hen moet ook een perspectief geboden worden op materiële zaken, zoals 
werk en huisvesting. Misschien wordt dat momenteel te weinig benut. 
 
Bij de uitvoering van de activiteiten wordt het contact en de terugkoppeling naar de gedetineerde nogal eens 
overgeslagen. Na de RISc wordt de gedetineerde geconfronteerd met de uitkomst; een erg instrumentele 
benadering. De stelling is dat er meer zou kunnen worden bereikt als de gedetineerde meer betrokken wordt 
bij het proces. 
 

Beschouwing van de uitvoering van het samenwerkingsmodel  
In de antwoorden op vragen ten aanzien van de uitvoering van het samenwerkingsmodel, komen een aantal 
thema’s terug. Hieronder komen we op de belangrijkste terug. 
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- TR heeft een gedetineerde iets te bieden maar hij/zij moet er wel iets voor doen. Bij het niet deelnemen 
aan TR krijgt een gedetineerde met het nieuwe beleid van justitie te maken. Het risico aan deze aanpak 
is dat gedetineerden wel eens, zoals ook bij een verplicht karakter van deelname, vanwege verkeerde 
redenen gaan meedoen, met weinig of geen motivatie om de in het reïntegratieplan gestelde 
doelstellingen te behalen. Het is daarom zaak TR goed te positioneren ten opzichte van andere opties die 
een gedetineerde wordt geboden. 

- In de uitvoering wordt de communicatie over en weer met de justitiabele als te verbeteren bestempeld. 
Het lijkt evident dat het nauwer betrekken van de justitiabele een positief effect kan hebben op het 
draagvlak van een justitiabele voor TR. Een beperkte investering (in tijd) nu, lijkt daarmee in de 
toekomst veel te kunnen opleveren. 

 

5.5 De implementatie van de pilots 
In deze paragraaf komt de aansturing van de pilots aan de orde, met andere woorden, wat wordt er gedaan 
om het samenwerkingsmodel te implementeren en hoe wordt omgegaan met problemen.  
 

Zichtbaarheid TR 
Men hoopt in de pilots dat TR de kans krijgt om de meerwaarde van het programma te bewijzen. Daar 
bestaat enige scepsis over omdat het vaak ad hoc inzichten zijn die tot besluitvorming leiden. Men heeft 
vaak te weinig geduld. Men blijft hopen dat ze voldoende tijd krijgen. Het programma zou wel wat 
prominenter op de agenda kunnen worden gezet. TR wordt wel eens aangehaald, maar te “hap snap”. 
Daarnaast wordt TR door het gevangeniswezen ervaren als een “doekje voor het bloeden” nu er steeds 
minder mag. 
 

Productie en financiering 
Het in het begin van dit jaar vastgestelde productiekader voor TR wordt waarschijnlijk niet gehaald. Een te 
lage instroom is hier in het bijzonder oorzaak van. Dit heeft voor GW minder gevolgen dan voor 3RO. Deze 
organisaties worden namelijk afgerekend op de output. Zij steken veel tijd in een justitiabele, of in de 
aanpak, maar dit resulteert niet altijd in een product. Daarmee worden de gemaakte kosten dus niet 
terugverdient. Door 3RO wordt de outputsturing in de pilot als belemmerend ervaren. Het was beter geweest 
wanneer voor de pilot in de vorm van budget zou zijn gewerkt, zo is hun mening. 
 
Binnen de RN is er extra financiering vrijgemaakt voor TR en is een productieverlies ingecalculeerd. In de 
uitvoering ziet men daar echter weinig van terug. Daar ervaart men TR als extra last. Gesteld wordt dat men 
meer medewerkers had moeten aanstellen voor TR en deze geconcentreerd op één fysieke locatie bij elkaar 
had moeten zetten. Dit zou ook kunnen voorkomen dat programma’s langs elkaar heen bewegen. De 
afstemming tussen TR en de andere programma’s is een indicatie van de prioriteit van TR. Als het om de 
centen gaat worden de waarden van TR beproefd. 
 
Ook bestaan er twijfels in de pilots over TR als er op enig moment echt productie moet worden geleverd en 
de werkwijzen op dat moment nog niet op orde zijn. Nu zijn er nog (te) veel kinderziektes. Als de 
kinderziektes kunnen worden weggenomen wordt het een succes. 
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De samenhang tussen programma’s 
Van de al eerder aangekaarte (ontbrekende) positie van TR ten opzichte van andere programma’s van het 
gevangeniswezen wordt aangegeven dat deze moet worden verbeterd. Het moet voor een gedetineerde 
duidelijk zijn op welke wijze hij/zij de verschillende trajecten kan doorlopen. Bij de reclassering bestaat het 
gevoel dat de PP’s bewust uit de pilot gehouden zijn, terwijl er een afspraak zou bestaan de PP’s naar de 
3RO over te hevelen. PP moet in dienst staan van de resocialisatie en wordt gedaan aan het einde van het 
intramurale deel (bijvoorbeeld thuis wonen en zinvol werk in de maatschappij doen). Dit zou een onderdeel 
van het reïntegratieplan moeten worden. Er is nog veel terrein te winnen bij het toezicht tijdens de nazorg. 
Als toezicht niet is uitgesproken door de rechter kan nazorg niet worden uitgevoerd vanuit de reclassering. 
Hiervoor is een derde partij nodig.  
 
Er zit momenteel onvoldoende hiërarchie in de verschillende trajecten: PP, IVO en TR en “sobere tucht”. 
Men staat de volgende verdeling voor: 
- PP voor weinig kans op recidive; 
- TR voor veel kans op recidive; 
- sobere tucht voor de “hopeloze groep”. 
Daaraan zou ook een juridisch kader gekoppeld moeten zijn, om mensen die geen TR willen in een sober 
regime vast te zetten. PP is een gunst, maar de praktijk werkt anders. Door de druk op de bezetting van de 
penitentiaire instellingen wordt het middel ook toegepast op de verkeerde doelgroep. PP zou een beloning 
moeten zijn voor mensen die bereid zijn iets aan zichzelf te doen. 
 

Ophanging van CB-TR 
De positie van het CB-TR wordt in alle drie de pilots als ongemakkelijk ervaren. Daarvoor worden twee 
argumenten aangedragen. Het eerste argument is gerelateerd aan de autonome positie van een PI, elk met 
een eigen BSD. De fysieke locatie van een CB-TR is binnen de muren van één van de PI’s in een cluster. 
Daarmee wordt het CB-TR door de andere PI’s als vanzelf gezien als onderdeel van die PI terwijl het CB-
TR toch vooral ten dienste van het gehele cluster is bedoeld. Het tweede argument betreft het gevoel dat CB-
TR twee kapiteins heeft, een gevolg van het feit dat het CB-TR dan wel een opdracht kan uitzetten voor het 
opstellen van een reïntegratieplan maar dat 3RO op die vraag zelf verantwoordelijk is voor het toewijzen van 
reclasseringswerkers voor het uitvoeren van diagnoses. CB-TR zou als zelfstandig bureau moeten werken 
voor de hele regio waar een hoge lijnmanager aan worden zou moeten verbonden, waardoor voor de gehele 
regio autonome beslissingen kunnen worden gemaakt. 
 

Aandachtspunten in het samenwerkingsmodel 
Met betrekking tot het samenwerkingsmodel worden in de interviews de volgende punten naar voren 
gebracht: 
- De reïntegratieprogramma’s van de 3RO behoeven nog te worden bijgesteld om aan de vraag te kunnen 

voldoen. 
- Het productiekader zou moeten worden aangegeven door het GW. De 3RO moeten die vraag vervolgens 

invullen. 
- Het GW hanteert in de PI’s bloktijden. Deze worden door 3RO als belemmering gezien omdat er 

daarmee te weinig ruimte zou zijn voor een reclasseringswerker om zaken met een gedetineerde op te 
pakken. 
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- Voor het onderbouwen van de werkwijze in TR is het zaak de effecten zo snel mogelijk inzichtelijk te 
maken. 

- Er is behoefte aan een blauwdruk van het samenwerkingsmodel, een kader met ruimte voor de 
verscheidenheid op lokaal niveau. 

- De financiering van de werkzaamheden in het samenwerkingsmodel wordt als randvoorwaarde 
aangemerkt voordat het model landelijk wordt ingericht.  

 
De voortgang van de pilots staat op de agenda van verschillende overleggen. Ten aanzien van het landelijk 
overleg wordt aangegeven dat de effectiviteit beter zou kunnen door met elkaar beelden uit te wisselen over 
waar men in de verschillende pilots tegenaan is gelopen en wat men daar aan gedaan heeft. 
 
Zorgpunt is ook de uitwisseling van gegevens tussen TULP en CVS voor het doen van adequate 
voorspellingen. Er moet een oplossing worden gezocht voor eventuele privacy aspecten. Ook wordt gepleit 
voor het gebruik van CVS in de instelling zodat terplekke gegevens van een justitiabele kunnen worden 
opgezocht. Het blijft vooralsnog (vooral bij gevangenissen) lastig zaken over te dragen. 
 

Onvoorziene effecten van het samenwerkingsmodel 
In de gesprekken komt naar voren dat reclasseringswerkers hebben aangegeven onzeker te zijn in hoeverre 
zij in de pilots juridisch zijn gedekt op het moment dat een gedetineerde zich beroept op zijn/haar rechten 
omdat hij/zij het gevoel heeft niet op de juiste manier te zijn geholpen. Deze onzekerheid lijkt niet gegrond 
wat impliceert dat hier door extra communicatie aandacht aan geschonken zou moeten worden. 
 
Ook de overplaatsingen van gedetineerden naar locaties buiten de pilot komen (te) vaak voor en verstoren 
daarmee het verloop van TR binnen de pilots. Daar staat trouwens tegenover dat men in Noord-Holland 
Noord bewust heeft geprobeerd gedetineerden over te plaatsen naar één van de andere pilots. Ook de te 
lange doorlooptijden vormen een knelpunt. Een gedetineerde is gebaat bij snelheid. Bij te lang wachten 
verliest hij/zij de interesse. Daarnaast kan het gebeuren dat de detentie voorbij is terwijl TR nog loopt. 
 

Beschouwing van de implementatie van de pilots  
In de antwoorden op vragen ten aanzien van de implementatie van het samenwerkingsmodel, komen een 
aantal thema’s terug. Hieronder vatten we die kort samen. 
- De ophanging van TR in de lijnorganisatie is ook hier een aandachtspunt. Hier komt vooral de 

ophanging van de CB-TR’s aan de orde. Het belangrijkste discussiepunt vormt hierbij het gegeven dat 
het CB-TR voor alle inrichtingen binnen een cluster werkt terwijl de (fysieke) ophanging ervoor zorgt 
dat dit niet door alle inrichtingen als zodanig wordt beleefd. Voor de voortgang van het project is het 
zaak zo snel mogelijk helderheid te creëren over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
CB-TR. 

- Voor de vastlegging van gegevens over aan TR deelnemende justitiabelen is men afhankelijk van de 
primaire informatiesystemen van het GW en de 3RO. Daarnaast houdt men echter per pilot allerlei 
lijsten bij. Het lijkt wenselijk op termijn te analyseren hoe de informatievoorziening over TR-
gerelateerde zaken, over alle deelnemende organisaties heen, het best kan worden geregeld. 
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6. Reflectie op samenwerkingsmodel 
 
Het samenwerkingsmodel tussen het gevangeniswezen en de drie reclasseringsorganisaties is gebaseerd op 
een model7 waar over alle betrokken organisaties begin 2003 overeenstemming hebben bereikt. Deze notitie 
omschrijft het doel van het model als volgt: “Het doel van het samenwerkingsmodel is om door een goede 
samenwerking tussen gevangeniswezen en de reclassering te komen tot één ‘totaaltraject’ voor de 
gedetineerde waarbij het justitiële traject wordt benut om te kunnen werken aan gedragsverandering en 
daardoor terugdringen van recidive.” 
Het samenwerkingsmodel is dus een instrument dat moet bijdragen aan de doelstelling van het programma 
Terugdringen Recidive waarin zoals de naam al verraadt wordt gewerkt aan het verminderen van de 
recidivekans van een justitiabele. Het programma TR richt zich hierbij nadrukkelijk op de justitiabele. Het 
samenwerkingsmodel beoogt door medewerkers van het gevangeniswezen en de drie 
reclasseringsorganisaties te laten samenwerken, te komen tot een hogere effectiviteit van de activiteiten 
gericht op de justitiabele. 
 

Opbouw van het samenwerkingsmodel 
In het samenwerkingsmodel staat het traject van een gedetineerde centraal. Het totaaltraject is onder te 
verdelen in de fasen: 
1. De eerste indicatiestelling: op basis van informatie van het gevangeniswezen en de reclassering wordt 

de noodzaak vastgesteld om een gedetineerde te diagnosticeren. 
2. De diagnostiek: de gedetineerden die zijn geselecteerd op basis van de indicatiestelling worden 

gediagnosticeerd. 
3. De bespreking van de diagnostiek en het reïntegratieplan: aan de hand van de uitkomsten van de 

diagnostiek wordt voor de gedetineerde een reïntegratieplan opgesteld. 
4. Het intramurale gedeelte van het reïntegratietraject: de in het reïntegratieplan opgenomen intramurale 

interventies worden uitgevoerd. 
5. Het extramurale gedeelte van het reïntegratietraject: de in het reïntegratieplan opgenomen extramurale 

interventies worden uitgevoerd. 
In elk van bovenstaande fasen van het totaaltraject worden dus één of meer producten ten behoeve van een 
gedetineerde opgeleverd. In de eerder aangehaalde notitie wordt ook duidelijk gemaakt of het 
gevangeniswezen dan wel een reclasseringsorganisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
activiteiten van de fasen in het model. 
 

Het samenwerkingsmodel geëvalueerd 
In elk van de pilots is in de tweede meting een workshop gehouden waarin de deelnemers is gevraagd naar 
hun ervaringen met het samenwerkingsmodel. Meer in het bijzonder is gevraagd welke stappen men goed en 
welke stappen men niet goed vindt gaan. Hoewel de deelnemers ook activiteiten na het opstellen van het 
reïntegratieplan hebben gescoord, kan worden gesteld dat men daar in geen van de pilots nog echt aan 
                                                           
 
 
 
 
7  Samenwerkingsmodel Gevangeniswezen- Reclassering, 2e Concept, Programma Terugdringen Recidive, 8 april 2003. 
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toegekomen is. Als dat al het geval was, is dat op een ad hoc manier geweest waarin de interventies 
weliswaar zijn uitgevoerd maar zonder echte samenhang. 
 
In de interviews en de workshops wordt aangegeven dat er draagvlak is voor het model, maar dat men in de 
uitvoering vanzelf dingen gaat toevoegen of weglaten. Soms doet men dit omdat zaken te omslachtig of te 
tijdrovend zijn, soms omdat het niet op de lokale situatie past. Bij het beoordelen hiervan kijkt men bovenal 
naar de eigen situatie en niet naar het grotere geheel. 
 
In iedere pilot heeft men, op basis van het oorspronkelijke model, een eigen versie ontwikkeld. In de pilot in 
Overijssel heeft men dat gedaan door het samenwerkingsmodel terug te brengen tot de hoofdlijnen. Het 
versimpelde proces bestaat uit zes stappen. Feitelijk valt men terug op de fasen die in het 
samenwerkingsmodel zijn te onderkennen. Per stap wordt beschreven wat er gedaan moet worden maar de 
wijze waarop dat moet worden gerealiseerd komt eigenlijk niet aan de orde in de beschrijving. In de pilot in 
Rijnmond is men anders te werk gegaan. Hier is een nieuw model gecreëerd van 29 stappen met als doel de 
gedachte van het oorspronkelijke samenwerkingsmodel aan te passen aan de lokale omstandigheden. 
Opmerkelijk in het model is dat niet alleen direct betrokkenen maar ook afdelingen uit de lijn van het 
gevangeniswezen en de reclassering, zoals BSD en het Arrondissementssecretariaat RN, worden genoemd. 
In de pilot Noord-Holland-Noord heeft men iets vergelijkbaars gedaan. Hier is het oorspronkelijke model 
aangepast met een al lopend initiatief (NPI, dat veel gelijkenis vertoont met TR) als voorbeeld. Vanuit de 
pilot geeft men echter nu aan dat de wet van de remmende voorsprong geldt en dat men veel tijd en moeite 
steekt in het operationaliseren van TR vanuit voor NPI bestaande processen en organisatiestructuren. 
 
De projectleiders hebben ten behoeve van twee nieuwe pilots en de voorziene landelijke uitrol na 2005 een 
nieuwe versie van het samenwerkingsmodel opgesteld waarin het aantal stappen is teruggebracht tot 15. Het 
model is opgenomen in een draaiboek waarin naast de wijze van samenwerking, ook de 
functiebeschrijvingen van alle betrokken medewerkers van het gevangeniswezen en de reclassering 
opgenomen, en is de rol van het coördinatiebureau Terugdringen Recidive (CB-TR) nadrukkelijk uitgewerkt. 
 

Het samenwerkingsmodel getoetst 
De landelijk opgestelde versie van het samenwerkingsmodel is in alle drie de pilots ingevoerd. De pilots 
hebben voordat ze mee aan slag gingen wel de nodige aanpassingen en versimpelingen in het 
samenwerkingsmodel aangebracht. De basisgedachte onder het samenwerkingsmodel is daarbij nergens ter 
discussie gesteld. Integendeel zelfs. Geconcludeerd moet worden dat de basisgedachte kan rekenen op een 
breed draagvlak. Datzelfde geldt ook voor de uitwerking van de basisgedachte in de vijf fasen zoals 
genoemd op pagina 31. De praktische toepassing van het samenwerkingsmodel is echter telkens ingepast in 
de lokale verhoudingen. De pilots hebben zich vooral gericht op de vraag hoe het samenwerkingsmodel – 
gegeven de lokale omstandigheden – naar de geest kan worden uitgevoerd. Toepassing van het model naar 
de letter is daardoor minder aan de orde geweest. Daarmee ontstaat een zekere variëteit in de toepassing van 
het samenwerkingsmodel in de drie pilots. Tevens geldt dat daarmee de toetsing van het 
samenwerkingsmodel zelf minder aandacht heeft gekregen.  
 
Het samenwerkingsmodel gaat uit van een geschakelde doorlopende dienstverlening en stelt hoge eisen aan 
het op elkaar aansluiten van activiteiten van GW en 3RO. In de organisatorische setting waarvoor is 
gekozen, staat niet de sturing op het proces centraal, maar de onderlinge samenwerking. Het creëren van 
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heldere opdrachtverhoudingen, het stellen van eisen aan elkaar (levering op tijd en met voldoende kwaliteit) 
en het elkaar hierop aanspreken zijn daardoor onvoldoende beproefd. Hierdoor is dus ook niet duidelijk of 
het model een landelijke implementatie succesvol zal doorstaan. 
 
Het is de vraag of dat ook verwacht had mogen worden. De pilots zijn immers juist gestart als 
samenwerkingsmodel en het past daarbij om rekening te houden met elkaars (on)mogelijkheden. Op te 
stellen kwaliteitseisen waaraan de inbreng van de afzonderlijke partners moet voldoen, kunnen weliswaar 
binnen de pilots worden ontwikkeld, maar zullen uiteindelijk landelijk moeten worden vastgesteld en 
vertaald in productafspraken (en bekostiging) naar de afzonderlijke partijen.  
 
Waar het gaat om de handhaving ervan dienen heldere opdrachtverhoudingen te worden ingevoerd. Het is de 
vraag of dat te doen is, door deze of bij GW of bij telkens één van de 3RO te leggen. Meer voor de hand 
liggend is het om de coördinatiebureaus TR hiermee te belasten. Daarbij is het wel nodig om aandacht te 
hebben voor de verhouding tussen deze CB-TR en de afzonderlijke inrichtingen.  
Als het CB-TR op een hoger schaalniveau wordt gerealiseerd dan de inrichting, stelt dat eisen aan de 
communicatie tussen het CB-TR en de beide uitvoeringspartijen op het niveau van het individuele traject. 
 
Uit de evaluatie van het samenwerkingsmodel komt nog een punt naar voren dat hier om aandacht vraagt. 
Dat is de afstemming tussen TR-trajecten en de keuzes voor PP, vervroegde invrijheidsstelling en 
overplaatsing. Deze afstemming is nu nog onvoldoende. Het lijkt echter voor de hand te liggen om 
uiteindelijk de stap te zetten naar een meer integrale sturing op de routes van de justitiabelen. Ook deze taak 
zou bij de CB-TR kunnen worden belegd. Dat vraagt echter opnieuw aandacht voor de verhouding tussen 
CB-TR en de afzonderlijke inrichtingen.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 
 
Terwijl we deze conclusies en aanbevelingen schrijven, wordt binnen het programma TR het draaiboek TR 
2005 besproken. We hebben er na ampele overwegingen voor gekozen om dit draaiboek (versie 1.2) te 
betrekken bij deze tweede rapportage. Daarbij moet direct worden opgemerkt dat we daarbij ook reageren op 
een aangepaste (gecondenseerde) versie van het samenwerkingsmodel en niet op de oorspronkelijke versie 
hiervan. 
 
De conclusies en aanbevelingen zoals we die hieronder weergeven zijn onder te verdelen in drie categorieën. 
De eerste groep conclusies en aanbevelingen is meer algemeen en gericht op de omgeving en de 
noodzakelijke randvoorwaarden. Een tweede groep conclusies en aanbevelingen gaat meer in op het 
samenwerkingsmodel zelf. De derde groep gaat in op het door de projectleiders opgestelde draaiboek. 
 

7.1 Algemeen 
Over de pilots 
Binnen het totaal van het GW en de 3RO hebben de pilots zowel wat betreft aantal betrokken personen als 
waar het gaat om aantallen justitiabelen een zeer klein bereik. Voor een pilot is dat een positief gegeven. Het 
biedt immers de ruimte om in een beschermde niche nieuwe ervaringen op te doen, zonder dat men direct in 
botsing komt met het primair proces zoals dat regulier vorm krijgt. De pilots samenwerkingsmodel zijn 
echter geen pilots in de reguliere zin van het woord. Ze zijn ook voorlopers op de implementatie van het 
samenwerkingsmodel – en breder het programma TR – in het geheel van het GW en de 3RO. Waar de pilots 
de stap naar implementatie zetten, komen ze vol in de wind te staan.  
 

Over het krachtenveld 
De actualisatie van de krachtenveldanalyse laat zien dat het krachtenveld in de achterliggende anderhalf jaar 
niet aan dynamiek heeft ingeboet. Zowel niet waar het gaat om omgeving als waar het gaat om het project 
zelf. Dat de pilots toch in een relatief rustige omgeving de mogelijkheden van het samenwerkingsmodel 
hebben kunnen verkennen, is dan ook vooral te danken aan hun beperkte schaal. Juist deze maakt het 
mogelijk om zaken uit te zoeken, zonder in botsing te komen met het primaire proces zoals dat bestaat 
binnen GW en 3RO.  
 

Over krachtenveld en implementatie 
De dynamiek van het krachtenveld stelt eisen aan de wijze waarop de ‘uitrol’ naar implementatie vorm moet 
krijgen. Veel aspecten die nu bijdragen aan de score ‘hoog dynamische omgeving’ zijn te herleiden tot nog 
onvoldoende uitgekristalliseerde beleidsprocessen binnen het ministerie en DJI. Dat geldt zowel voor de 
invulling van DNI, de verhouding tussen ministerie-GW en reclasseringsorganisaties, als voor het 
programma TR. Naarmate deze zaken duidelijker worden, vermindert ook de dynamiek van het krachtenveld 
en kan de stap naar implementatie makkelijker worden gezet. Een tweede actie die kan bijdragen aan het 
vergemakkelijken van de uitrol naar implementatie is de aanpassing van de pilotstructuur zelf. Deze is nu 
nog vormgegeven als een projectorganisatie, maar zal sterker worden als de aanhanging in de lijn wordt 
georganiseerd. In onze eerste rapportage hebben we in dezelfde geest al geadviseerd.  
 



 
 

 

 II - 35 

Over het samenwerkingsmodel in ‘de lijn’ 
Als de pilot per januari 2005 in de lijn wordt geplaatst, lost dit slechts een deel van de problemen op. 
Tegelijkertijd worden nieuwe vraagstukken actueel. Opgelost wordt het vraagstuk rond de onduidelijke 
positie van de pilot. Plaatsing in de lijn maakt duidelijk dat het programma TR van ambitie naar realiteit 
overgaat. Maar met de positionering in de lijn, wordt ook het vraagstuk naar de verhouding van het 
programma TR met het klassieke primaire proces binnen GW en 3RO actueel en dat roept de vraag op naar 
het zelfredzame vermogen van het uitvoeringsniveau.  
 

Over lessen uit de workshops 
Het is eigen aan pilots dat men problemen tegenkomt in de uitvoering van de opdracht. Maar juist in het 
pilotmodel wordt ook verwacht dat men op zoek gaat naar mogelijkheden om binnen de beschikbare 
mogelijkheden tot opheffing van die problemen te komen. De cases die in alledrie de workshops aan de orde 
zijn geweest, hebben laten zien dat men onvoldoende gebruik maakt van de mogelijkheid om binnen locale 
verhoudingen tot oplossingen te komen. Al te gemakkelijk worden problemen toegeschreven aan landelijke 
kaders en in het verlengde daarvan wordt gesteld dat het ook alleen landelijke kaders zijn die deze 
problemen kunnen opheffen. Het kan zijn dat dit gedrag minder wordt als de pilots directer onder lijnsturing 
worden gebracht, maar dat is niet vanzelfsprekend.  
 

Over vraagstukken die een antwoord nodig hebben: 
• Verdeelvraagstuk 
Binnen het samenwerkingsmodel is sprake van een drietal reclasseringsorganisaties met elk een eigen 
specialisme. Dat specialisme is op cliëntniveau echter onvoldoende onderscheidend. In theorie zou het op te 
stellen reïntegratieplan dat onderscheid moeten kunnen aanbrengen, maar de eerste toewijzing van een RO 
vindt al in de fase daarvoor plaats.  

• Functies binnen het GW 
Binnen het gevangeniswezen is sprake van een diversiteit aan functies(profielen) die (deels) samenvallen 
met het functieprofiel van een trajectbegeleider TR. De in diverse locaties gemelde spanningen tussen BSD 
en de medewerkers betrokken bij de pilot zijn daar een illustratie van.  

• Schaalniveau organisatie TR 
De afzonderlijke inrichting lijkt een te klein schaalniveau te hebben om op een goede manier invulling te 
geven aan een coördinatiebureau TR. Op het moment waarop echter gekozen wordt voor een hoger 
schaalniveau roept dat direct de vraag op naar de verhouding tussen het coördinatiebureau en de 
afzonderlijke inrichtingen.  

• Inkooprelaties 
De naam samenwerkingsmodel verhult dat voor een goede uitvoering heldere verhoudingen tussen partijen 
nodig zijn. Is GW de regisseur op het reïntegratietraject en koopt deze RO in, of liggen de verhoudingen 
omgekeerd. En wat betekent inkopen in de praktijk voor de lokale verhoudingen?  

• Veiligheid en zorg 
Het programma TR is gericht op het verminderen van recidive. Het inzetten van de functie zorg kan daar aan 
bijdragen. Een deel van de populatie gedetineerden heeft echter een eigenstandige zorgvraag, die niet alleen 
binnen GW maar ook in de fase na afloop van de detentie invulling behoeft. Belangrijke voorbeelden 
daarvan zijn verslavingszorg en psychiatrische zorg. Deze groep gedetineerden is bij uitstek gebaat bij een 
doorlopend ketenaanbod. Het roept wel de vraag op naar het bereik van het reïntegratieplan en de invulling 
van de regieverantwoordelijkheid op cliëntniveau.  
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• Beheerprobleem van het GW 
In de gesprekken wordt soms een tegenstelling gecreëerd tussen enerzijds het beheerprobleem van het GW 
en anderzijds de noodzaak tot continuïteit waar het gaat om de uitvoering van het reïntegratieplan. 
Uiteindelijk dient het logistieke proces dat voorwaarde is voor uitvoering van TR in evenwicht te zijn met de 
eisen die vanuit beheer gesteld worden door het GW. 

• Doelgroep van TR 
De huidige doelgroep van TR wordt sterk bepaald door de eis dat sprake moet zijn van een periode verblijf 
in GW. De methodiek TR is echter ook op andere justitiabelen van toepassing, alleen is dan het het 
extramurale aandeel (al of niet in de vorm van nazorg) substantieel groter.  

• Over de samenhang tussen TR en andere trajecten 
PP, vervroegde invrijheidstelling, maar ook het regime binnen het GW zijn trajecten die ook in samenhang 
met en zelfs geïntegreerd ermee bezien kunnen worden. Een belangrijk deel van de gesprekspartners tijdens 
de interviews pleit daarvoor.  

• Over de samenhang tussen DNI en TR 
In de beleving van gesprekspartners lijken het nog veelal twee gescheiden ontwikkelingen. Naar onze visie 
zijn beiden echter zodanig ingrijpend dat ze alleen kunnen slagen als er sprake is van een integratie. Die 
integratie maakt het ook mogelijk om antwoord te geven op een aantal van de vraagstukken die hiervoor zijn 
opgeworpen.  
 

7.2 Het samenwerkingsmodel 
In vervolg op het landelijk opgestelde format samenwerkingsmodel hebben de drie pilots elk voor zich de 
stap gezet naar een lokale variant. Daarmee hebben de pilots voor een deel afstand gedaan van hun opdracht, 
namelijk het in de praktijk toepassen van het samenwerkingsmodel en het beproeven daarvan. De opgedane 
ervaringen zouden dan moeten leiden (indien nodig) tot aanpassing en verbetering.  
 
In de praktijk kan geconstateerd worden dat de projectleiders hier op hebben geanticipeerd doordat zij zelf – 
op grond van inzichten opgedaan tijdens de werkbezoeken aan de pilots – het samenwerkingsmodel hebben 
aangepast en een nieuwe versie hebben opgesteld.  
 
Het gegeven dat de pilots elk voor zich voor een lokale variant van het samenwerkingsmodel hebben 
gekozen is niet onbelangrijk. Het geeft aan dat er spanning bestaat tussen enerzijds landelijk opgestelde 
formats en anderzijds de diverse lokale uitvoeringspraktijk. Tegelijkertijd vormen landelijke formats de bron 
voor het opstellen van ondermeer bekostigingssystemen, verantwoordelijkheidsverdelingen en 
capaciteitstoedeling en bepalen ze daarmee mede de lokale uitvoeringspraktijk. Waar in de 
uitvoeringspraktijk echter op een lokale manier gewerkt wordt, vervalt ook deels de basis voor de landelijke 
sturing.  
Dat lokaal gekozen wordt voor een eigen werkwijze afgestemd op de lokale verhoudingen, zou kunnen 
betekenen dat met het landelijk opgestelde model niet of onvoldoende te werken valt. Die laatste conclusie 
kan echter niet worden getrokken. De keuze voor een eigen lokale invulling is immers niet gemaakt op basis 
van ervaringen, maar al vrij vroeg bij de start van de pilot. De opbrengst van de pilots in de zin dat duidelijk 
moet worden waar de voorgestelde werkwijze moet worden bijgesteld is daardoor negatief beïnvloed.  
 
Het gegeven dat alledrie de pilots kiezen voor een eigen lokale variant kan echter ook gelezen worden als 
een pleidooi voor vergroting van de lokale regelruimte. Immers waar lokaal oplossingen mogelijk zijn, is 
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landelijke sturing niet nodig. Uit de workshops en interviews komt echter niet een beeld naar voren dat men 
lokaal ‘eigen’ oplossingen gezocht heeft. De keuze voor een eigen lokale variant is eerder te verklaren uit 
een behoefte om botsingen binnen de eigen locatie te vermijden.  
 
Toch is er vanuit het perspectief van het samenwerkingsmodel gezien, voldoende reden om botsingen na te 
streven. In de uitvoeringspraktijk gaat immers het een en ander mis, of beter gezegd een aantal zaken loopt 
niet zoals ze zouden moeten lopen.  
 
Veel van die zaken hebben te maken met logistieke en communicatieve problemen. We noemen enkele 
voorbeelden:  
- Informatie uit dossiers is niet tijdig beschikbaar; 
- Opdrachten worden niet tijdig verstrekt; 
- Reclasseringswerkers zijn niet tijdig inzetbaar; 
- Afspraken op casusniveau verlopen moeizaam vanwege het hanteren van bloktijden binnen GW; 
- (Onverwachte) overplaatsingen; 
- Overlap in functies en taken, zowel binnen GW als tussen GW en 3RO; 
- Interventies zijn niet beschikbaar maar zijn wel opgenomen in reïntegratieplan; 
- Te lange doorlooptijden op allerlei aspecten van de keten. 
 
Het zijn voorbeelden van irritaties over en weer die in de pilots nog te veel worden geaccepteerd als een 
gegeven en nog niet worden gezien als zaken die veranderd en verbeterd kunnen worden. Misschien dat ook 
de naam ‘samenwerkingsmodel’ daar debet aan is. In de kern gaat het immers niet om de samenwerking 
tussen GW en RO maar om het realiseren van een samengesteld traject voor de justitiabele. Dat traject 
kenmerkt zich door overdrachtsmomenten en door een strakke planning van activiteiten en is in die zin 
eerder een proces dat onder strakke regie tot stand moet komen en worden uitgevoerd dan dat het gaat om 
het organiseren van samenwerken.  
 
De uitdaging die aan de regie wordt gesteld wordt nog groter als de ambitie van TR zich ook gaat 
uitstrekken tot het organiseren van de aansluiting op de lokale veiligheidsketens.  
 
Welke conclusies zijn hier nu uit te trekken voor het samenwerkingsmodel:  
1. De huidige pilots (en de twee nieuwe die per 1 januari worden toegevoegd) moeten nadrukkelijk als 

voorloper op een overall implementatie worden gezien. De voortgangsbewaking op de uitvoering in de 
pilots moet kritischer worden waar het gaat om het melden van fouten in de uitvoering ten opzichte van 
het ideaaltypische samenwerkingsmodel. 

2. Daartoe moet het samenwerkingsmodel worden herschreven en vormgegeven als een set 
minimumvereisten waaraan een traject als geheel moet voldoen, welke eisen aan afzonderlijke 
overdrachtsmomenten worden gesteld en aan de te onderscheiden activiteiten of interventies.  

3. Duidelijk moet zijn dat in 2005 de pilots nog draaien onder nog onvoldoende uitgekristalliseerde 
verhoudingen. In die zin kan van hen dan ook geen optimaal resultaat, qua effectiviteit en efficiency van 
de processen, verwacht worden. Wel moeten ze blijven aangeven waar ze – vanuit de eigen ervaringen – 
merken dat nadere beleidsontwikkeling op landelijk niveau nodig is.  

4. Tegelijkertijd moet op lokaal niveau de pilot als opdracht hebben om de stap naar implementatie te 
zetten. Wat betekent TR voor de (aanpassing) binnen het GW op inrichtingsniveau waar het gaat om 
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toerusting van medewerkers en functies; wat betekent TR voor de organisatie van werkprocessen binnen 
de 3RO.  

5. De opbrengst uit (3) en (4) samen kunnen dan uitmonden in een handreiking implementatie TR voor de 
andere inrichtingen en regio’s gericht op 2006. 

6. Onderdeel van die handreiking is een antwoord op de vraag in hoeverre implementatie onder lokale 
condities mogelijk is en waar centrale aanwijzing (en dus het realiseren van randvoorwaarden) nodig is.  

 
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke inrichting van de pilots alleen mogelijk is als deze onder regie van 
de lijn gebracht wordt. Dat betekent niet dat afgezien hoeft te worden van het model van pilotcoördinatoren, 
maar wel dat deze nadrukkelijk hun verantwoordingslijn moeten hebben naar het inrichtingsmanagement en 
het management van de 3RO. De landelijke projectleiding zal dan naast het contact met pilotcoördinatoren 
ook een directe verbinding moeten aangaan met het lokale lijnmanagement.  
 
Invoering van TR is een omvangrijke en complexe operatie. Op voorhand moet duidelijk zijn dat deze ook 
zal ingrijpen op alle aspecten van de bedrijfsvoering (en het beleid) binnen GW en 3RO. Dat vraagt binnen 
de vijf pilots ook om de moed om substantiële productafspraken te maken. Alleen dan wordt het 
samenwerkingsmodel immers echt beproefd en kunnen er lessen uit getrokken worden.  
 
Het draagvlak voor TR is – ondanks dat er ook sprake is van cynisme bij sommige actoren – voldoende om 
nu stappen vooruit te zetten. Het programma TR dient dan wel over voldoende doorzettingsmacht te 
beschikken. (Vergelijkbaar geldt dat voor de lokale pilots, maar hier wordt verwacht dat de plaatsing in de 
lijn ervoor zorgt dat deze doorzettingsmacht wordt gerealiseerd.) Overwogen moet worden om in de vijf 
pilots ook waar het gaat om bekostiging al volledig te anticiperen op de implementatiefase. Ook waar dat 
betekent dat niet alleen naar de TR-bekostiging gekeken moet worden, maar naar de integrale bekostiging. 
TR-activiteiten zijn immers niet extra, maar komen grotendeels in plaats van andere, regulier bekostigde 
taken. Onvermijdelijk is dan dat TR en DNI zich tot elkaar moeten gaan verhouden. Uiteindelijk gaat het 
immers om het realiseren van een integrale aansturing.  
 

Afsluitend 
Het samenwerkingsmodel is sterk gericht op de betrokken inrichtingen en organisaties. Uiteindelijk draait 
het hele model echter om de justitiabele. Het zou voor het draagvlak voor TR goed zou zijn om – zo gauw de 
productieaantallen zich daarvoor lenen – een start te maken met effectmeting, ook al is dat in eerste aanzet 
slechts in verkennende zin vooruitlopend op een breder opgezet onderzoek.  
Waar het gaat om de gedetineerde is nog een aspect van belang dat naar onze mening momenteel nog 
onvoldoende aandacht krijgt. En dat is de rechtspositie van deze. Mogen TR-activiteiten geweigerd worden 
of zijn ze een verplichting. Welke sancties staan op weigering. Omgekeerd is de vraag aan de orde of een 
gedetineerde recht heeft op TR-activiteiten en hoe klachtrecht vorm krijgt. 
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7.3 Het draaiboek 
In deze paragraaf operationaliseren wij de aanbevelingen uit de voorafgaande conclusies en aanbevelingen 
ten behoeve van het draaiboek terugdringen recidive8. Hierbij staan wij stil bij het samenwerkingsmodel zelf 
en de randvoorwaarden die ingevuld moeten worden wil het model een succes worden. 
 
De projectleiding heeft een eerdere aanbeveling uit de eerste rapportage opgevolgd en is doende de TR-
activiteiten te borgen in de lijn van de betrokken organisaties. In het nu volgende gebruiken wij dit als het 
startpunt. 
 

Vorm van het samenwerkingsmodel 
Het in het draaiboek opgenomen model is het aantal stappen in het samenwerkingsmodel teruggebracht tot 
vijftien. De afzonderlijke stappen zijn ook op basis van het afgelopen jaar opgedane kennis en ervaring 
geconcretiseerd ten opzichte van het oorspronkelijke model. In de stappen zijn de op te leveren resultaten 
van het samenwerkingsmodel duidelijk zichtbaar. 
 
1. Het model kan nog aan duidelijkheid winnen door de resultaten (output) van het traject met een 

gedetineerde te benoemen, dus bijvoorbeeld voor de startfase van het TR-traject: 

• Het indiceren of een gedetineerde in aanmerking voor TR komt 

• Het verstrekken van een opdracht voor het maken van een reïntegratieplan  

• Het uitvoeren van de diagnostiek 

• Het opleveren van een concept reïntegratieplan 

• Het opleveren van een reïntegratieplan 
2. En vervolgens bij elk van de resultaten aan te geven aan welke kwaliteitseisen er voldaan dient te 

worden, zoals: 

• Eisen aan het tijdstip van oplevering 

• De wijze waarop de registratie moet plaatsvinden 

• Wie de verantwoording draagt voor de uitvoering 

• Wie het resultaat accepteert (wie autoriseert?) 

• Hoe de inhoudelijke toetsing is geregeld 

• Wie er geïnformeerd moet worden over de resultaten 

• Welke informatie moet worden overgedragen aan een andere partij 
3. De beschrijving zou in een zodanige vorm gebracht moeten worden, dat deze geen ruimte overlaat over 

wat een traject moet opleveren. De beschrijving zou echter ook de ruimte moeten bieden aan de pilots 
de systematiek van TR in te passen in bestaande werkwijzen van de verschillende lijnorganisaties (GW 
en 3RO). 

 

                                                           
 
 
 
 
8  Draaiboek Terugdringen Recidive 2005, Werkgroep samenwerking Gevangeniswezen en Reclassering, versie 1.2, 28 

oktober 2004 
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Naast de operationele activiteiten moet ook duidelijkheid worden geboden over de wijze waarop de 
coördinatie van de TR-activiteiten wordt vormgegeven. 
4. Bij deze activiteiten moet niet alleen worden beschreven wie de coördinatie verzorgd en de borging van 

het samenwerkingsmodel in de lijn doet, maar ook onder welke voorwaarden en naar wie in één van de 
lijnorganisaties kan worden geëscaleerd. 

 
Met deze invulling geeft het draaiboek de uitgangspunten aan waar iedere pilot rekening mee moet houden 
bij de implementatie van de TR-activiteiten en zich dient te conformeren bij het leveren van productie. 
 

De planning & control 
De pilots krijgen als opdracht de TR-werkwijze zoals vastgelegd in het draaiboek in 2005 in het cluster te 
implementeren. De uitkomsten worden meegenomen in het implementatieplan voor de landelijke uitrol in 
2006. De keuze om TR te implementeren (in de lijn) impliceert dat de verantwoording over de TR-productie 
ook in de lijn komt te liggen. 
5. Wij suggereren naast de productiecijfers ook andere indicatoren in de maand en kwartaalrapportages op 

te nemen, zoals de doorlooptijden van de activiteiten en de voorraden onder handen werk. Deze 
indicatoren moeten lijn en projectleiding inzicht verschaffen in mogelijke knelpunten in het 
samenwerkingsmodel. 

 
Daarnaast worden in een pilot ook activiteiten uitgevoerd om de activiteiten uit het samenwerkingsmodel te 
passen binnen de andere processen, wordt ondersteuning geboden indien er zich knelpunten optreden en 
wordt de voortgang van de implementatie bewaakt. Dit zijn derhalve projecttaken die ondersteunend zijn aan 
het effectueren van de TR-productie. 
6. Aanbevolen wordt, iedere pilot een werkplan te laten opstellen ten behoeve van de implementatie. Het 

werkplan zou vanuit de uitgangspunten van het draaiboek duidelijk moeten maken: 

• Wat de ambitie is die men met de invoering van TR wil bereiken; 

• Welke eisen de betrokken organisaties aan de implementatie van TR willen stellen; 

• Welke resultaten men wil bereiken; en, 

• Welke planning daarbij wordt gehanteerd. 
 
Dat wil zeggen dat er in het plan lokale procesdoelen worden opgenomen waarlangs de voortgang van de 
implementatie gedurende 2005 getoetst zullen worden.  
7. Hoewel de regie van het werkplan bij de lijn van het GW en de 3RO behoort te liggen, lijkt het 

verstandig de taken hiervan te beleggen bij één of meerdere medewerkers met voldoende mandaat. Bij 
de huidige inrichting van de pilots zou dit de pilotcoördinator kunnen zijn met de voorwaarde dat hij/zij 
de lijn kan aanspreken op het functioneren binnen TR-verband. De pilotcoördinatoren worden daarmee 
ondersteunend aan het lokale lijnmanagement. 

 
Deze inrichting heeft dus ook consequenties voor de wijze waarop overleg tussen de projectleiders en de 
pilots gaat verlopen. Primair aanspreekpunt voor de projectleiders in een pilot is het lijnmanagement. 
8. Aanbevolen wordt dan ook met het lokale lijnmanagement een overleg in te richten in relatie tot 

geleverde productie en de voortgang van de implementatie van het samenwerkingsmodel. 
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9. In relatie tot de financiering van de TR-activiteiten wordt aanbevolen een splitsing te maken tussen 
activiteiten gerelateerd aan productie en activiteiten die met de implementatie gemoeid zijn. Van deze 
laatste categorie activiteiten ligt het voor de hand om deze projectkosten op basis van het werkplan te 
honoreren en niet afhankelijk te maken van geleverde productie. Daarmee accepteert men dus ook een 
bepaalde mate van ondoorzichtigheid van de uitvoering die het werken in een pilot nu eenmaal met zich 
meebrengt. 

 

Capaciteitsplanning 
In de tweede meting is meerdere malen het niet (tijdig) kunnen voldoen aan opdrachten voor het uitvoeren 
van diagnostiek naar voren gebracht als knelpunt in de uitvoering. Als reden wordt door 3RO vaak het 
ontbreken van inzicht genoemd in het moment waarop nieuwe opdrachten worden aangeboden. Hierdoor 
zouden TR-activiteiten moeilijk in te passen zijn in andere reclasseringsactiviteiten. Een oplossing voor deze 
problematiek moet onzes inziens worden gezocht op twee punten: 
10. In de eerste plaats verdient het aanbeveling dat de bedrijfsvoering van 3RO ruimte laat voor 

onvoorziene activiteiten. Dit betekent niet op voorhand dat een gedeelte van de capaciteit van 
medewerkers wordt gereserveerd voor TR-activiteiten maar dat de mogelijkheid bestaat (binnen 
grenzen) flexibel binnen werkschema’s te schuiven. 

11. Daarnaast moet de oplossing ook deels gezocht worden in een adequate invulling van het 
opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap. In het private domein zijn daar verregaande 
voorbeelden van te geven waarbij een opdrachtgever door het tijdig verstrekken van informatie aan de 
opdrachtnemer er voor zorgt dat deze zijn activiteiten kan afstemmen op de verwachte vraag. 

 
Over het realiseren van beide oplossingen moet niet te gemakkelijk worden gedacht. Beide oplossingen 
suggereren veranderingen in werkwijzen waarbij het ook niet ondenkbeeldig is dat er aanpassingen in de 
informatievoorziening bij één of meerdere betrokken partijen noodzakelijk zijn. In de pilots is er dan ook 
een extra inspanning nodig om invulling te geven aan bovenstaande verbeterpunten. 
 

Het project in het krachtenveld 
Het krachtenveld heeft het voorbije jaar de nodige invloed gehad op de uitvoering van de pilots. Over het 
algemeen kan worden gesteld dat daar in de pilots adequaat op is geanticipeerd en dat de nodige leerpunten 
zijn terug te vinden in het draaiboek. Het binnen de reikwijdte trekken van gerelateerde aspecten uit het 
krachtenveld, of dat nu de implicaties zijn van de andere projecten uit het TR-programma of inzichten vanuit 
DNI, betekent wel een zeker afbreukrisico voor het project. Dit omdat met steeds meer aspecten rekening 
gehouden moet worden waardoor de kern van het samenwerkingsmodel wel eens op de achtergrond zou 
kunnen geraken. 
12. Met de implementatie van het draaiboek in vijf clusters is het dan ook noodzakelijk te komen tot een 

consolidatie van reikwijdte. Veel meer dan het afgelopen jaar wordt 2005 een toetsjaar voor het 
samenwerkingsmodel waarin de vraag moet worden beantwoord of de clusters zijn toegerust op de TR-
activiteiten. 

13. Onzes inziens dienen de pilots en de projectleiders terughoudend te zijn bij het nadenken over en 
oppakken van nieuwe initiatieven en zich vooral formeel vanuit de optiek van het project op te stellen. 
Zelfs als het vanuit het krachtenveld logisch lijkt het samenwerkingsmodel aan te passen, doet men dat 
met een formeel schrijven waarin de consequenties van de potentiële verandering op het project 
inzichtelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld qua doorlooptijd en additionele inspanningen. 
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14. Bij het maken van afwegingen (zoals de bovenstaande) moet er voldoende tijd en ruimte worden 
gecreëerd voor reflectie vanuit het project zelf als ook van buitenaf. Zeker nu de pilots overgaan in 
implementatie in de lijn prefereert zorgvuldigheid boven snelheid. 

 

Samenwerking in andere segmenten van de keten 
Op dit moment wordt in de opstartfase van het samenwerkingsmodel opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van diagnostiek (met behulp van het RISc-instrument). Nu al is er een tendens om dit instrument in een 
eerder stadium van de keten toe te passen, bijvoorbeeld bij het vervaardigen van een 
voorlichtingsrapportage. Dit betekent dat er bij binnenkomst van gedetineerden niet vanuit kan worden 
gegaan dat er diagnostiek moet worden opgesteld. Daarmee verandert het samenwerkingsmodel. 
15. Nu al moet er worden nagedacht vanuit welke informatiepositie het TR-traject start indien er al eerder 

een diagnose is gesteld. Vragen die daarbij gesteld moeten worden zijn onder andere: 

• Wordt alles opnieuw gedaan of kunnen er stappen worden overgeslagen? 

• Hoe kan een voorlichtingsrapportage worden omgezet in een (advies)reïntegratieplan? 

• Welke randvoorwaarden worden er gesteld aan het gebruik van eerdere informatie? 

• Welke rol heeft de trajectbegeleider en de reclasseringswerker in deze situatie? 
 
In feite gaan andere delen van de keten dus het samenwerkingsmodel beïnvloeden. Met de beantwoording 
van de voorafgaande vragen wordt hierop geanticipeerd. Met de in de pilots opgebouwde ervaring kan echter 
ook het initiatief worden genomen bij stimuleren van andere samenwerkingsverbanden in de keten. Hoewel 
dat paradoxaal lijkt met de eerdere opvatting over de reikwijdte van het project, behoeft dat niet het geval te 
zijn indien er door beïnvloeding constructies worden ontwikkeld die in lijn zijn met het 
samenwerkingsmodel waardoor aanpassingen beperkt gehouden kunnen worden. Onze inschatting is dat het 
eerste wat op TR afkomt, de samenwerking met de ketenpartijen op regionaal niveau is. 
 

Besluitvorming over het samenwerkingsmodel 
Nederland is van oudsher een land waarin het polderen tot algemeen geaccepteerde regel is verheven. Het 
samenwerkingsmodel zelf is daar een goed voorbeeld van, een na onderhandeling tot stand gekomen 
compromis waarin voor alle partijen wat te halen is. Er wordt niet voor de beste oplossing gekozen maar 
voor de oplossing waarin het verlies (in betrokkenheid, macht, etc.) voor de partijen wordt geminimaliseerd. 
Voor de korte termijn leidt dat tot een werkbaar model. Het is echter de vraag of het samenwerkingsmodel 
daar op de langere termijn bij gebaat is. 
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Bijlage A. Uitkomsten workshop Rijnmond 
 

Metaforen 
Bij aanvang van de workshop is aan de deelnemers gevraagd hun beelden van het samenwerkingsmodel in 
een metafoor te benoemen. In het onderstaande overzicht worden de verschillende beelden weergegeven. 

 

 
 
 
 

 

 

Stromend Water met 
enkele rotsblokken (een 

soela) 

Moeizaam maar 
moeite waard 

Communicatie 

Al doende leren en 
hobbels bijstellen  

Taak 
verdeling 

Zwart/ Wit 

Looptijd Horizontaal 

Theorie vs. 
Praktijk 

Stroomlijnen 

Vormingsproces 

Welwillendheid 

 

Figuur 3 Metaforen uit de pilot Rijnmond 

 
Een aantal metaforen spreekt voor zich, maar enkelen vragen om verduidelijking. De opstellers hebben 
daarbij het volgende aangegeven:  
Stromend water met enkele rotsblokken: helder, bruisend water. Het stroomt lekker, alleen hier en daar 
liggen wat rotsblokken in het water. Het vraagt wat behendigheid om tussen de rotsen door te gaan.  
Horizontaal: Sluit aan bij de beschrijving van het stromende water. 
Communicatie: We bedoelen soms hetzelfde, maar verstaan soms iets anders. 
Zwart/Wit: De intentie van TR is heel goed, maar wij zijn heel erg tegen zaken in de uitwerking. Deze 
tegenstellingen geven frictie. 
Theorie vs. Praktijk: De dingen die achter een bureau worden bedacht en op papier worden gezet passen niet 
altijd in de werkelijkheid. 
Looptijd: We zien de cliënt aan het begin van het traject, vervolgens wachten we totdat we hem aan het 
einde van het traject weer kunnen oppakken. We weten dan niet altijd wat er in dat middenstuk met hem 
gebeurt. 
Welwillendheid: Er is veel bereidheid, maar er zijn ook veel weerstanden. Er moet veel worden afgestemd 
wat een remmend effect heeft. 
 
Daarna is het totaalbeeld kort besproken. Daarmee is een eerste voorlopige beoordeling van het 
samenwerkingsmodel gegeven. Zoals te zien is, geeft een aantal metaforen het beeld van beweging en 
richting. Centraal staat echter het hier en nu. ‘Al doende leren en hobbels bijstellen, moeizaam maar de 
moeite waard’. Dat het hier en nu niet allemaal pais en vree is, komt terug in de beelden ‘theorie versus 
praktijk’, communicatie en zwart-wit.  
Dat is ook meteen aanleiding om één van de centrale problemen uit te spreken. Een aantal deelnemers is het 
niet eens met een aantal instrumenten van TR, bijvoorbeeld het hanteren van de RISc voor verslaafden.  
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Samenvattend kan worden opgemerkt dat alle partijen zich op een hoog abstractieniveau goed kunnen 
vinden in TR, maar dat naarmate de uitwerking dichter bij huis komt er meer weerstand ontstaat. De rivier 
met de rotsblokken lijkt hierbij het beste aan te sluiten bij de gezamenlijke visie. Het verschil zit in de 
manier waarop men naar de rotsblokken kijkt. Een rotsblok is in de visies zowel iets waar water omheen 
gaat, als waar water tegenaan botst. 
 

Het samenwerkingsmodel besproken 
Door het onderling uitwisselen van de beelden hebben de deelnemers inzicht gekregen in de manier waarop 
men naar het samenwerkingsmodel kijkt. Dit zou moeten helpen bij het bespreken van de verschillende 
stappen in het samenwerkingsmodel. De deelnemers hebben door middel van stickers aangegeven welke 
stappen in het samenwerkingsmodel goed lopen en welke stappen in het samenwerkingsmodel voor 
verbetering vatbaar zijn. Op basis daarvan worden uiteindelijk de punten 9, 11 en 12, 13 en 15 in samenhang 
geselecteerd. 
 

� Punten 12, 13, 15 - Wie besluit uiteindelijk op welke manier, op basis van de RISc, het reïntegratieplan 
wordt ingevuld? Hoe worden de verschillende werkwijzen met elkaar gecombineerd? Vooral de 
moeizame samenwerking met DeltaBouman zorgt nog voor veel onrust. 

� Het vraagstuk rondom stap 11 - Hoe kan men de verdiepingsdiagnostiek beter organiseren? Wie doet 
wat? Financiering? Thema vooral in relatie tot verslavingsdiagnostiek. 

� Stap 9 - Het formele besluit om tot een plan te komen. Wel of niet RISc’en? 
 
De deelnemers hebben voor de bovenstaande vraagstukken een probleemdefinitie opgesteld. Deze 
probleemdefinitie is het uitgangspunt voor het opstellen van het advies. In de opzet was gepland dat de 
verschillende subgroepen elk met een ander thema aan de slag zouden gaan. Alle betrokkenen wilden echter 
een advies opstellen rondom het vraagstuk achter de punten 12, 13, 15, waarbij men de afstemming tussen 
DeltaBouwman en de overige instellingen wil verbeteren.  
 
Hieronder wordt van dit knelpunt een samenvatting van de probleemdefinitie gegeven, een omschrijving van 
de gewenste situatie, aangegeven welke eerste stappen daartoe door wie moeten worden gezet en welke 
belemmeringen er op de weg naar de gewenste situatie zijn. 
 
Advies stappen 12, 13 en 15 
Samenvatting van de probleemdefinitie: 
De TB-er verslavingszorg stelt zelf een 

reïntegratieplan op en bespreekt dit intern met 
de behandelingsverantwoordelijke in het 
collegiaal overleg. Vervolgens wordt het 
document ondertekend door de 
behandelingsverantwoordelijke. Dan gaat de 
TB-er verslavingszorg naar de TB-GW- er en 
legt het document neer, met de aankondiging dat 
dit het gezamenlijke reïntegratieplan is. Er is 
echter geen ruimte meer om het plan te wijzigen 

(want ondertekend). Hiermee voelt de TB-GW-
er zich voor het blok gezet. Er ontstaat het 

Gewenste situatie: 
TB-er verslavingszorg en TB-GW-er stellen 

gezamenlijk de interventies vast ten aanzien van 
het reïntegratieplan. Men moet met enige 
souplesse naar de eigen verantwoordelijkheid 
gaan kijken. 



 
 

 

 II - 45 

gevoel dat men elkaar aan het bestrijden is in 
plaats van aan te vullen. 

Eerste stappen die moeten worden gezet: 
TB-er verslavingszorg en TB-GW-er plegen 
eerst overleg, voordat de TB-er verslavingszorg 
naar de behandelingsverantwoordelijke gaat en 
de handtekening van de 
behandelingsverantwoordelijke wordt gezet. 

Belemmeringen: 

� Vooralsnog geen. 
� Goed intern communiceren dat dit de 

nieuwe manier van werken is.  

 
Twee andere knelpunten zijn niet uitgewerkt tot een advies. Wel is daarvoor een probleemverkenning 
opgesteld. In de hiernavolgende tabellen geven wij deze probleemverkenningen weer. De deelnemers 
hebben aangegeven deze twee knelpunten zelf later uit te werken tot een advies. 
 
Probleemdefiniëring stap 9. Het formele besluit om tot een plan te komen 
Wat is het probleem? 
Er zijn subjectieve criteria om in aanmerking te 
komen voor TR. Door de interpretatie van deze 
criteria kunnen verschillen ontstaan. 
Voorbeelden zijn verlof en afzondering.  

Wat zijn de gevolgen als het probleem niet 
wordt opgelost? Voor Wie? 
GW: Vertraging in het detentiefaseringsproces, 
BSD’s worden hierdoor meer belast. 
Samenwerking: Veel onduidelijkheid, 
vertraging, onbegrip, discussie, verschillende 
werkwijzen. 
 

Is niets doen een optie? 
Nee, er is verschil tussen de diverse 
reclasseringsunits waardoor het probleem in 
stand blijft.  

Wiens probleem is het? 
Iedereen in de samenwerking. 
 

Wie/wat is nodig om het probleem op te 
lossen? 
Afstemming met iedere reclasseringsinstelling 
afzonderlijk en later komen tot één afspraak met 

alle reclasseringsinstellingen. 

 

Probleemdefiniëring stap 11. Verdiepingsdiagnostiek 
Wat is het probleem? 
� Onduidelijkheid over de mogelijkheid 

hiertoe bij o.a. verslavingsproblematiek en 
psychiatrische problematiek. 

� Randvoorwaarden zijn er niet. Psychologen 
in PI’s werken niet mee of moeizaam. 

� Wie kan er worden ingeschakeld bij 
verslavingsproblematiek en op welke 
manier? Wie financiert de 
verdiepingsdiagnostiek? 

Wat zijn de gevolgen als het probleem niet 
wordt opgelost? Voor Wie? 
 
Uiteindelijk de cliënt  

 
Samenwerkingsmodel: rapportage komt niet op 
de juiste/volledige manier tot stand. 

 
Is niets doen een optie? 
Nee 
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� Er wordt niet erkend dat het bij de 
verslavingsdoelgroep meer moeite en tijd 

kost om tot een goede diagnose te komen. 

Wiens probleem is het? 
RISc-er en TB-er want het plan moet anders 
worden ingevuld. 
 

Wie/wat is nodig om het probleem op te 
lossen? 
� Gekoppeld aan TR deskundigen die te 

raadplegen zijn en/of ingeschakeld kunnen 
worden voor verdieping 

� Beleidsmakers moeten accepteren dat de 
verslavingsdoelgroep een wezenlijk andere 
doelgroep is dan de reguliere groep. Dus durf 

te differentiëren en zit niet zo vast aan 
uniformiteit. 

 
Nabeschouwing op de workshop Rijnmond 
Het vraagstuk “Hoe gaan we om met DeltaBouwman” sluimert in vrijwel elke discussie. Ook de 
uiteindelijke keuzes voor de knelpunten zijn terug te voeren op deze vraag. Dit verklaart waarschijnlijk ook 
dat men allemaal over deze vraag het advies wilde opstellen. Het gereedkomen van het advies is naar onze 
indruk als een opluchting ervaren. Het leek alsof er eindelijk op een constructieve manier over het probleem 
is gesproken. Opvallend voor ons is het feit dat DeltaBouwman zich schijnbaar niet heeft gerealiseerd dat 
hun werkwijze veel weerstand oproept bij de overige partijen. In de rivier kun je dus soms ook zelf een 
rotsblok zijn!  
 
Principiële problemen en praktische oplossingen verdragen elkaar dus niet altijd. DeltaBouwman blijft de 
RISc als een onvoldoende en onjuist instrument zien om te gebruiken bij gedetineerden met 
verslavingsproblematiek. De gekozen oplossing lost dit strijdpunt niet op. Wel is er een manier gevonden 
om er in de praktijk beter mee om te kunnen gaan. De twee andere thema’s die als knelpunt zijn benoemd 
(maar niet zijn uitgewerkt tot een advies) staan niet ver af van het wel uitgewerkte knelpunt. 
Verdiepingsdiagnostiek (stap 11) heeft direct te maken met de inzet van de expertise van DeltaBouwman, 
terwijl het besluit om tot een plan te komen (stap 9) raakt aan het vraagstuk waar het primaat ligt, bij de 
behandeling of bij (de beheersing van) de detentieperiode. 
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Bijlage B. Uitkomsten workshop Noord-Holland Noord 
 

Metaforen 
Bij aanvang van de workshop is aan de deelnemers gevraagd hun beelden van het samenwerkingsmodel in 
een metafoor te benoemen. In het onderstaande overzicht worden de verschillende beelden weergegeven. 
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Figuur 4 Metaforen uit de pilot Noord-Holland Noord 

 
Aan de deelnemers is vervolgens gevraagd een toelichting te geven op de door hen geformuleerde 
metaforen. Hieronder wordt een aantal van de bovenstaande metaforen toegelicht: 
Kinderfiets en peloton: Je begint met vallen en opstaan (kinderfiets), uiteindelijk kun je mee in de structuur 
en massa en energie van een peloton. In een peloton gaat iedereen dezelfde kant op en is het moeilijk te 
ontsnappen of zomaar linksaf te slaan.  
Boom: Je begint klein, maar door goed voeden wordt je langzaam groter. Soms vallen er blaadjes af, maar 
als je gezond doorgroeit, kun je heel oud worden. 
Voertuig: Het voertuig is een auto dat ons naar het doel TR brengt. Er moet wel nog het nodige aan de auto 
worden vervangen, hier en daar wat achterstallig onderhoud, maar hij doet het wel. 
Jaarmarkt: Iedereen stalt zijn eigen dingetjes uit. Er is altijd veel plezier en men kijkt er naar uit om weer 
lekker te shoppen. Soms is het helaas slecht weer, dan ben je snel weer thuis, soms is het mooi weer en blijf 
je wat langer. Alleen de goede dingen lopen goed op de jaarmarkt. Men koopt en verkoopt aan elkaar en aan 
de gedetineerde.  
 
Uit een aantal metaforen kan worden opgemaakt dat men het beeld heeft “op weg” te zijn. Het voertuig, de 
kinderfiets, het peloton en de groeiende boom duiden allemaal op een ontwikkeling en (positieve) 
bewegingen in de tijd. Deze visie werd door alle deelnemers aan de workshop onderschreven. Slechts in de 
marge zijn enkele meer negatieve noties genoemd zoals cijfers, verschillende visies en veel papier. Deze 
mogen echter de pret niet drukken. Plezier en geloof staan duidelijk centraal.  
 

Het samenwerkingsmodel besproken 
Door het onderling uitwisselen van de beelden zijn de deelnemers van de workshop tot een gezamenlijk 
beeld gekomen. Met dit beeld als vertrekpunt hebben de deelnemers vervolgens de 33 stappen van het 
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originele samenwerkingsmodel kritisch bekeken. De deelnemers hebben door middel van stickers 
aangegeven welke stappen in het samenwerkingsmodel goed lopen en welke stappen in het 
samenwerkingsmodel voor verbetering vatbaar zijn.  
 
De deelnemers hebben vervolgens een selectie gemaakt van de knelpunten. Ten aanzien van deze 
knelpunten hebben zij een advies opgesteld. Men is tot de volgende selectie gekomen: 

� De relatie tussen het CB-TR en BSD. Bij de bespreking van de stappen werd duidelijk dat voor de 
ontwikkeling en voortgang van TR een goede afstemming tussen (B)TR en BSD noodzakelijk is. Men is 
er tot op heden niet in geslaagd een goede relatie en afstemming te realiseren. 

� Het vraagstuk rondom stap 23. Voorafgaand aan iedere overplaatsing binnen de P.I.’s evalueren en 
toetsen van de vooruitgang van het reïntegratieplan a.d.h.v. het diagnose-instrument en toetsing van het 
risico op het delictgedrag functioneert momenteel niet. Ook dit hangt samen met het BSD.  

� Stap 25 beschrijft dat zes maanden voor het moment waarop gedetineerde in aanmerking kan komen 
voor PP of VI wordt gerapporteerd over de voortgang van het reïntegratieplan, gerealiseerde 
interventies, resultaat daarvan, welke interventies voortgezet dienen te worden c.q. ingezet in 
extramurale fase. Stap 26 beschrijft de overdracht aan TB-R van lopende zaken m.b.t. externe 
organisaties ter voorbereiding van extramurale fase. Deze beide stappen zijn door de deelnemers 
gecombineerd tot één knelpunt, waarin de voortgang van de gedetineerde en de overgang van de 
gedetineerde van intramuraal naar extramuraal wordt behandeld.  

 
De deelnemers hebben voor de bovenstaande vraagstukken een probleemdefinitie opgesteld. Deze 
probleemdefinitie wordt het uitgangspunt voor het opstellen van het advies. Hieronder wordt per knelpunt 
een samenvatting van de probleemdefinitie gegeven, er wordt een omschrijving gegeven van de gewenste 
situatie, er wordt aangegeven welke eerste stappen daartoe door wie moeten worden gezet en welke 
belemmeringen er op de weg naar de gewenste situatie zijn. 
 
Advies relatie (B)TR en BSD 
Samenvatting van de probleemdefinitie: 
De lijst met kandidaten voor TR wordt niet 
aangeleverd.  
 
De informatie over de kandidaten wordt niet 
aangeleverd. 

Gewenste situatie: 
Wekelijks wordt (door BSD) een lijst met 
geschikte kandidaten aangeleverd bij het BTR. 
Daarnaast wordt ook alle informatie van elke 
gedetineerde die in aanmerking komt voor TR 
bij BTR aangeleverd.  

Eerste stappen die moeten worden gezet: 
Taken en bevoegdheden BTR en BSD moeten 
op elkaar worden afgestemd en formeel worden 
vastgelegd. Projectleiders moeten aangeven wat 
er moet worden veranderd. Op basis hiervan 
moet DJI de taken en bevoegdheden van BSD 
opnieuw definiëren opdat de taken van BSD 

aanvullend zijn op het functioneren van BTR. 

Belemmeringen: 

� Het is lange formele procedure. 
� Veel papier, overleg en bureaucratie voor 

nodig. 
� Mogelijke weerstand binnen het BSD als 

gevolg van deze stappen. 

 
Advies stap 23. Voorafgaande aan iedere overplaatsing binnen de PI’s evalueren en toetsen van de vooruitgang van het 
reïntegratieplan a.d.h.v. het diagnose-instrument en toetsing van het risico op delictgedrag. 
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Samenvatting van de probleemdefinitie: 
Er wordt niet tijdig bekend gemaakt wanneer 

overplaatsing zal plaatsvinden. 
 
Bij de selectie voor overplaatsing wordt geen 
rekening gehouden met het reïntegratieplan. 

Gewenste situatie: 

� Voorafgaand aan het selectievoorstel, dan 
wel de beslissing dient een evaluatie plaats 
te vinden. 

� Het selectievoorstel is gebaseerd op het 
reïntegratieplan en de evaluatie. 

� Het advies van TR is bindend voor de 
overplaatsing. 

� Voor BSD verbetert de kwaliteit van de 
selectievoorstellen. 

� De BSD werkzaamheden zijn geïntegreerd 
binnen de detentiefasering van het 
gevangeniswezen. 

� Alle betrokken zijn goed geïnformeerd.  
Eerste stappen die moeten worden gezet: 
TR moet leidend zijn binnen de reïntegratie. De 
projectleiding moet ervoor zorgen dat de status 
van TR wordt vastgesteld, waardoor TR 
landelijk kan aansluiten bij de wetgeving. 

Belemmeringen: 
Tijd 
 
 
 
 

 
Advies stap 25/26. Overgang van intramurale fase naar extramurale fase en voortgang in het kader van het 
reïntegratieplan. 
 

Samenvatting van de probleemdefinitie: 

� Het is te laat bekend en er is te weinig tijd 
tot PP om over de voortgang et cetera te 
rapporteren.  

� Dit komt doordat er slecht wordt gepland 
en er een slechte afstemming is. 

� Er is onvoldoende overname en het is 
onduidelijk aan wie moet worden 
overgedragen. 

� De buitenreclassering weet niet wat TR is, 
waardoor plannen soms opnieuw worden 
gemaakt. 

Gewenste situatie: 
BSD geeft informatie (m.b.t. PP) door aan TR. 
Vervolgens moet TR in het plan een datum voor 
overdracht vaststellen. Door middel van een 
overdrachtsrapportage wordt de gedetineerde 
overgedragen aan de buitenreclassering.  
 
De keten tussen BSD, (B)TR en 
buitenreclassering moet lopen. 

Eerste stappen die moeten worden gezet: 

� BSD moet de data m.b.t. PP bevestigen aan 
TR. 

� Buitenreclassering moet het plan zoals 
opgesteld door TR overnemen. 

� TR moet de overdracht plannen via een 
formulier met een samenvatting van het 
plan. 

� Het reïntegratieplan moet leidend zijn! 

Belemmeringen: 

� Concurrentie tussen BSD en (B)TR. BSD 
ziet TR als een bedreiging voor de eigen 
functie. 

� Twee verschillende aansturingen. (B)TR 
wil een kwalitatief goed plan opstellen 
terwijl BSD zo snel mogelijk cellen moet 
vrijmaken en dus een hoge doorstroom wil. 
Hierdoor ontstaan concurrerende doelen. 

 

Nabeschouwing op de workshop Noord-Holland Noord 
Eerder is opgemerkt dat het gezamenlijke beeld van de deelnemers van de workshop kan worden 
omschreven als ‘op weg zijn’, dan wel ‘groeien’. Uit de probleemdefinities en de daaraan verbonden 
adviezen van de deelnemers wordt duidelijk dat zij tegen de grenzen van hun groeien aanlopen. Zij willen 
graag verder, maar ondervinden weerstand op hun weg naar een beter model. Hier lopen zij tegen de vraag 
aan wat nog binnen hun eigen ‘regelvermogen’ dan wel doorzettingsmacht ligt en waar vanuit een andere 
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hoek moet worden ingegrepen. In termen van de metafoor van de boom kan het als volgt worden 
beschreven:  
 

Een boom groeit door. Tot het moment dat er geen ruimte meer is voor groei en de takken van de boom 

hopeloos verward raken met die van andere bomen. Voordat dat gebeurt, moet worden besloten welke 

bomen blijven staan (blijvers) en welke bomen moeten worden gekapt (wijkers), zodat de bomen die blijven 

staan ruimte krijgen om te groeien. 

  
In Noord-Holland Noord heeft men het gevoel dat men nu op het punt staat dat de takken van de bomen in 
elkaar beginnen te draaien. Zij achten het noodzakelijk dat er nu wordt besloten welke bomen zullen wijken 
en welke bomen zullen blijven. De vraag is in hoeverre dit echt het geval is. Het is opvallend dat het GW 
een in principe interne kwestie, namelijk afstemming tussen BSD en BTR, via de hoogste echelons binnen 
DJI wil spelen. De workshop is te kort van duur geweest om ook dit vraagstuk nog actief mee te kunnen 
nemen. Waar het gaat om de uitrol van de pilots wordt hier echter tegelijkertijd aan een kernvraag geraakt. 
Wat kan op pilotniveau worden opgelost en wat vraagt oplossingen van ‘boven’? 
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Bijlage C. Uitkomsten workshop Overijssel 
 

Metaforen 
Gevraagd is de beelden van het samenwerkingsmodel in een metafoor te benoemen. In de onderstaande 
figuur zijn de soms fantasierijke plaatjes platgeslagen in platte tekst. 

Snelkookpan
Wandelaar (soms

korte dan weer
lange afstanden)

Een naderend
Onweer van twee
tegenovergestelde

kanten

Jongleren

Het belang van
gedetineerde

???

Kloof tussen
beleid en
werkvloer

Zeef met
grote gaten

Doolhof

Fuik

Haagse bluf

Berg op,
berg af

Het topje van
een ijsberg

Kwaliteit van
de reintegratie-

plannen

82% ?!?

Storm op zee

Losse gehelen met
gebrekkige

communicatie

Marathon met
hindernissen

Schildpad met
pretenties

Bolletjes van
verschillende grootte

die alle kanten opgaan

 

Figuur 5 Metaforen uit de pilot Overijssel 

 
Toelichting op de beelden: 
- De kwaliteit van de reïntegratieplannen is goed maar daar staat tegenover dat TR bestaat uit losse 

gehelen met een gebrekkige communicatie. 
- Spanning tussen theorie en praktijk. 
- Je moet een vergrootglas hebben om te begrijpen waarom een recidive getal van 82% als grens wordt 

gehanteerd. Betekent een score van boven de 82% uit een RISc dat het geen TR-klant is of dat er 
helemaal niets mee wordt gedaan?9 

- TR zit in het hoofd maar nog niet in het hart. 
- Soms vraag je je af of het doel nog wel de gedetineerde is. 
- Er bestaat een gat tussen beleid (en sturing) en de uitvoering. 
- Er is te veel papier en structuur en te weinig communicatie; het moet eenvoudiger. 
- Een reïntegratieplan moet worden besproken met een gedetineerde. 
- Er is grote onduidelijkheid over de verwachte doorlooptijden in het samenwerkingsmodel. 

                                                           
 
 
 
 
9  De norm van 82% wordt feitelijk alleen gehanteerd in relatie met ETS-COVA. De norm is niet van toepassing op 

andere interventies. 
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- TR past niet bij de andere activiteiten; TR moet er tussendoor; wanneer de instroom stagneert, worden 
de reguliere R-taken weer opgepakt en dat betekent op het moment dat een TR-activteit zich aandient 
die maar even moet wachten. 

 
Samen geven de beelden zoals genoemd door de deelnemers vooral de indruk van iets dat hen overkomt 
(storm op zee, Haagse bluf), dat te ambitieus is (schildpad met pretenties) en dat moeilijk grijpbaar is 
(bolletjes die allerlei kanten opgaan). De beelden spreken nauwelijks van iets dat men ‘onder controle’ heeft. 
 

Het samenwerkingsmodel besproken 
Voorafgaand aan het plakken van de stickers wordt de deelnemers gevraagd aan te geven hoe ver men met 
de implementatie van het samenwerkingsmodel is gevorderd. Aangegeven wordt dat men eigenlijk niet 
verder is dan stap 17/18. Aan het uitvoeren van de interventies is men vooralsnog niet begonnen. 
 
Vanuit de groep wordt voorgesteld de problemen plenair te bespreken (dus er wordt niet in subgroepen uit 
elkaar gegaan). Behalve de in het bovenstaande schema opgenomen opmerkingen worden de volgende 
probleem- en knelpunten naar voren gebracht. 
- De structuur in stap 1 is nog niet toereikend. 
- De selectie van potentiële deelnemers wordt op basis van objectieve criteria verricht maar er wordt 

daarbij geen gebruik gemaakt van CVS. 
- Het vrijwillige karakter voor deelname aan TR werkt belemmerend, het potentieel aantal deelnemers 

wordt hierdoor beperkt. 
- Er worden vraagtekens gezet bij de verplichting om in het proces altijd een RISc af te nemen bij een 

gedetineerde. 
- Het uitvoeren van de verdiepingsdiagnostiek is niet altijd mogelijk (of in ieder geval tijdrovend) doordat 

psychologen niet dezelfde prioriteit stellen aan TR als de deelnemers van de pilot. 
- Er is geen invloed op overplaatsingen. Bij overplaatsingen wordt alle documentatie betreffende een 

gedetineerde overgedragen aan de andere PI. Niet aan de pilots deelnemende PI’s zijn onbekend met TR 
waardoor de het hele proces nogal eens geheel opnieuw wordt uitgevoerd (we doen het opnieuw!). 

- In stappenplan al vastleggen dat degene die de RISc afneemt ook degene is die het reïntegratieplan 
opstelt.  

- De RISc-score is niet absoluut. Een werker heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, maar moet een 
deugdelijke onderbouwing geven indien afgeweken wordt van een RISc-score. 

- Onduidelijk is wie de formele vaststelling van het reïntegratieplan doet. Nu doen werkers dat, maar het 
reïntegratieplan is feitelijk ook een opdrachtkader voor gevangeniswezen en reclassering.  

- De doorlooptijd in de eerste fase is onbepaald. De reclassering komt nu pas in stap 9 om de hoek kijken. 
De terugkoppeling dat een bepaalde vraag ontvangen is en is opgepakt ontbreekt waardoor er ook geen 
sturing op kan plaatsvinden. 

 
De bespreking van alle stappen heeft veel tijd gekost. De keuze voor deze manier van bespreken heeft 
bijgedragen aan het verduidelijken van het werkproces voor de betrokkenen, maar daardoor was er minder 
tijd om gestructureerd de verdiepingsslag te maken en te komen tot het opstellen van adviezen ten aanzien 
van de grootste ervaren knelpunten. Naar aanleiding van de bespreking van het knelpunt rond de eerste 
stappen van het model is wel een advies opgesteld. Capgemini heeft ten behoeve van de rapportage dit 
advies in het format opgenomen. 
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Advies ten aanzien van de eerste stappen van het model 

Samenvatting van de 
probleemdefinitie: 
De afstemming gedurende de eerste 
stappen van het samenwerkingsmodel is 
moeizaam. Vaak is het onduidelijk 

wanneer iemand aan de slag gaat. 
Hierdoor is de doorlooptijd (te) lang. 
Het benaderen van iemand binnen de PI 
is makkelijker dan het benaderen van 
iemand buiten de PI. 

Gewenste situatie: 
Idealiter zou iedere reclasserings-
organisatie op vaste tijden binnen de PI 
aanwezig moeten zijn (SVG is dat 
thans). De lijnen zijn dan korter. 

Eerste stappen die moeten worden 
gezet: 
Laten weten dat een vraag vanuit de PI 
ontvangen is. 
Aangeven van het moment dat de vraag 
wordt afgehandeld. 

Belemmeringen: 

� De manier waarop het management 
van de 3RO prioriteit geeft aan TR 
kan vanuit de pilot beperkt worden 
beïnvloed. 

� De waan van de dag. 

 

Nabeschouwing op de workshop Overijssel 
De wijze waarop de workshop in Overijssel is verlopen kenmerkt de wijze waarop men momenteel aan het 
werk is met het samenwerkingsmodel. Er zijn nog veel onduidelijkheden en veel vragen. Referentiekaders 
zijn nog niet op elkaar afgestemd waardoor er discussie is over hoe een stap tot uitvoering te brengen. Een 
plenaire bespreking past binnen een kader waarin men nog onvoldoende zeker is van zichzelf en van elkaar. 
Er is behoefte aan het uitwisselen van persoonlijke gedachten, ervaringen en ideeën. Hoe moet het werken? 
 
Dit alles niet in een negatieve sfeer, althans niet in een negatieve onderlinge verhouding. De metaforen 
spreken echter voor zich: snelkookpan, doolhof, kloof tussen beleid en werkvloer, storm op zee, puntje van 
de ijsberg, marathon met hindernissen, een naderend onweer van twee tegenovergestelde kanten. Er spreekt 
veel onzekerheid uit en eigenlijk ook een bepaalde mate van gevaar/angst. Slechts uit een beperkt aantal 
metaforen spreekt ook enige hoop: berg op/berg af, schildpad met pretenties, fuik, jongleren. Echter ook in 
deze metaforen nog steeds een duidelijke ondertoon. 
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Bijlage A. Typering van de drie pilotregio’s 
 
 

Noord-Holland Noord 
In de regio Noord-Holland Noord werken gevangeniswezen en reclassering al enige tijd samen in het bureau 
detentietrajecten. Gevangeniswezen en reclassering werkten in dit bureau al geruime tijd samen aan het 
verbeteren van hun inzet en afstemmen van de inzet per gedetineerde. Vanuit het bureau detentietrajecten 
worden ook contacten met andere ketenpartners onderhouden (bijvoorbeeld de gemeente). 
 
Eén van de belangrijkste kenmerken van de regio Noord-Holland Noord is dat het overgrote deel van de 
gedetineerden niet uit de regio afkomstig is. De regio is als het ware een overloopgebied. Er zijn tevens zeer 
veel en snelle overplaatsingen van gedetineerden. Daarmee is het voor de regio ook eigenlijk onmogelijk om 
de samenwerking in de gehele keten te versterken. Verbeteringen in de uitvoering zullen altijd betrekking 
hebben op één onderdeel van de totale keten, namelijk de periode na het vonnis, wanneer de gedetineerde 
een straf moet uitzitten. Daarbij is de kans groot dat de gedetineerde richting het einde van de straf weer 
wordt overgeplaatst. 
 
Wat betreft de betrokken medewerkers geldt in de regio Noord-Holland Noord dat dit aantal beperkt is. 
Tevens is het aantal betrokken instanties te overzien (gevangeniswezen, Reclassering Nederland en in veel 
mindere mate de Brijder). 
 

Overijssel 
De regio Overijssel is een relatief grote regio wat betreft oppervlakte. Dat heeft tot gevolg dat er bij de 
samenwerking veel instanties betrokken zijn. Het aantal gedetineerden is echter niet dusdanig dat het aantal 
medewerkers dat betrokken is bij de uitvoering van het samenwerkingsmodel ook enorm is. Dit aantal is 
zelfs relatief gering. De regio Overijssel is eigenlijk een ideaal proefgebied: zelfvoorzienend, groot genoeg, 
maar niet te groot en tegelijkertijd rustig genoeg. 
 
Gevangeniswezen en reclassering kennen in deze regio nog geen uitgebreide geschiedenis wat betreft 
samenwerking. In dit opzicht is in deze regio als het ware bij nul gestart. 
 

Rijnmond 
De regio Rijnmond is groot in aantallen en uitermate druk wat betreft ontwikkelingen en benodigde 
oplossingen voor specifieke grootstedelijke problematiek. Het aantal instanties is beperkt, maar het aantal 
medewerkers dat betrokken is, is groot. De regio is grotendeels zelfvoorzienend. Regionalisering, er voor 
zorgen dat de gedetineerden altijd geplaatst kunnen worden in de eigen regio, is een belangrijke prioriteit. 
Het aantal gedetineerden is immers dusdanig groot dat de regio veel voordeel kan halen uit het goed 
inrichten van de totale keten. 
 
De invloed van de lokale partners op het werk van het gevangeniswezen is vele malen groter dan in de niet-
stedelijke gebieden. Het AJB (arrondissementaal justitieel beraad) is een belangrijk sturend orgaan. Vanuit 
de lokale behoefte aan een goede aanpak van de veelplegers wordt momenteel een persoongeboden aanpak 
gerealiseerd. Deze aanpak houdt in dat politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak, gevangeniswezen en 
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reclassering zwaar inzetten op een versterkte ketensamenwerking. Het programma Terugdringen Recidive 
(TR), dat eveneens vertrekt vanuit de visie van een goed afgestemde inzet/aanpak, past uitstekend binnen de 
lokale ontwikkelingen. TR wordt dan ook nadrukkelijk uitgewerkt als onderdeel van de totale ketenaanpak 
in Rijnmond. Hoewel het in vergelijking tot de regio’s Overijssel en Noord-Holland Noord over een 
substantieel grotere doelgroep gaat, is TR binnen de regio slechts een klein onderdeel van de versterkte 
aanpak. 
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Bijlage B. Achtergrondmateriaal 
 
 
1. Nota Effectieve Reïntegratie, Ministerie van Justitie, oktober 2001 
2. Bouwstenen van het Programma Terugdringen Recidive, Ministerie van Justitie; DGPJS/DSRS, 

november 2002 
3. Rijksbegroting, Ministerie van Justitie, 2003, pagina 142 
4. Programma Terugdringen Recidive; Krachtenveldanalyse, een product van de werkgroep 

Samenwerking Gevangeniswezen en Reclassering, juni 2003-09-04 
5. Projectplannen Pilot Noord-Holland Noord, PI Overijssel, PI Rijnmond 
6. Concept Samenwerkingsmodel Gevangeniswezen en Reclassering, d.d 28-4-2003, met bijlage 1: Taken, 

Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden & Beslismomenten, en stroomschema, d.d. 10-3-2003 
7. Literatuur over samenwerkingsarrangementen in de publieke sector, waarin inzicht wordt verschaft in 

de verklarende variabelen voor het succes van samenwerkingsmodellen. Mayne, JT. Wileman and F.L. 
Leeuw. 2003. ‘Networks and Partnering Arrangements: New Challenges for Evaluation and Auditing’ 
in A. Gray, B. Jenkins, F. Leeuw and J. Mayne. Collaboration in Public Services; The Challenge for 
Evaluation; 2003 

8. Binnenkort te starten DJI onderzoek met als titel: ‘Evaluatie werking protocol samenwerking Tbs-
klinieken en Stichting Reclassering Nederland (SRN)’; afronding project verwacht in voorjaar 2004. 
Info: J.M. Flikkema – DJI 

9. Onderzoeken en veranderen. Methoden van praktijkonderzoek. Van Dijk, De Goede, ’t Hart en 
Teunissen.  Eerste druk, tweede oplage 1995. 

10. Verslagen pilotcoördinatorenoverleg Noord-Holland Noord in periode januari 2004 tot en met december 
2004. 

11. Verslagen pilotcoördinatorenoverleg Rijnmond in periode januari 2004 tot en met december 2004. 
12. Verslagen pilotcoördinatorenoverleg Overijssel in periode januari 2004 tot en met december 2004. 
13. Verslagen Werkgroep Samenwerking in periode januari 2004 tot en met december 2004. 
14. Verslagen landelijk pilotcoördinatorenoverleg in periode januari 2004 tot en met december 2004. 
15. Draaiboek Terugdringen Recidive, versie 2.0, d.d. december 2005. 
 



 
 

 

 III - 4 

Bijlage C. Geïnterviewden in evaluatie 
 
 

Geïnterviewden in eerste meetmoment 

Gesprekspartner Pilotregio Functie Organisatie 
René Schaap n.v.t. Projectleider GW 

Jan Henk Stegeman n.v.t. Projectleider R 

Leo van der Meulen NHN Locatiedirecteur GW 

Bregje Schipper NHN Unitdirecteur - pilotcoördinator  GW 

Remco Roersch NHN Beleidsmedewerker RN - pilotcoördinator R 

Rein Delhaas NHN De Brijder - teamleider R 

Jacqueline Roedema NHN BTR-hoofd GW-R 

Ben Lanting Overijssel Unitdirecteur - pilotcoördinator  GW 

Henri Broekhuizen Overijssel Beleidsmedewerker RN - pilotcoördinator R 

Theo Westerhout Overijssel Algemeen directeur GW 

Ben Zengerink Overijssel RN - unitmanager Almelo R 

Roy Zwakenberg Overijssel BTR-hoofd GW-R 

Wout Benschop Overijssel CAD-Zwolle R 

Ben Bijker Rijnmond Locatiedirecteur-pilotcoördinator GW 

Jaap Haasnoot Rijnmond Plv. arr.leidinggevende RN-pilotcoördinator R 

Jos Bosman Rijnmond Algemeen directeur GW 

Dhr. Verhoeven Rijnmond Leger des Heils R 

Aad Geervliet Rijnmond BTR-hoofd GW-R 

 
 

Geïnterviewden in tweede meetmoment 

Gesprekspartner Pilotregio Functie Organisatie 
René Schaap n.v.t. Projectleider GW 

Jan Henk Stegeman n.v.t. Projectleider RN 

Bregje Schipper NHN Unitdirecteur - pilotcoördinator GW 

Remco Roersch NHN Beleidsmedewerker RN – pilotcoördinator RN 

Jacqueline Roedema NHN BTR-hoofd GW-R 

Ben Lanting Overijssel Unitdirecteur – pilotcoördinator GW 

Henri Broekhuizen Overijssel Beleidsmedewerker RN – pilotcoördinator RN 

Roy Zwakenberg Overijssel Trajectbegeleider en coördinatie CB-TR  GW 

Idsart van der Weide Rijnmond Unitdirecteur – pilotcoördinator GW 

Liliën Martens Rijnmond Unitmanager RN – pilotcoördinator RN 

Aad Geervliet Rijnmond BTR-hoofd GW-R 

Jan Nieuwland n.v.t. Regiomanager LdH 

Ger Ettes n.v.t. Teamleider LdH 

Arjan de Boer n.v.t. Unitmanager LdH 

Gerard van der Meer n.v.t Algemeen directeur SVG 
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Gesprekspartner Pilotregio Functie Organisatie 
Willem van der Brugge n.v.t. Algemeen beleidsmedewerker SVG 

 
 

Geïnterviewden in derde meetmoment 

Gesprekspartner Pilotregio Functie Organisatie 
Theo Westerhout Overijssel Algemeen Directeur PI Overijssel GW 

Warner Speelman NHN Locatiedirecteur Zwaag GW 

Soraja Beumer Rijnmond Locatiedirecteur De Schie GW 

Gerard ter Beek Overijssel Unitmanager  RN 

Anton Sanderman Overijssel Unitmanager, Tactus Almelo SVG 

Wilma Bus NHN Unitmanager, Brijder Noord-Holland SVG 

Pauline Benschop Overijssel Unitmanager, CAD Zwolle SVG 

Wim Oosterboer Overijssel Unitmanager LdH 

Lilien Martens Rijnmond Unitmanager – pilotcoördinator RN 

Arjan Boer Rijnmond Unitmanager LdH 
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Bijlage D. De vragenlijst 
 

Vooraf 
Om onderscheid te kunnen maken tussen de regio’s en de positie van waaruit u betrokken bent bij de pilots 
verzoeken wij u antwoord te geven op de volgende vragen. 
 

1. Ik werk voor:  Het gevangeniswezen 
 (kruis aan wat van toepassing is)  De reclassering Nederland 
   Het Leger des Heils 
   Een organisatie voor 

verslavingszorgreclassering  
 

2. Ik werk in de regio:  Overijssel 
   Rijnmond 
   Noord-Holland Noord 
 

3. Ik heb een functie in:  Het management 
   De staf  
   De uitvoering 
 
Twee algemene vragen ter introductie  

Ter introductie zijn hieronder twee stellingen geformuleerd. U wordt gevraagd in de antwoorden op deze 
twee stellingen uw mening of inschatting weer te geven.  
 

4.  0-10 % 
  10-20 % 
 

Van alle mensen die in de gevangenis hebben 
gezeten, komt het volgende percentage binnen twee 
jaar terug in de gevangenis.  20-30 % 

 (kruis aan wat naar uw idee van toepassing is)  30-40 % 
   40-50 % 
   Meer dan 50 % 
 

   1 2 3 4 5 6  

5. Vermindering van recidive is onbegonnen werk. Zeer oneens 
      

Zeer 
eens 

 

Het samenwerkingsmodel gevangeniswezen en reclassering 
In drie pilots wordt gewerkt met het concept samenwerkingsmodel. Dit model heeft tot doel om door een 
goede samenwerking tussen gevangeniswezen en de drie reclasseringsorganisaties, te weten de Reclassering 
Nederland, het Leger des Heils en de organisaties voor verslavingszorgreclassering, te komen tot een 
totaaltraject voor de gedetineerde. Hierbij wordt het justitiële traject benut om te werken aan 
gedragsverandering van een justitiabele om de recidive terug te dringen. 
 

6. Ik ben goed op de hoogte van het samenwerkings-  1 2 3 4 5 6  
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 model. Zeer oneens 
      

Zeer 
eens 

 

7.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik ben altijd op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen van het samenwerkingsmodel. Zeer oneens 

      
Zeer 
eens 

 

8.  1 2 3 4 5 6  
 

Het samenwerkingsmodel is onbelangrijk voor de 
toekomst van mijn organisatie. Zeer oneens 

      
Zeer 
eens 

 

9.  1 2 3 4 5 6  
 

Het samenwerkingsmodel is een belangrijke stap in 
de versterking van de relatie tussen gevangeniswezen 
en de reclasseringsorganisaties. 

Zeer oneens 
      

Zeer 
eens 

 
De kern van het samenwerkingsmodel kan als volgt worden weergegeven: 
 

 
Dit geheel vindt plaats onder een heldere coördinatie. 
 

10. Wanneer is het samenwerkingsmodel voor u een succes? 
  

  

  

 

11.  0-20 % 
  20-40 % 
 

Hoe groot is volgens u de kans dat in uw pilot het 
samenwerkingsmodel succesvol wordt ingevoerd? 
(kruis aan wat van toepassing is)  40-60 % 

   60-80 % 
   80-100 % 
 

12. Wat zijn momenteel volgens u de belangrijkste factoren die een succesvolle implementatie van het 
samenwerkingsmodel in uw pilot ondersteunen of positief beïnvloeden? 

  

  

 

13. Wat zijn momenteel volgens u de belangrijkste factoren die een succesvolle implementatie van het 
samenwerkingsmodel in uw pilot bedreigen of negatief beïnvloeden? 

  

  

Afnemen  
 

RISc 
 

Gezamenlijk  
 opstellen van één  

 reïntegratieplan 
 

Uitvoeren  
 trajectplan 
 

Afnemen RISc 

 

Gezamenlijk opstellen van één 
reïntegratieplan 

 
 

Uitvoeren reïntegratieplan 
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De doelgroep van het programma Terugdringing Recidive is de gedetineerde waarvoor het strafrestant 
voldoende is om te handelen in het kader van een gedragsverandering. Het criterium daarvoor is minimaal 4 
maanden intramuraal of extramuraal (of een combinatie daarvan). Contra-indicaties zijn: TBS, 
vreemdelingen, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal (en geen tolk beschikbaar), om 
veiligheidsredenen en beheersing onmogelijk om de diagnose af te nemen, ernstige psychiatrische 
problemen. 
 

14.  1 2 3 4 5 6  
 

Het samenwerkingsmodel is een goed uitgangspunt 
voor een verbeterde reïntegratie van deze 
doelgroep. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

15.  1 2 3 4 5 6  
 

Het productenaanbod van de 
reclasseringsorganisaties sluit aan bij het 
samenwerkingsmodel. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

16.  1 2 3 4 5 6  
 

Het productenaanbod van het gevangeniswezen 
sluit aan bij het samenwerkingsmodel. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

17.  1 2 3 4 5 6  
 

Het samenwerkingsmodel maakt de verdeling van 
de verantwoordelijkheden tussen het 
gevangeniswezen en de reclassering een stuk 
duidelijker. 

Zeer 
oneens       

Zeer 
eens 

 

18.  1 2 3 4 5 6  
 

Het gevangeniswezen en de 
reclasseringsorganisaties kunnen ook zonder elkaar 
de doelgroep goed helpen. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

19.  1 2 3 4 5 6  
 

Het programma Terugdringing Recidive is alleen 
geschikt voor de doelgroep zoals hierboven 
beschreven.  

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

Randvoorwaarden en condities 
Het uitvoeren van een pilot betekent dat er een situatie wordt gecreëerd, waarin een verandering ten opzichte 
van het bestaande kan worden uitgeprobeerd. Een dergelijke situatie vraagt om de juiste randvoorwaarden en 
condities. 
 

20. Als we kijken naar de pilots waarin het samenwerkingsmodel wordt getest, hoe beoordeelt u dan de 
gevolgen van het samenwerkingsmodel in de pilot? 

 (kruis aan wat van toepassing is) 

          

   1 2 3 4 5 6  
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a. Het vraagt van mij echt andere vaardigheden. Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

b. Het vraagt van mij om nieuwe instrumenten te 
beheersen. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

c. De werkprocessen worden duidelijk anders 
ingericht. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

d. Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

Het samenwerkingsmodel vereist binnen mijn 
pilotregio minder communicatie met de partners 
dan voorheen.         

 

21.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik heb momenteel onvoldoende tijd beschikbaar 
voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden in de 
pilot. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

22.  1 2 3 4 5 6  
 

In het samenwerkingsmodel heb ik andere taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden dan 
daarvoor. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

23.  1 2 3 4 5 6  
 

Het is mij momenteel onduidelijk wat precies mijn 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in 
het samenwerkingsmodel zijn. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

24.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik volg de richtlijnen van het samenwerkingsmodel 
volgens de procesbeschrijving (de 34 stappen). Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

25.  1 2 3 4 5 6  
 

Het samenwerkingsmodel bevat veel overbodige 
stappen. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 
 

26.  1 2 3 4 5 6  
 

Momenteel is het binnen mijn organisatie 
onmogelijk mijn werkzaamheden in het kader van 
het samenwerkingsmodel optimaal uit te voeren. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

27.  1 2 3 4 5 6  
 

Het samenwerkingsmodel sluit goed aan bij de 
visie van mijn organisatie. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

28.  1 2 3 4 5 6  
 

Naar mijn mening zijn binnen mijn organisatie 
onvoldoende mensen beschikbaar voor het uitvoeren van 
de activiteiten in de pilot. Zeer 

oneens 
     

Zeer 
eens 

 

29. Momenteel is de overdracht van informatie en  1 2 3 4 5 6  
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 kennisdocumenten tussen het gevangeniswezen en 
de reclasseringsorganisaties slecht. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

30.  Het gevangeniswezen 
  De reclasseringsorganisaties 
  Beide 
  Anders, namelijk: 
 

Welke partij registreert momenteel in het 
samenwerkingsmodel de voortgang en activiteiten 
van de gedetineerde gedurende het gehele traject? 

  

 

31.  Het gevangeniswezen 
  De reclasseringsorganisaties 
  Beide 
  Anders, namelijk: 
 

Welke partij zou volgens u in het 
samenwerkingsmodel de voortgang en activiteiten 
van de gedetineerde gedurende het gehele traject 
moeten registreren? 

  

 
Het samenwerkingsmodel veronderstelt dat op het niveau van de gedetineerde één reïntegratieplan wordt 
opgesteld. In dit plan worden de activiteiten van zowel het gevangeniswezen als de reclasseringsorganisaties 
op elkaar afgestemd, zodat er voor de gedetineerde één totaaltraject ontstaat. 
 

32.  1 2 3 4 5 6  
 

De RISc is een goed uitgangspunt voor het 
opstellen van het reïntegratieplan. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

33.  1 2 3 4 5 6  
 

Het is onduidelijk welke partij verantwoordelijk is 
voor het afnemen van de RISc. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

34.  Het gevangeniswezen 
 

Wie is naar uw mening op dit moment 
verantwoordelijk voor het afnemen van de RISc?  De reclasseringsorganisaties 

   Beide 
 

35.  Het gevangeniswezen 
 

Wie zou naar uw mening verantwoordelijk moeten 
zijn voor het afnemen van de RISc?  De reclasseringsorganisaties 

   Beide 
 

36.  1 2 3 4 5 6  
 

De reclasseringsorganisaties en gevangeniswezen 
werken momenteel slecht samen m.b.t. het 
afnemen van de RISc. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

37.  1 2 3 4 5 6  
 

Het opstellen van één reïntegratieplan is een goed 
uitgangspunt voor de samenwerking. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

38. Door het gezamenlijke reïntegratieplan kan een  1 2 3 4 5 6  
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 gedetineerde beter worden begeleid. Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

39.  1 2 3 4 5 6  
 

Het is onduidelijk welke partij verantwoordelijk is 
voor het opstellen van het reïntegratieplan. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

40.  Het gevangeniswezen 
 De reclasseringsorganisaties  

Wie is naar uw mening op dit moment 
verantwoordelijk voor het opstellen van het 
reïntegratieplan?  Beide 

 

41.  Het gevangeniswezen 
  De reclasseringsorganisaties 
  Beide 
  Een derde partij, namelijk: 
 

Wie zou volgens u primair verantwoordelijk 
moeten zijn voor het opstellen van het 
reïntegratieplan? 

  

 

42.  1 2 3 4 5 6  
 

Momenteel werken de reclasseringsorganisaties en 
het gevangeniswezen slecht samen m.b.t. het 
opstellen van het reïntegratieplan . 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

43.  1 2 3 4 5 6  
 

Het Bureau Terugdringen Recidive (BTR), ook wel 
Coördinatiebureau genoemd, heeft een belangrijke 
functie in het samenwerkingsmodel. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

44. Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van het Bureau Terugdringen Recidive? 
  

  

 

45.  1 2 3 4 5 6  
 Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

De kennis- en automatiseringssystemen (o.a. TULP 
en CVS) van het gevangeniswezen en de 
reclasseringsorganisaties sluiten momenteel goed 
op elkaar aan.         

 
Het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties zijn aan veranderingen onderhevig. Hieronder volgt 
een aantal stellingen daarover. 
 

46.  1 2 3 4 5 6  
 

Het is mij duidelijk welke veranderingen 
momenteel gaande zijn in het gevangeniswezen. 
 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

47.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik heb weinig vertrouwen in de toekomst van het 
gevangeniswezen. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 
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48.  1 2 3 4 5 6  
 

Het is mij duidelijk welke veranderingen 
momenteel gaande zijn bij de reclasserings-
organisaties. 

Zeer 
oneens 

      
Zeer 
eens 

 

49.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik heb weinig vertrouwen in de toekomst van de 
reclasseringsorganisaties. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

50. Kunt u vier veranderingen (te beginnen bij de belangrijkste) binnen uw eigen organisatie noemen? 
 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

 

51.  1 2 3 4 5 6  
 

Het is mij duidelijk wat de gevolgen van deze 
veranderingen zijn voor de samenwerking tussen 
het gevangeniswezen en de reclasserings-
organisaties. 

Zeer 
oneens       

Zeer 
eens 

 

Tot slot 
U wordt hier gevraagd aan te geven in welke mate u het eens bent met de onderstaande stellingen: 
 

52.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik ben er trots op betrokken te zijn bij het realiseren 
van het samenwerkingsmodel. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

 

54.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik kan onvoldoende invloed uitoefenen op de 
uitwerking van de samenwerking in de pilot. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

55.  1 2 3 4 5 6  
 

De uitvoering van het samenwerkingsmodel 
verhoogt de werkdruk. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

56.  1 2 3 4 5 6  
 

Het samenwerkingsmodel biedt mij weinig 
mogelijkheden mijzelf te ontplooien. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

53.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik ben tevreden met mijn rol in de uitwerking van 
het samenwerkingsmodel. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 
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57.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik vind het een uitdaging het samenwerkingsmodel 
te realiseren. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

58.  1 2 3 4 5 6  
 

Ik krijg veel energie uit de werkzaamheden die ik 
in het samenwerkingsmodel uitvoer. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 

 

 
 

60. Welk cijfer geeft u voor het initiatief te komen tot het samenwerkingsmodel? 

   (Cijfer van 1-10 waarbij 1 de laagste waardering is en 10 de hoogste) 

 
 

61. Welk cijfer geeft u aan de mate waarin uw organisatie op weg is naar de implementatie van het 
samenwerkingsmodel? 

   (Cijfer van 1-10 waarbij 1 de laagste waardering is en 10 de hoogste) 

 

62. Wat zijn de grootste belemmeringen die u tot nu toe hebt ervaren bij het werken volgens het 
samenwerkingsmodel? 

  

  

  

  

 
 

63. Welke verbeterpunten zijn er volgens u nodig?  
  

  

  

  

 
 

59.  1 2 3 4 5 6  
 

Binnen mijn pilot heerst een stimulerend 
werkklimaat. Zeer 

oneens 
      

Zeer 
eens 
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Bijlage E. Resultaten enquête 
 
In het onderzoek is tijdens het eerste en derde meetmoment een enquête onder de direct betrokken 
medewerkers bij de deelnemende organisaties uitgezet. In het eerste meetmoment zijn 96 respondenten 
benaderd, in het derde 110. De selectie van de medewerkers in beide meetmomenten is door de zes 
pilotcoördinatoren van de pilots uitgevoerd. Het hierbij gehanteerde criterium was de directe betrokkenheid 
bij de pilots en het samenwerkingsmodel. 
 
De respons bedroeg respectievelijk 67,7% en 57,2%. De respons in het derde meetmoment wordt deels 
beïnvloed door het (personele) verloop van de aan de pilots deelnemende medewerkers. Hierdoor is ook een 
groep niet meer betrokken medewerkers benaderd. De doelgroep verschilt derhalve ook in de eerste en 
tweede enquête. 
 

  Regio  

Organisatie Meet-
moment 

NHN Overijssel Rijnmond Totaal Respons in % 

1e 15 7 8 30 69,8% 
GW 

3e 11 7 10 28 56,0% 

1e 1 2 5 8 72,7% 
LdH 

3e 0 3 4 6 54,5% 

1e 4 7 10 21 77,8% 
RN 

3e 9 8 7 24 77,4% 

1e 2 2 2 6 40,0% 
SVG 

3e 3 1 1 5 27,8% 

1e 22 18 25 65 67,7% 
Totaal 

3e 23 19 21 63 57,2% 

1e 68,8% 72,0% 64,1% 67,7%  Respons in 
% 3e 62,2% 61,3% 50,0% 57,2%  

 
Door beperkingen in de vrije toegankelijkheid van internet is afgeweken van de oorspronkelijke insteek om 
de enquêtes elektronisch te laten invullen. De enquêtes zijn daarom schriftelijk uitgezet en de resultaten zijn 
handmatig ingevoerd. Bij de analyse van de enquêtes is gebruik gemaakt van SPSS. In de analyse is steeds 
onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 
- De organisatie waarin men werkzaam is - gevangeniswezen of reclassering. 
- De regio waarin men werkzaam is - Noord-Holland Noord, Rijnmond en Overijssel. 
- De functie die men heeft - management, staf of uitvoering. 
 
In het vervolg van deze bijlage komen de resultaten per vraag aan de orde. De resultaten worden hierbij in 
percentages gepresenteerd om vergelijkbaarheid mogelijk te maken. 
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Vraag 4: Van alle mensen die in de gevangenis hebben gezeten, komt het 
volgende percentage binnen twee jaar terug in de gevangenis. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 1,6% 6,3% 23,4% 26,6% 20,3% 21,9%

Januari 2005 0,0% 10,0% 20,0% 36,7% 18,3% 15,0%

0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% > 50%

  

 

Vraag 5: Vermindering van recidive is onbegonnen werk.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 18,5% 55,4% 21,5% 4,6% 0,0% 0,0%

Januari 2005 25,0% 46,7% 23,3% 1,7% 1,7% 1,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 2,12 
Januari 2005: 2,13 
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Vraag 6: Ik ben goed op de hoogte van het samenwerkingsmodel.  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Maart 2004 4,7% 14,1% 20,3% 23,4% 25,0% 12,5%

Januari 2005 0,0% 4,9% 13,1% 11,5% 42,6% 27,9%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,50 
Januari 2005: 4,75 

 

Vraag 7: Ik ben altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het 
samenwerkingsmodel. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Maart 2004 4,7% 14,1% 20,3% 23,4% 25,0% 12,5%

Januari 2005 3,3% 13,1% 16,4% 27,9% 23,0% 16,4%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,88 
Januari 2005: 4,03 
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Vraag 8: Het samenwerkingsmodel is onbelangrijk voor de toekomst van 
mijn organisatie. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 39,1% 43,8% 9,4% 6,3% 1,6% 0,0%

Januari 2005 37,7% 39,3% 13,1% 8,2% 1,6% 0,0%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 1,88 
Januari 2005: 1,97 

 

Vraag 9: Het samenwerkingsmodel is een belangrijke stap in de versterking 
van de relatie tussen gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 0,0% 3,1% 4,7% 12,5% 37,5% 42,2%

Januari 2005 1,6% 4,9% 3,3% 9,8% 49,2% 31,1%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 5,11 
Januari 2005: 4,93 
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Vraag 11: Hoe groot is volgens u de kans dat in uw pilot het 
samenwerkingsmodel succesvol wordt ingevoerd? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Maart 2004 0,0% 1,6% 4,7% 76,6% 17,2%

Januari 2005 8,6% 15,5% 34,5% 31,0% 10,3%

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

  

 

Vraag 14: Het samenwerkingsmodel is een goed uitgangspunt voor een 
verbeterde reïntegratie van deze doelgroep. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 1,6% 4,7% 9,4% 20,3% 50,0% 14,1%

Januari 2005 1,6% 3,3% 1,6% 26,2% 55,7% 11,5%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,55 
Januari 2005: 4,66 

 



 
 

 

 III - 19 

Vraag 15: Het productenaanbod van de reclasseringsorganisaties sluit aan bij 
het samenwerkingsmodel. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 1,6% 16,1% 29,0% 30,6% 22,6% 0,0%

Januari 2005 1,7% 13,3% 23,3% 35,0% 25,0% 1,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,56 
Januari 2005: 3,73 

 

Vraag 16: Het productenaanbod van het gevangeniswezen sluit aan bij het 
samenwerkingsmodel. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 4,8% 25,8% 27,4% 29,0% 12,9% 0,0%

Januari 2005 4,9% 18,0% 34,4% 29,5% 13,1% 0,0%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,19 
Januari 2005: 3,28 
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Vraag 17: Het samenwerkingsmodel maakt de verdeling van de 
verantwoordelijkheden tussen het gevangeniswezen en de reclassering een 
stuk duidelijker. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 0,0% 9,4% 23,4% 25,0% 34,4% 7,8%

Januari 2005 3,3% 9,8% 13,1% 26,2% 31,1% 16,4%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,08 
Januari 2005: 4,21 

 

Vraag 18: Het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties kunnen ook 
zonder elkaar de doelgroep goed helpen. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 23,4% 39,1% 17,2% 9,4% 7,8% 3,1%

Januari 2005 21,3% 49,2% 13,1% 11,5% 3,3% 1,6%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 2,48 
Januari 2005: 2,31 
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Vraag 19: Het programma Terugdringing Recidive is alleen geschikt voor de 
doelgroep zoals hierboven beschreven. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Maart 2004 15,6% 26,6% 12,5% 21,9% 23,4% 0,0%

Januari 2005 13,3% 20,0% 18,3% 10,0% 28,3% 10,0%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,11 
Januari 2005: 3,50 

 

Vraag 20 a: Het samenwerkingsmodel vraagt van mij echt andere 
vaardigheden. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Maart 2004 11,1% 41,3% 19,0% 22,2% 6,3% 0,0%

Januari 2005 13,1% 39,3% 11,5% 18,0% 16,4% 1,6%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 2,71 
Januari 2005: 2,90 
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Vraag 20 b: Het samenwerkingsmodel vraagt van mij om nieuwe 
instrumenten te beheersen. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 7,9% 15,9% 14,3% 23,8% 28,6% 9,5%

Januari 2005 3,3% 18,0% 8,2% 23,0% 37,7% 9,8%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,78 
Januari 2005: 4,03 

 

Vraag 20 c: De werkprocessen worden duidelijk anders ingericht.  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 3,1% 4,7% 17,2% 29,7% 39,1% 6,3%

Januari 2005 1,6% 11,5% 4,9% 16,4% 49,2% 16,4%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,16 
Januari 2005: 4,49 
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Vraag 20 d: Het samenwerkingsmodel vereist binnen mijn pilotregio minder 
communicatie met de partners dan voorheen. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 41,3% 44,4% 9,5% 1,6% 3,2% 0,0%

Januari 2005 41,0% 45,9% 11,5% 1,6% 0,0% 0,0%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 1,81 
Januari 2005: 1,74 

 

Vraag 21: Ik heb momenteel onvoldoende tijd beschikbaar voor het 
uitvoeren van mijn werkzaamheden in de pilot. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 11,3% 25,8% 8,1% 21,0% 22,6% 11,3%

Januari 2005 8,6% 31,0% 12,1% 12,1% 20,7% 15,5%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,52 
Januari 2005: 3,52 
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Vraag 22: In het samenwerkingsmodel heb ik andere taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden dan daarvoor. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Maart 2004 9,7% 24,2% 8,1% 25,8% 22,6% 9,7%

Januari 2005 11,9% 16,9% 15,3% 16,9% 25,4% 13,6%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,56 
Januari 2005: 3,68 

 

Vraag 23: Het is mij momenteel onduidelijk wat precies mijn taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het samenwerkingsmodel zijn. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 12,9% 32,3% 12,9% 21,0% 12,9% 8,1%

Januari 2005 15,3% 32,2% 20,3% 13,6% 11,9% 6,8%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,13 
Januari 2005: 2,95 
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Vraag 24: Ik volg de richtlijnen van het samenwerkingsmodel volgens de 
procesbeschrijving (de 33 stappen). 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 9,1% 14,5% 9,1% 32,7% 27,3% 7,3%

Januari 2005 1,7% 12,1% 6,9% 24,1% 44,8% 10,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,76 
Januari 2005: 4,29 

 

Vraag 25: Het samenwerkingsmodel bevat veel overbodige stappen.  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 1,7% 13,8% 29,3% 29,3% 15,5% 10,3%

Januari 2005 5,1% 23,7% 18,6% 27,1% 11,9% 13,6%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,74 
Januari 2005: 3,58 
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Vraag 26: Momenteel is het binnen mijn organisatie onmogelijk mijn 
werkzaamheden in het kader van het samenwerkingsmodel optimaal uit te 
voeren. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 6,6% 27,9% 9,8% 31,1% 19,7% 4,9%

Januari 2005 15,3% 25,4% 20,3% 18,6% 15,3% 5,1%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,44 
Januari 2005: 3,08 

 

Vraag 27: Het samenwerkingsmodel sluit goed aan bij de visie van mijn 
organisatie. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 3,2% 1,6% 4,8% 33,9% 46,8% 9,7%

Januari 2005 1,7% 5,0% 13,3% 20,0% 46,7% 13,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,48 
Januari 2005: 4,45 
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Vraag 28: Naar mijn mening zijn binnen mijn organisatie onvoldoende 
mensen beschikbaar voor het uitvoeren van de activiteiten in de pilot. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 4,8% 30,2% 14,3% 14,3% 25,4% 11,1%

Januari 2005 10,0% 16,7% 15,0% 20,0% 21,7% 16,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,59 
Januari 2005: 3,77 

 

Vraag 29: Momenteel is de overdracht van informatie en kennisdocumenten 
tussen het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties slecht. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Maart 2004 6,3% 21,9% 14,1% 23,4% 25,0% 9,4%

Januari 2005 3,3% 21,7% 28,3% 21,7% 21,7% 3,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,67 
Januari 2005: 3,47 
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Vraag 30: Welke partij registreert momenteel in het samenwerkingsmodel 
de voortgang en activiteiten van de gedetineerde gedurende het traject? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Maart 2004 32,2% 1,7% 59,3% 6,8%

Januari 2005 36,8% 3,5% 59,6% 0,0%

Gevangeniswezen Reclassering Beiden Anders

  

 

Vraag 31: Welke partij zou in het samenwerkingsmodel de voortgang en 
activiteiten van de gedetineerde gedurende het traject moeten registreren? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Maart 2004 14,3% 6,3% 71,4% 7,9%

Januari 2005 30,0% 5,0% 65,0% 0,0%

Gevangeniswezen Reclassering Beiden Anders
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Vraag 32: De RISc is een goed uitgangspunt voor het opstellen van het 
reïntegratieplan. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 3,1% 3,1% 4,7% 17,2% 51,6% 20,3%

Januari 2005 1,6% 3,3% 6,6% 11,5% 42,6% 34,4%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,72 
Januari 2005: 4,93 

 

Vraag 33: Het is onduidelijk welke partij verantwoordelijk is voor het 
afnemen van de RISc. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 23,4% 35,9% 1,6% 21,9% 14,1% 3,1%

Januari 2005 55,7% 23,0% 9,8% 4,9% 4,9% 1,6%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 2,77 
Januari 2005: 1,85 
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Vraag 34: Wie is naar uw mening op dit moment verantwoordelijk voor het 
afnemen van de RISc? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Maart 2004 1,6% 64,1% 34,4%

Januari 2005 3,3% 86,9% 9,8%

Gevangeniswezen Reclassering Beiden

  

 

Vraag 35: Wie zou naar uw mening verantwoordelijk moeten zijn voor het 
afnemen van de RISc? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Maart 2004 4,8% 46,0% 49,2%

Januari 2005 4,9% 57,4% 37,7%

Gevangeniswezen Reclassering Beiden
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Vraag 36: De reclasseringsorganisaties en gevangeniswezen werken 
momenteel slecht samen m.b.t. het afnemen van de RISc. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 25,4% 28,6% 12,7% 19,0% 12,7% 1,6%

Januari 2005 21,7% 46,7% 11,7% 11,7% 5,0% 3,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 2,70 
Januari 2005: 2,42 

 

Vraag 37: Het opstellen van één reïntegratieplan is een goed uitgangspunt 
voor de samenwerking. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 0,0% 1,6% 0,0% 7,8% 53,1% 37,5%

Januari 2005 0,0% 0,0% 1,7% 8,3% 51,7% 38,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 5,25 
Januari 2005: 5,27 
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Vraag 38: Door het gezamenlijke reïntegratieplan kan een gedetineerde beter 
worden begeleid. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 0,0% 1,6% 3,1% 6,3% 45,3% 43,8%

Januari 2005 1,7% 0,0% 0,0% 11,7% 45,0% 41,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 5,27 
Januari 2005: 5,23 

 

Vraag 39: Het is onduidelijk welke partij verantwoordelijk is voor het 
opstellen van het reïntegratieplan. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 15,6% 28,1% 17,2% 20,3% 18,8% 0,0%

Januari 2005 20,0% 33,3% 20,0% 13,3% 11,7% 1,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 2,98 
Januari 2005: 2,68 
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Vraag 40: Wie is naar uw mening op dit moment verantwoordelijk voor het 
opstellen van het reïntegratieplan? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Maart 2004 14,1% 15,6% 70,3%

Januari 2005 22,0% 15,3% 62,7%

Gevangeniswezen Reclassering Beiden

  

 

Vraag 41: Wie zou volgens u primair verantwoordelijk moeten zijn voor het 
opstellen van het reïntegratieplan? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Maart 2004 11,1% 19,0% 66,7% 3,2%

Januari 2005 15,5% 17,2% 67,2% 0,0%

Gevangeniswezen Reclassering Beiden Anders
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Vraag 42: Momenteel werken de reclasseringsorganisaties en het 
gevangeniswezen slecht samen m.b.t. het opstellen van het reïntegratieplan. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 11,1% 30,2% 15,9% 28,6% 14,3% 0,0%

Januari 2005 13,3% 28,3% 21,7% 26,7% 8,3% 1,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,05 
Januari 2005: 2,93 

 

Vraag 43: Het Bureau Terugdringen Recidive, ook wel Coördinatiebureau 
genoemd, heeft een belangrijke functie in het samenwerkingsmodel. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 0,0% 1,6% 14,8% 16,4% 44,3% 23,0%

Januari 2005 5,1% 3,4% 5,1% 18,6% 40,7% 27,1%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,72 
Januari 2005: 4,68 
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Vraag 45: De kennis- en automatiseringssystemen van het gevangeniswezen 
en de reclasseringsorganisaties sluiten momenteel goed op elkaar aan. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 56,7% 20,0% 8,3% 8,3% 3,3% 3,3%

Januari 2005 52,6% 24,6% 3,5% 15,8% 3,5% 0,0%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 1,92 
Januari 2005: 1,93 

 

Vraag 46: Het is mij duidelijk welke veranderingen momenteel gaande zijn 
in het gevangeniswezen. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 7,9% 23,8% 9,5% 17,5% 25,4% 15,9%

Januari 2005 3,3% 23,0% 9,8% 23,0% 31,1% 9,8%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,76 
Januari 2005: 3,85 
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Vraag 47: Ik heb weinig vertrouwen in de toekomst van het 
gevangeniswezen. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 3,2% 27,4% 27,4% 25,8% 9,7% 6,5%

Januari 2005 10,2% 16,9% 30,5% 18,6% 15,3% 8,5%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,31 
Januari 2005: 3,37 

 

Vraag 48: Het is mij duidelijk welke veranderingen momenteel gaande zijn 
bij de reclasseringsorganisaties. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 3,2% 17,5% 12,7% 25,4% 31,7% 9,5%

Januari 2005 10,0% 18,3% 11,7% 16,7% 31,7% 11,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,94 
Januari 2005: 3,77 
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Vraag 49: Ik heb weinig vertrouwen in de toekomst van de 
reclasseringsorganisaties. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 3,3% 23,0% 24,6% 32,8% 11,5% 4,9%

Januari 2005 8,2% 18,0% 31,1% 18,0% 23,0% 1,6%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,41 
Januari 2005: 3,34 

 

Vraag 51: Het is mij duidelijk wat de gevolgen van de veranderingen zijn 
voor de samenwerking tussen gevangeniswezen en reclasseringsorganisaties. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 1,6% 20,6% 25,4% 23,8% 22,2% 6,3%

Januari 2005 0,0% 30,0% 25,0% 26,7% 15,0% 3,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,63 
Januari 2005: 3,37 
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Vraag 52: Ik ben er trots op betrokken te zijn bij het realiseren van het 
samenwerkingsmodel. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Maart 2004 1,6% 12,7% 6,3% 25,4% 36,5% 17,5%

Januari 2005 0,0% 5,0% 13,3% 31,7% 38,3% 11,7%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,35 
Januari 2005: 4,38 

 

Vraag 53: Ik ben tevreden met mijn rol in de uitwerking van het 
samenwerkingsmodel. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Maart 2004 1,6% 12,9% 19,4% 29,0% 30,6% 6,5%

Januari 2005 1,6% 9,8% 27,9% 19,7% 41,0% 0,0%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,94 
Januari 2005: 3,89 
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Vraag 54: Ik kan onvoldoende invloed uitoefenen op de uitwerking van de 
samenwerking in de pilot. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 6,5% 14,5% 22,6% 21,0% 33,9% 1,6%

Januari 2005 1,6% 23,0% 23,0% 16,4% 23,0% 13,1%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,66 
Januari 2005: 3,75 

 

Vraag 55: De uitvoering van het samenwerkingsmodel verhoogt de 
werkdruk. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 1,6% 12,7% 9,5% 22,2% 38,1% 15,9%

Januari 2005 3,3% 11,5% 11,5% 26,2% 26,2% 21,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,30 
Januari 2005: 4,25 
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Vraag 56: Het samenwerkingsmodel biedt mij weinig mogelijkheden mijzelf 
te ontplooien. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Maart 2004 8,2% 42,6% 23,0% 11,5% 8,2% 6,6%

Januari 2005 8,2% 37,7% 21,3% 14,8% 13,1% 4,9%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 2,89 
Januari 2005: 3,02 

 

Vraag 57: Ik vind het een uitdaging het samenwerkingsmodel te realiseren.  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Maart 2004 1,6% 3,2% 14,5% 16,1% 41,9% 22,6%

Januari 2005 1,6% 3,3% 8,2% 24,6% 45,9% 16,4%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,61 
Januari 2005: 4,59 
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Vraag 58: Ik krijg veel energie uit de werkzaamheden die ik in het 
samenwerkingsmodel uitvoer. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Maart 2004 8,5% 23,7% 16,9% 22,0% 20,3% 8,5%

Januari 2005 6,6% 9,8% 19,7% 32,8% 27,9% 3,3%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 3,47 
Januari 2005: 3,75 

 

Vraag 59: Binnen mijn pilot heerst een stimulerend werkklimaat.  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 4,8% 9,5% 17,5% 27,0% 31,7% 9,5%

Januari 2005 4,9% 6,6% 11,5% 32,8% 37,7% 6,6%

Zeer oneens Oneens Enigszins oneens Enigszins eens Eens Zeer eens

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 4,00 
Januari 2005: 4,11 
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Vraag 60: Welk cijfer geeft u voor het initiatief te komen tot het 
samenwerkingsmodel? 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Maart 2004 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,6% 4,9% 27,9% 42,6% 14,8% 4,9%

Januari 2005 0,0% 0,0% 1,7% 3,4% 13,6% 16,9% 50,8% 10,2% 3,4% 0,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 7,64 
Januari 2005: 7,56 

 

Vraag 61: Welk cijfer geeft u aan de mate waarin uw organisatie op weg is 
naar de implementatie van het samenwerkingsmodel? 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Maart 2004 0,0% 3,3% 3,3% 3,3% 10,0% 30,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0%

Januari 2005 0,0% 1,7% 3,4% 10,2% 32,2% 37,3% 13,6% 1,7% 0,0% 0,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Gemiddelde 
Maart 2004: 6,29 
Januari 2005: 6,46 
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Bijlage F. Leden begeleidingscommissie 
 
 

Naam Organisatie 

Mevr. J. Meijer Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (voorzitter) 

Dhr. G.O. Schimmel Ministerie van Justitie, DSP 

Dhr. H. Friele Reclassering Nederland (tot januari 2005) 

Mevr. L. Bijl Reclassering Nederland (vanaf januari 2005) 

Dhr. R. Bernsen Dienst Justitiële Inrichtingen 

Dhr. P. Kenis Universiteit van Tilburg 

Dhr. W.C.A.M. Dessart WODC (tot januari 2005) 

Mevr. W.M. de Jongste WODC (vanaf januari 2005) 

Dhr. G.F.M. Straten WODC (vanaf april 2005) 
 
 


