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Voorwoord
“I keep a close watch on this heart of mine
I keep my eyes wide open all the time
I keep the ends out for the tie that binds
Because you’re mine, I walk the line.”

Deze woorden van Johnny Cash klonken op 20 maart 2009 tijdens jouw openbare les. Waar 
de Christelijke traditie nog spreekt van een smalle weg, hebben de mensen in Cash’ lied 
enkel een dunne lijn te bewandelen om zich niet in het ongeluk te storten. Hij wist waar-
over hij zong: Cash werd eens aangehouden omdat hij op iemands privéterrein bloemen 
plukte (!). Maar hij raakte ook verslaafd aan pillen en wist uit persoonlijke ervaring hoe één 
fout tot een opeenstapeling van problemen kan leiden: financiële problemen, relatiepro-
blemen, gezondheidsproblemen…

Voor jou stond ‘walking the line’ symbool voor de vraag: wat gebeurt er als je buiten de lijn 
stapt – en hoe kom je weer terug? Veel mensen die in de gevangenis belanden, kampen 
met schulden. Hoe zorg je dat die tijdens hun straf niet verergeren, hoe verklein je de kans 
op recidive? Maar ook: hoe zorg je dat je als sociale professional, werkend in een justitieel 
kader, niet teveel achter je cliënt gaat staan en voldoende kritisch blijft op zijn of haar 
handelen? 

Het vak van die professional is in de jaren dat jij lector was, enorm veranderd. Dankzij 
gedegen opleidingen werd de beroepsgroep veel professioneler. Tegelijk ging het werk-
veld steeds meer van die professional vragen: er is meer handelingsruimte maar er wordt 
ook meer autonomie gevraagd. Daarbij ligt de beroepsgroep onder de loep van de maat-
schappij; op een mislukte re-integratie met tragische gevolgen volgt al snel een brede 
discussie, in en buiten de media. Om in dit speelveld te kunnen functioneren, moet de 
forensisch sociale professional kunnen vertrouwen op een stevige, up-to-date kennis-
basis, over inzicht in welke methode of aanpak geschikt is in welke situatie. 

Jouw bijdrage aan deze wetenschappelijke basis is van enorme, blijvende waarde voor 
de beroepsgroep. Toezichthouders bij de reclassering, groepsleiders in justitiële jeugdin-
richtingen, gezinsvoogden, begeleiders in tbs-klinieken: met jouw werk heb je hen meer 
handvatten gegeven; effectieve methodieken en gerichte opleidingen om mensen die 
over de lijn stapten, effectief te kunnen begeleiden.
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Ook hield je de beleidsplannen vanuit Den Haag kritisch tegen het licht en voorzag je 
deze als lector van gedegen, inhoudelijk en kritisch commentaar. Zo droeg je bij aan de 
publieke discussie over recht en reclassering, altijd denkend vanuit de beroepsgroep van 
forensisch sociale professionals én vanuit de mensen die ‘van de lijn af zijn geraakt’. 

Met Johnny Cash is het uiteindelijk goed gekomen, mede dankzij de steun van zijn vrouw 
en anderen om hem heen. Want of je nou rijk en beroemd bent of niet, terugkeren in de 
maatschappij en het sociale leven kan bijna niet zonder hulp. Hulp die dankzij de inzet van 
mensen als jij de afgelopen jaren professioneler en beter beschikbaar is gekomen. Daar 
mag je trots op zijn! Ik ben je zeer dankbaar voor je inzet voor en bijdrage aan onze hoge-
school en wens je alle goeds.
 
Jan Bogerd
Voorzitter College van Bestuur 
Hogeschool Utrecht
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Allround lector
Het lectoraat Werken in Justitieel Kader, onder de bezielende leiding van Anneke Menger, 
heeft haar thuisbasis in het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool 
Utrecht (HU). Anneke: als collega’s van het kenniscentrum hebben we je leren kennen als 
een multi-talent. Je bent het spreekwoordelijke ‘schaap met vijf poten’. Je hebt je brede 
waaier van talenten ingezet om een maatschappelijk relevant, succesvol lectoraat op te 
zetten en om daarnaast ook nog eens te promoveren en en passant een master Forensisch 
Sociale Professional op te tuigen. Je bent als praktijkgericht onderzoeker sterk verankerd 
in de beroepspraktijk en in het onderwijs en weet op beide terreinen verschil te maken. 
Daarnaast leerden we je kennen als een zeer ondernemende lector die mogelijkheden ziet 
en kansen creëert en benut. Je bent ook een begenadigd spreker op congressen en veel-
gevraagd dagvoorzitter. En alsof dat nog niet genoeg is, ben je ook een rasbestuurder. Je 
bestuurskwaliteiten heb je onder andere ingezet om het KSI te versterken. Je was binnen 
het team van lectoren lange tijd onze primus inter paris. Met jou aan het roer ontwikkelde 
de tamelijk losse verzameling lectoren zich verder tot een organisatorische eenheid met 
een gezamenlijke focus en programmatische samenhang. Je gaf een stevige boost aan 
de bedrijfsvoering van het KSI en je had een heldere visie op de koers van dit kenniscen-
trum. Je hebt bergen werk verzet voor het KSI. Daarbij moest je pionieren. Je hebt voor 
het kenniscentrum een stevige basis gelegd en een heldere koers uitgezet. Daar bouwen 
we op voort.   

Voor ons ben je onvervangbaar. En toch neem je afscheid. In de wijze waarop je je carrière 
langzaam afbouwt, wordt nog een ander talent zichtbaar. Je bent een perfectionist die de 
touwtjes stevig in handen heeft. Tegelijkertijd slaag je er op bewonderenswaardige wijze 
in om het prachtige bouwwerk van je lectoraat over te dragen en langzaam los te laten. Je 
hebt gezorgd voor sterke opvolgers waardoor (‘practice what you preach’) de continuïteit 
van het lectoraat voor de toekomst is geborgd. Chapeau.

Anneke, dank voor je onvermoeibare inzet voor het lectoraat en het kenniscentrum, voor 
je collegialiteit en loyaliteit. We zullen je missen. Het ga je goed. 

Lia van Doorn 
Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie
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Jacqueline Bosker & Vivienne de Vogel

Op de schouders  
van een gigant
Dit liber amicorum is geschreven voor Anneke Menger, ter ere van haar afscheid als 
lector Werken in Justitieel Kader. De bijdragen zijn geschreven door mensen uit het 
werkveld, het onderwijs en door onderzoekers waarmee Anneke heeft samengewerkt. 
In de tien jaren dat Anneke Menger leiding heeft gegeven aan dit lectoraat hebben 
een groot aantal onderzoeken en methodieken voor de werkpraktijk het licht gezien, 
en heeft het lectoraat belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs ondersteund en 
mede vormgegeven. Een aantal daarvan komen in deze bijdrage aan de orde. Voor een 
volledig overzicht van onderzoeken en activiteiten verwijzen we graag naar de website 
van het lectoraat Werken in Justitieel Kader (http://bit.ly/lectoraatJK).

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader is in 2008 ontwikkeld en vormgegeven door 
Anneke Menger, in de eerste jaren in samenwerking met bijzonder lector Jo Hermanns. 
Vanaf de start heeft het lectoraat een sterke relatie met het werkveld. De drie organisa-
ties die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de volwassenenreclassering (Reclassering 
Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Jeugdbescherming 
& Reclassering) zijn initiatiefnemer en co-financier van het lectoraat. In een latere fase 
zijn daar de afdeling forensische verslavingszorg van Inforsa Utrecht (voorheen Victas) en 
Jeugdzorg Nederland bij gekomen. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader kent in haar 
tienjarig bestaan een wisselende samenstelling. Naast een vaste kern van medewerkers 
zijn verschillende hbo-docenten en professionals uit het werkveld voor één of twee dagen 
per week aan het lectoraat verbonden geweest.

Het lectoraat richt zich op het werk van sociale en pedagogische hbo-professionals 
die werken in een justitieel kader. Zij werken bij de (jeugd)reclassering, jeugdbescher-
ming, als casemanager in een penitentiaire inrichting, in de forensische psychiatrie en 
- verslavingszorg of bij gemeentelijke instellingen. De komst van het lectoraat faciliteert 
specifieke aandacht voor praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling voor dit 
werkgebied. Dat was belangrijk en noodzakelijk. In Nederland werd er tot die tijd namelijk 
nauwelijks onderzoek gedaan naar het werk van deze professionals, en ook hbo-oplei-
dingen besteedden weinig aandacht aan de specifieke kenmerken van het werken in een 
gedwongen kader. Terwijl het werk complex is en veel maatschappelijke onrust kan ople-
veren. Daarbij zijn er zo’n 20.000 hbo-professionals werkzaam in dit veld. Zij maakten tot 
dan gebruik van de kennis die werd ontwikkeld voor het sociaal werk en de pedagogiek 
(primair gericht op het vrijwillige kader), en combineerden deze met relevante inzichten 
uit de criminologie, het recht en de forensische psychologie. 
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Hieronder beschrijven we in vogelvlucht een aantal belangrijke resultaten van het lecto-
raat Werken in Justitieel Kader, en relateren deze aan de bijdragen in deze bundel. Dat 
doen we aan de hand van de twee programmalijnen van het lectoraat Werken in Justitieel 
Kader, en van de rol van Anneke Menger in de ontwikkeling van het onderwijs en in het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI).

Professionaliteit als rode draad
Het belang van professioneel handelen voor de effectiviteit van het werk is een belang-
rijke rode draad in het werk van het lectoraat. Een effectieve interventie (wat werkt) werkt 
alleen in handen van een effectieve professional (wie werkt). Het thema professionaliteit 
vormt een programmalijn in het lectoraat die op verschillende manieren is uitgewerkt. 
Een belangrijk onderzoeksprogramma waar inmiddels door verschillende onderzoekers 
van meerdere lectoraten van het KSI aan wordt gewerkt, in verschillende werkvelden, is 
het onderzoek naar de werkalliantie in een (semi)gedwongen kader. Vragen die daarbij 
centraal staan zijn bijvoorbeeld: wat zijn kenmerken van een effectieve werkalliantie in het 
gedwongen kader, en wat kunnen professionals  doen om de werkalliantie met hun cliënt 
te versterken? In deze bundel gaan Widya de Bakker en Annelies Sturm, twee promovendi 
die zijn verbonden aan deze onderzoekslijn, in op algemene vragen rond de werkalliantie 
in het gedwongen kader. Joep Hanrath en Marie-José Geenen verkennen vervolgens het 
belang van de werkalliantie voor justitiële jeugdinrichtingen.

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader heeft verschillende methodieken ontwikkeld. 
Naast een algemeen methodiekboek voor werken in een gedwongen kader bijvoorbeeld 
ook een methodiek voor slachtoffergericht werken door reclasseringswerkers en een 
methodiek voor de Dienst Terugkeer en Vertrek. De vakkennis van professionals, opge-
bouwd op grond van jarenlange ervaring, was daarvoor altijd een belangrijke bron. Lous 
Krechtig beschrijft in haar bijdrage het belang van de professional als kennisbron, en het 
expliciteren van tacit knowledge. In de bijdrage over professionele besluitvorming plaatst 
Jacqueline Bosker kanttekeningen bij het te veel varen op het enkel intuïtief inzetten van 
ervaringskennis. Goed gebruik van evidence based methodieken en kennis resulteert in 
betere besluitvorming over afbouw van delinquent gedrag. Volgens de visie van het lecto-
raat Werken in Justitieel Kader kenmerkt professioneel handelen zich onder andere door 
de combinatie van het goed gebruiken van evidence based methodieken en inzichten 
aangevuld met ervaringskennis. Andrea Donker en Jacqueline Bosker passen dit uitgangs-
punt van professioneel handelen toe op het maken van een goede risico inschatting in 
hun bijdrage over theoretische kwaliteitscriteria voor risicotaxatie.

De relevantie van het werk van het lectoraat Werken in Justitieel Kader voor het werkveld 
wordt beschreven in verschillende bijdragen van professionals uit het werkveld. Renée 
Henskens, Ada Andreas, Marleen Nieuwland, Jessica Westerik en Maarten van der Linde 
schetsen in een bijdrage de relevantie van het werk van Anneke Menger voor de profes-
sionalisering van het reclasseringswerk. Vervolgens beschrijft Inge Toebosch hoe een 
bewerking van de methodiek voor werken in een gedwongen kader heeft bijgedragen 
aan het professioneel handelen van medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek. 
Marlous de Vos en Marius van der Klei beschrijven in hun bijdrage hoe het werk van 
professionals in de jeugdreclassering is beïnvloed door de transities en transformaties in 
het sociale domein, en hoe deze professionals daarin op zoek zijn naar een nieuwe balans. 
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Het thema professionaliteit wordt in deze bundel afgesloten met een historische schets 
van Jaap van Vliet en Josien Leurdijk over geheimhouding binnen de relatie tussen reclas-
seringswerker en cliënt. 

Continuïteit als rode draad
Een tweede programmalijn van het lectoraat Werken in Justitieel Kader is het thema 
continuïteit. Cliënten die tijdelijk in een justitieel kader worden begeleid krijgen veelal 
te maken met een aanzienlijk aantal professionals van verschillende organisaties. 
Fragmentering van hulp kan resulteren in meer uitval en de effectiviteit van de begelei-
ding in de weg staan. Versterken van continuïteit in het traject van cliënten is vanaf de 
start van het lectoraat een centraal thema. Dit heeft onder andere vorm gekregen in een 
onderzoeksprogramma over Wraparound Care dat zowel in de jeugdzorg als in de versla-
vingsreclassering is onderzocht. Het belang van continuïteit van zorg stond ook centraal 
in een onderzoek dat het lectoraat Werken in Justitieel Kader samen met het lectoraat 
Kennisanalyse Sociale Veiligheid van het KSI uitvoerde naar trajectzorg voor jeugdigen 
die uitstromen uit jeugdzorgplus instellingen. Dat het thema continuïteit van zorg onver-
minderd actueel is beschrijft Vivienne de Vogel in haar bijdrage aan deze bundel over 
continuïteit in de justitiële keten. Fatima Yazami, Josje Dikkers en Vivienne de Vogel laten 
in hun bijdrage zien dat jeugdigen die veelvuldig van school verzuimen gebaat zijn bij een 
vast aanspreekpunt, een breed inzetbare professional die hen begeleidt in alle stappen 
van het traject dat zij doorlopen.

Onderwijs
Naast het doen van praktijkgericht onderzoek hebben lectoraten aan het hbo de opdracht 
om een bijdrage te leveren aan versterking van het hbo-onderwijs. Anneke Menger heeft 
die taak met verve vervuld. Zij is de spil geweest voor het introduceren van de minor 
Werken in Gedwongen Kader die inmiddels op een groot aantal hogescholen wordt 
aangeboden. De komst van deze minor is een belangrijke eerste stap geweest in de 
onderwijsontwikkeling voor professionals die werken in een justitieel kader. Daarnaast 
heeft Anneke Menger ook een belangrijke bijdrage geleverd aan scholing en deskundig-
heidsbevordering van werkende professionals. In een adviesrol bij het opleidingshuis van 
de reclasseringsorganisaties, door het geven van trainingen, en middels een groot aantal 
lezingen en presentaties door het hele land en in het buitenland. Recent heeft het onder-
wijs voor professionals die werken in een justitieel kader opnieuw een impuls gekregen 
door de komst van een master Forensisch Sociale Professional en een competentieset 
voor het forensisch sociaal werk. Ook daarbij speelde Anneke Menger een cruciale rol. In 
hun bijdrage over onderwijs voor de forensisch sociale professional schetsen Jacqueline 
Bosker, Joep Hanrath, Mirella Marks, Maaike de Boois en Simone van Egdom de ontwik-
kelingen op dit gebied en de bijdrage die het lectoraat Werken in Justitieel Kader daarin 
heeft gehad.

In een ver verleden heeft Anneke Menger andragologie gestudeerd. Deze studie hield 
zich bezig met vraagstukken die de kern raken van het werk van sociale professionals, 
waaronder sociale professionals die werken in een gedwongen kader. Desondanks hield 
deze studie na een rumoerige start geen stand. Over de opkomst en ondergang van de 
andragologie gaat de bijdrage van Maaike de Boois.
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Kenniscentrum Sociale Innovatie
Het lectoraat Werken in Justitieel Kader was in eerste instantie een vreemde eend in de 
bijt van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. De focus van het KSI lag in de beginjaren 
sterk op het werk van sociale professionals in een vrijwillig kader. Het gedwongen kader 
kent deels een andere kennisbasis en afwijkende visie op het werk. Dit leidde soms tot 
stevige discussies tussen Anneke Menger en andere lectoren in het KSI. Inmiddels is het 
thema veiligheid stevig verankerd en zijn er meerdere lectoraten binnen het KSI die zich 
daarmee bezighouden. Versterking van de samenwerking tussen lectoraten is een belang-
rijk aandachtspunt geweest in de periode dat Anneke Menger voorzitter was van het KSI. 
In toenemende mate worden gezamenlijke onderzoeksprojecten ontwikkeld, bijvoor-
beeld de eerder genoemde onderzoeken naar de werkalliantie in het (semi)gedwongen 
kader en naar trajectzorg. Met het lectoraat Schulden en Incasso is samengewerkt in een 
onderzoek naar schuldenproblematiek bij reclasseringscliënten. De relevantie daarvan 
wordt beschreven in de bijdrage van Nadja Jungmann, Marc Anderson en Tamara Madern 
over het belang van materiële dienstverlening in het gedwongen kader. 

Herstel is een thema dat niet alleen in het vrijwillig maar in toenemende mate ook in het 
gedwongen kader veel aandacht krijgt. In zijn bijdrage over rehabilitatie in gedwongen 
kader schetst Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning, het belang 
daarvan. Vanuit het lectoraat Toegang tot het Recht benadrukken Alicia Dibbets en 
Quirine Eijkman in hun bijdrage het belang van het thema mensenrechten voor professi-
onals in het sociale domein. 

Naast het lectoraat Werken in Justitieel Kader is een tweede lectoraat actief op het gebied 
van het reclasseringswerk. Dit lectoraat, verbonden aan hogeschool Saxion, houdt zich 
bezig met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke meerwaarde van het reclas-
seringswerk. In hun bijdrage daarover schetsen Attila Németh, Mark Dorenbusch, Irma 
Nibbelink, Michel Linnenbank en Alan Kabki hoe dit vorm krijgt.

Op de schouders van een gigant
Anneke Menger vertrekt, maar het lectoraat Werken in Justitieel Kader gaat door. In ieder 
geval tot 2020 maar de ambitie is om ook daarna bij te blijven dragen aan de ontwikkeling 
van praktijkkennis en versterking van onderwijs voor sociale professionals die werken in 
een gedwongen kader. Daarbij kunnen we voortbouwen op het belanghebbende werk 
dat Anneke Menger heeft verricht. Een stevige basis is gelegd. Staande op haar schouders 
mogen we daar met een bevlogen groep onderzoekers en docenten aan verder bouwen. 
Dat doen we met veel enthousiasme en grote dankbaarheid en trots op datgene wat 
Anneke heeft bereikt. 

Jacqueline Bosker & Vivienne de Vogel,
namens het lectoraat Werken in Justitieel Kader
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Widya de Bakker & Annelies Sturm

Wordt vervolgd: 
werkalliantie in het 
gedwongen kader
Hoe kun je controle en begeleiding op een goede manier combineren in een reclas-
seringstoezicht? Dat was de kern van veel vragen van reclasseringsprofessionals en 
één van de redenen voor de start van het onderzoeksprogramma Werkalliantie in het 
Gedwongen kader door Anneke Menger en Andrea Donker in 2009. In het vrijwillige 
kader wordt het concept en het belang van de werkalliantie al jaren breed erkend. Dit 
concept is echter niet zomaar toepasbaar voor het gedwongen kader. Er is sprake van 
een andere dynamiek in het gedwongen kader; cliënten worden verplicht een tijdelijke 
en doelgerichte interactie aan te gaan en er is sprake van (krachtige) vrijheidsbeper-
kende voorwaarden. Daarnaast is de aandacht in wetenschappelijk onderzoek in het 
justitiële domein jarenlang gericht op de What works-beginselen, gericht op werk-
zame methoden en interventies om recidive te voorkomen (Andrews & Bonta, 2010; 
McNeill, 2009). Andere factoren, zoals de kwaliteit van het contact tussen professional 
en cliënt en de houding en algemene kwaliteiten van de professional, krijgen daardoor 
minder aandacht. In het lectoraat van Anneke Menger en het onderzoeksprogramma 
wordt de nadruk gelegd op de Who works-beginselen, gericht op de effectiviteit van de 
reclasseringsprofessional.

Onderzoeksprogramma Werkalliantie in Gedwongen Kader
In het onderzoeksprogramma Werkalliantie in Gedwongen Kader wordt gekeken naar de 
kenmerken en het belang van de werkalliantie in het reclasseringstoezicht in Nederland. 
Onderdeel van dit onderzoeksprogramma is een longitudinale studie waarin ruim 250 
koppels van reclasseringswerker en cliënt op meerdere momenten vragenlijsten met 
parallelle vragen hebben beantwoord tijdens face-to-face interviews. Op basis van deze 
longitudinale studie zijn vier werkalliantiekenmerken gevonden voor het Nederlandse 
reclasseringstoezicht (Menger & Donker, 2016). Het eerste kenmerk is Richting en kader. 
Het gaat daarbij om de mate waarin doelen en taken, kaders en verplichtingen duidelijk 
zijn voor de cliënt en reclasseringswerker. Een tweede kenmerk is Vertrouwen. Enerzijds 
gaat het om vertrouwen van de cliënt in de kwaliteit, bedoeling en betrokkenheid van 
de reclasseringswerker, anderzijds om vertrouwen van de werker in de eigen competen-
ties en bedoeling en inzet van de cliënt. Het derde kenmerk Binding betreft niet alleen 
een persoonlijke onderlinge band, maar ook binding met het traject en de doelen. Ten 
vierde Stroefheid, een negatief kenmerk. Dit gaat over de mate waarin een cliënt tegen 
de afspraken en gesprekken in gaat en meet de relationele weerstand (reactance) bij de 
cliënt (Menger & Donker, 2016). Terwijl de werkalliantie in de vrijwillige psychotherapie 
bestaat uit uitsluitend positieve kenmerken, is er bij de werkalliantie in het gedwongen 

 Professionaliteit als rode draad  •  17



kader sprake van een verdeling over drie positieve en één negatief kenmerk. Dit sluit aan 
bij de doelstelling van een gedwongen begeleidingstraject: enerzijds heeft het traject 
als doel het begeleiden en ontwikkelen van de cliënt, anderzijds is het doel het contro-
leren en begrenzen van de cliënt en risicobeheersing. Het balanceren tussen deze twee 
processen maakt de werkalliantie in het gedwongen kader anders dan in een vrijwillig 
begeleidingstraject. 

In het proefschrift van Anneke Menger (naar verwachting gepubliceerd in het voorjaar van 
2018) worden de werkalliantiekenmerken, de ontwikkeling van een alliantiemonitor en 
een eerste inzicht in het belang ervan voor het Nederlands reclasseringstoezicht uitgebreid 
beschreven. De alliantiemonitor is een instrument dat de kwaliteit van de werkalliantie 
tussen reclasseringswerker en cliënt in het reclasseringstoezicht meet. Inmiddels zijn er 
drie vervolgonderzoeken gestart met een looptijd van vier jaar. Eén onderzoek is gericht 
op de praktische bruikbaarheid van de alliantiemonitor voor reclasseringsprofessionals en 
cliënten om gezamenlijk te reflecteren in het reclasseringstoezicht. Dit onderzoek wordt 
eveneens uitgevoerd binnen vier andere domeinen waar in verschillende mate sprake 
is van dwang en drang: schuldhulpverlening, jeugdreclassering/-bescherming, arbeid-
stoeleiding en begeleid wonen, en bij de Vlaamse justitiehuizen in België. Daarnaast zijn 
onlangs twee promotieonderzoeken gestart die voortbouwen op de longitudinale studie 
van Anneke Menger. Het promotieonderzoek van Annelies Sturm gaat over de dynami-
sche component van de werkalliantie en het promotieonderzoek van Widya de Bakker 
over verschillen in kwaliteit van de werkalliantie tussen verschillende dadergroepen. 
Hieronder worden de onderwerpen die centraal staan in deze twee studies beschreven.  

Werkalliantie als dynamisch proces
De focus van het onderzoek van Annelies Sturm ligt op de ontwikkeling van de werkalliantie 
gedurende het reclasseringstoezicht. Er zijn talloze studies gedaan naar de werkalliantie in 
vrijwillig kader en enkele studies naar de werkalliantie in het gedwongen kader (Horvath, 
Del Re, Flückiger, & Symonds, 2011; Polaschek & Ross, 2010; Skeem, Eno Louden, Polaschek, 

“ Samenspel tussen 
werker met een 
opdracht en cliënt 
met ogenschijnlijk 
geringe motivatie”
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& Camp, 2007). Een groot deel van deze studies gebruikt voor de meting van de werkalli-
antie één meetmoment, doorgaans enige weken na het begin van het begeleidingstraject 
(Kennealy, Skeem, Manchak, & Eno Louden, 2012; Skeem et. al, 2007). Deze eenmalige 
meting is een momentopname en geeft informatie over de verschillen in waardering van 
de werkalliantie tussen de cliënten. Bij deze manier van meten wordt de werkalliantie 
opgevat als een ‘trait’: een kenmerk waarmee een cliënt te vergelijken is in de mate waarin 
hij in staat is een werkrelatie aan te gaan (Zilcha-Mano, 2017). Een andere opvatting over 
de werkalliantie is die van een ontwikkelingsproces met stadia. De werkalliantie is volgens 
deze visie dynamisch en verandert in de loop van een begeleidingstraject onder invloed 
van verschillende factoren. Door het meten van de score op de werkalliantie op verschil-
lende opeenvolgende momenten wordt dit proces in kaart gebracht. In het gedwongen 
kader zijn er enkele studies bekend die de werkalliantie op deze manier hebben gemeten 
(Florsheim, Shotorbani, Guest-Warnick, & Barrat, 2000; Polaschek et al., 2010).
Wanneer de werkalliantie als ‘trait’ wordt opgevat, kan het een voorwaarde zijn om effectief 
samen te werken aan een probleem en een toegepaste begeleidingsmethode werkzaam 
te laten zijn (Zilcha-Mano, 2017). De werkalliantie opgevat als ontwikkelingsproces is een 
andere invalshoek, dan is de werkalliantie curatief op zichzelf. Bijvoorbeeld Safran en 
Muran (2006) beschouwen de werkalliantie als een dynamisch onderhandelingsproces, 
waarbinnen de therapeut en de cliënt een samenwerking ontwikkelen en waar barsten in 
de alliantie en reparatie van de barsten onderdeel van vormen. De werkalliantie verandert 
naarmate de samenwerking in de begeleiding vordert.
De werkalliantie als kenmerk en de werkalliantie als toestand zijn dus verschillende 
componenten en kunnen beiden invloed hebben op het resultaat van het toezicht (De 
Roten, 2004; Zilcha-Mano, 2017). Bij onderzoek naar het belang van de werkalliantie is 
het belangrijk onderscheid te maken tussen deze twee componenten. De werkalliantie als 
vast kenmerk werpt de vraag op of het voorwaardenscheppend is voor de werking van een 
toezicht en de werkalliantie opgevat als ontwikkelingsproces maakt het mogelijk om de 
werking en de impact van dit proces op zichzelf nader te beschouwen. In psychotherapie 
en in het gedwongen kader is evidentie gevonden voor de relatie tussen ontwikkelingspa-
tronen en resultaat van begeleiding (Florsheim et al., 2000; Polaschek et al., 2010; Safran, 
Muran, & Eubanks-Carter, 2011; Stiles et al., 2004).
De werkalliantie als proces staat centraal in het promotieonderzoek van Annelies Sturm. 
Aan de hand van twee metingen van de werkalliantie worden in dit onderzoek verschil-
lende ontwikkelingspatronen onderscheiden. Naast een stijgend alliantiepatroon is er 
ook sprake van een stabiel en een dalend patroon. Interessant is dat deze verschillende 
patronen aanwezig zijn. In het proces van het reclasseringstoezicht is een stijgend patroon 
van werkalliantie niet vanzelfsprekend. Zeker in een gedwongen traject is er regelmatig 
een terugslag in de vorm van niet komen opdagen, niet houden aan de voorwaarden of 
informatie achterhouden. De kans op ontevredenheid met de werkalliantie is duidelijk 
aanwezig. In het domein van de psychotherapie is hier uitgebreid aandacht aan besteed. 
Safran heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om breuken in een begeleidings-
traject te voorkomen door het repareren van alliantiebarsten (Hafkenscheid & Gudrum, 
2010; Safran & Muran, 2000). De wijze waarop een aankomende breuk voorkomen kan 
worden is volgens hem het opsporen van barsten, en deze voortijdig te repareren. Barsten 
ziet Safran als een probleem in de balans tussen de twee basismotieven voor commu-
nicatief handelen: autonomie en betrokkenheid. Autonomie is de behoefte zich te 
onderscheiden van de ander, door onafhankelijkheid, macht en rivaliteit. Verbondenheid 
omvat de behoefte aan steun, afhankelijkheid en kwetsbaarheid. De behoefte aan auto-
nomie uit zich in terugtrekken, de behoefte aan betrokkenheid in confronteren.
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Een gedwongen toezicht is voor de cliënt doorgaans een bedreiging voor diens auto-
nomie. Een toezicht lijkt daarom een slechte situatie voor een optimale ontwikkeling van 
de werkalliantie. En als er een werkalliantie wordt opgebouwd is de kans op een barst 
tijdens het toezicht aanwezig.
Herstel van de autonomie bij de start van het toezicht zou een vroege breuk kunnen voor-
komen. Ook in het vervolg blijft aandacht voor autonomie nodig in dit model. Bovendien 
is het niet alleen belangrijk om de autonomie te herstellen, maar ook de behoefte aan 
verbondenheid te erkennen. 
Het regelmatig evalueren van de werkalliantie biedt de mogelijkheid om de verstoring 
van deze balans te onderzoeken en zodoende alliantiebarsten op te sporen. Het resolu-
tiemodel van Safran heeft hiervoor een fasemodel ontwikkeld: 1) opsporen van barsten, 
signalen dat er een stagnatie is; 2) exploreren van de barst, benoemen en de aandacht 
erop vestigen; 3) exploreren van de vermijding, proberen de kritiek onder woorden te 
brengen; 4) de wens of behoefte (autonomie of verbondenheid) ontdekken en valideren.
De werkwijze van Safran resulteert in de vrijwillige psychotherapie tot minder uitval 
(Safran, Muran, Samstan, &Winston, 2005). In een meta-analyse blijkt er een positief statis-
tisch verband te zijn tussen het succesvol repareren van alliantiebarsten en een goede 
behandeluitkomst (Safran et al., 2011).
Deze aandacht voor de balans tussen autonomie en verbondenheid in het gedwongen 
kader sluit aan bij theorie over het hybride werken. De hybride werker is enerzijds duide-
lijk en helder over de doelen en de kaders waarmee de onafhankelijkheid van de cliënt 
wordt gewaarborgd en anderzijds biedt hij aandacht voor de kwetsbaarheid en de 
behoefte aan ondersteuning van de cliënt. Het aangaan van een band en open bespreken 
van behoeftes gaat in deze wijze van begeleiden gepaard met duidelijkheid over begren-
zingen. Daarmee wordt voorkomen dat de cliënt teveel aan autonomie inlevert ten gunste 
van de verbinding of dat de cliënt slechts afstand ervaart zonder begrip of ondersteuning.
In het onderzoek naar het dynamische proces van de werkalliantie zal gekeken worden of 
het model van Safran inzichten oplevert voor het gedwongen kader.

Verschillende daders: verschillen in werkalliantie?
De reclasseringsdoelgroep bestaat uit een grote diversiteit aan cliënten. Cliënten kunnen 
verschillen op basis van delictkenmerken (zoals startleeftijd criminele ontwikkeling of 
aantal veroordelingen) of menskenmerken (zoals intelligentie, impulsiviteit, verslaving of 
psychische stoornissen). Aan de hand van (combinaties van) deze kenmerken kunnen op 
veel verschillende manieren subgroepen worden gemaakt. Een voorbeeld: in een groep 
huiselijk geweldplegers zullen bijvoorbeeld cliënten met een laag of hoog IQ voorkomen, 
maar ook veelplegers met of zonder verslaving. Tot op heden is nog niet onderzocht in 
hoeverre relevante dadergroepen aanwezig zijn binnen een groep reclassenten. Kennis 
over dadergroepen kan reclasseringswerkers helpen bij een persoonsgerichte werkwijze 
in het reclasseringstoezicht waarbij rekening wordt gehouden met individuele factoren 
van de cliënt. Het responsiviteitsbeginsel stelt immers dat aansluiting op de specifieke 
behoeften en mogelijkheden van de cliënt bijdraagt aan een effectieve interventie 
(Andrews & Bonta, 1994, 2010).

Bij het aangaan van een werkalliantie in het reclasseringstoezicht moet dan ook reke-
ning worden gehouden met een heterogene groep cliënten. Aangenomen wordt dat een 
goede kwaliteit werkalliantie er bij iedere cliënt anders uit zal zien en de mate waarin 
binding mogelijk is zal mede afhankelijk zijn van gestelde doelen, de weg ernaartoe 
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en persoonskenmerken van cliënten en professionals (Menger & Donker, 2016; Ross, 
Polaschek, & Ward, 2008). Op basis van het vrijwillige kader weten we dat sommige 
cliënten beter in staat zullen zijn om een werkalliantie aan te gaan dan andere cliënten, 
zoals cliënten met borderline, theatrale of narcistische persoonlijkheidsstoornissen (Colli, 
Tanzilli, Dimaggio, & Lingiardi, 2014; Gazillo, et al., 2015). Anderzijds zullen sommige 
professionals in staat zijn een goede werkalliantie te ontwikkelen met diverse cliënten, 
terwijl anderen dat alleen kunnen met een specifieke groep cliënten (DeRubeis et al., 
2005; Mallinckrodt, 2000). 

In het onderzoeksprogramma is tot nu toe gekeken naar (verloop van) de werkalliantie-
kenmerken voor een grote groep gemiddelde cliënten. In het promotieonderzoek van 
Widya de Bakker wordt gekeken in hoeverre (verloop van) de kwaliteit van de werkalli-
antiekenmerken verschillend is tussen en binnen verscheidene dadergroepen. Daartoe 
wordt op basis van ontwikkelings- en levensloopcriminologie eerst gekeken in hoeverre 
en welke dadergroepen onderscheiden kunnen worden binnen een groep cliënten 
met een reclasseringstoezicht. Daarna wordt gekeken naar verschillen in de werkalli-
antiekenmerken tussen en binnen de gevonden dadergroepen en in hoeverre deze 
verschillen in (verloop van) de kwaliteit van de werkalliantiekenmerken invloed hebben 
op recidive en resocialisatie. Met dit onderzoek wordt kennis gegenereerd over aanwe-
zige dadergroepen binnen de reclasseringsclièntele en kennis over (het verloop van) de 
werkalliantie bij specifieke (groepen) cliënten vergroot. Toepassing van deze kennis in het 
reclasseringswerk zal bijdragen aan de persoonsgerichte werkwijze en de effectiviteit van 
de reclasseringsprofessional. 

Ten slotte
Kennis vergroten over werkzaamheid van het (forensisch) sociaal werk is voor Anneke 
een belangrijke drijfveer in haar werk. Dat ze voor haar proefschrift de werkalliantie in 
het gedwongen kader schreef is een logische stap in haar professionele loopbaan. Haar 
interesse werd gewekt tijdens de lessen andragogiek van Geert van der Laan en al vroeg 
in haar carrière schreef ze artikelen over de motivatie van cliënten met psychiatrische 
problematiek, die niet gemakkelijk een hulpvraag formuleren. Ze was geïnteresseerd in 
de wijze waarop de werker contact kon leggen, ook bij moeilijke cliënten, waar drang of 
zelfs dwang nodig was. De vragen van de reclasseringswerkers over het combineren van 
begeleidingsaspecten met het controleren van de cliënt, maakten haar zoektocht naar 
de kenmerken van een effectieve professional meer toegespitst op de effectiviteit van de 
professional in een gedwongen kader. Voor Anneke staat vast dat het daarbij niet alleen 
maar gaat over het toepassen van de juiste methodiek, maar ook om de interactie tussen 
de cliënt en de werker, het samenspel tussen een werker met een opdracht en een cliënt 
met een ogenschijnlijke geringe motivatie. Vervolgens heeft ze haar onderzoek gericht op 
de werkzame kenmerken van een effectieve professional. Het onderzoek naar het belang-
rijkste kenmerk namelijk de werkalliantie bleek nog in de kinderschoenen te staan. Dit is 
door Anneke in een empirisch onderzoek ter hand genomen. 

Wij prijzen ons gelukkig dat Anneke dit zeer uitgebreide empirische onderzoek met veel 
overtuiging heeft uitgevoerd. Haar werk biedt ons een mooi en inspirerend startpunt voor 
onze promotieonderzoeken, waarvoor we haar heel dankbaar zijn. We zullen dan ook met 
veel enthousiasme en gedrevenheid dit thema verder onderzoeken en ontwikkelen.
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Joep Hanrath & Marie-José Geenen 

Bruikbaarheid 
van Menger’s 
werkalliantiemodel 
voor de justitiële 
jeugdinrichting
Naast straf, bescherming en afschrikking is een belangrijk doel van het plaatsen van 
jongeren in een justitiële jeugdinrichting (JJI) het stimuleren van gedragsverande-
ring. Groepsleiders in een JJI zijn belangrijke actoren voor het op gang brengen van dit 
veranderingsproces. Zij brengen vele uren op een dag door in dezelfde ruimte met de 
jongeren. Ze eten met hen, sporten met hen en zijn actief in het bijbrengen van disci-
pline en het aanleren van sociale vaardigheden. Juist doordat zij die diverse taken in 
de dagelijkse leefomgeving van de jongere vervullen, kunnen zij een grotere bijdrage 
leveren aan gedragsverandering dan gedragsdeskundigen die op afgebakende tijd-
stippen de jongeren individueel behandelen of trainen (Knorth, Harder, Huyghen, 
Kalverboer, & Zandberg, 2010; Moses, 2000). 

Er zijn in de Nederlandse context de afgelopen jaren diverse onderzoeken verricht die 
meer inzicht bieden in de relatie tussen groepsleiders en jongeren in een JJI (De Swart, 
2011; Geenen, 2014; Hanrath, 2013; Harder, 2011; Van der Helm, 2011). Zo blijkt uit het 
leefklimaatonderzoek van Van der Helm (2011) dat een positieve relatie tussen groepslei-
ders en jongeren bijdraagt aan een positief leefklimaat. De kwaliteit van de relatie hangt 
samen met de kwaliteit van de bejegening van de jongeren door groepsleiders (Harder, 
2011). De door jongeren ervaren kwaliteit van de relatie is volgens De Swart (2011) deels 
toe te schrijven aan kenmerken van de groepsleider en van de jongere, maar wordt vooral 
bepaald door aspecten die samenhangen met de unieke kenmerken van de relatie zelf. 
Voorzichtig kan gesteld worden dat de aard van de relatie tussen groepsleider en jongere 
als een voorspeller voor gedragsverandering kan worden beschouwd (Harder, 2011; 
Knorth e.a. 2010; Schubert, Mulvey, Loughran, & Losoya, 2012). In dit hoofdstuk gaan we in 
op de vraag wat we kunnen leren van het werkalliantiemodel zoals door Anneke Menger 
(2016) op de kaart is gezet. Wat kan dit model betekenen voor de relatie tussen groepslei-
ders en jongeren in een JJI? En welke nieuwe onderzoeksvragen roept dat op? 
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Gedragsverandering
Werken aan gedragsverandering is het vertrekpunt voor het verblijf in een gesloten 
voorziening. Overigens past daar de kanttekening bij dat de meeste jongeren betrek-
kelijk kort in een JJI verblijven en werken aan gedragsverandering dus beperkt is. 
Gedragsverandering in een gesloten voorziening wordt bovendien bepaald door allerlei 
factoren. Het is een constante beweging die niet voorspelbaar is, noch helemaal beïn-
vloedbaar (Burrowes & Needs, 2009). Persoonskenmerken van de jongere spelen daarin 
een rol en de kenmerken van de groepsleider. Maar ook de omstandigheden zoals 
omgangsregels en procedures, de gehanteerde methodiek en de druk van groepsge-
noten. Deze factoren hangen nauw samen en beïnvloeden ook elkaar. Zo kan een jongere 
geweld in principe afzweren en bereid zijn om daaraan te werken via een agressieregula-
tietraining. Maar tegelijkertijd kan hij zich in de leefgroep zodanig in het nauw gebracht 
voelen dat hij toch geweld gebruikt. Of een jongere kan aan de slag willen met gedrags-
verandering, maar afhaken omdat hij het trainingsmateriaal te kinderachtig vindt. Of het 
kan zijn dat hij eenmaal ‘buiten’ de transfer van de geleerde vaardigheden naar het ‘echte 
leven’ niet kan maken, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan vaardigheden of door druk van 
leeftijdgenoten. 
In dit proces van gedragsverandering speelt ook de werkalliantie tussen jongere en 
groepsleider een rol. We weten echter nog maar weinig over deze alliantie binnen de 
context van een gesloten instelling, noch over de mogelijke invloed daarvan op het veran-
deringsproces van jongeren.

Alliantievorming in het gedwongen kader
Dat gedragsverandering niet alleen door programma’s wordt beïnvloed, maar ook door 
algemeen werkzame factoren (omstandigheden, begeleider, relatie begeleider en cliënt) 
is breed onderzocht en erkend (Duncan, Miller, Wampold, & Hubble, 2010). Dit geldt ook 
voor interventies met jeugdigen (Van Yperen, Van der Steege, Addink, & Boendermaker, 
2010). In toenemende mate is er ook aandacht voor de invloed van de werkalliantie op 
gedragsverandering. Alliantie is door Bordin (1979) gedefinieerd als een werkrelatie die 
steunt op drie pijlers: de interpersoonlijke relatie (band), de overeenstemming tussen 
professional en cliënt over het doel van de relatie (en het programma) en de wijze waarop 
men dat doel wil bereiken (taak). Ross, Polaschek en Ward (2008) vertaalden Bordin’s 
theorie naar alliantievorming met justitiabelen, waarin veel meer dan in vrijwillige rela-
ties hiërarchie en machtsverschillen een rol spelen. Voorwaarden en kaders zijn immers 
strikt vastgelegd en erg bepalend voor de omgang tussen professionals en hun cliënten. 
Bovendien zal reactance, dat wil zeggen verzet tegen de inperking van vrijheid, leiden 
tot verstoringen in de relatie die de alliantievorming mede kunnen beïnvloeden. Het 
adequaat omgaan met mogelijke verstoringen vormt dus een belangrijk aspect van alli-
antievorming met justitiabelen. Het concept van alliantievorming in het gedwongen 
kader van Ross en collega’s (2008) is door Orsi, Lafortune en Brochu (2010) vertaald naar 
het werken met jongeren in een gesloten setting. Zij voegen één aspect daaraan toe: het 
sociaal netwerk (familie, vrienden en professionals van andere instanties), dat meer dan bij 
volwassenen invloed uitoefent op de alliantievorming.
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Alliantie volgens Menger
In Nederland wordt met de start van het Lectoraat Werken in Justitieel Kader in 2008 een 
begin gemaakt met onderzoek naar de werkalliantie in het gedwongen kader (Hermanns 
& Menger, 2009). Dat resulteert in een model voor de alliantie in het reclasseringswerk 
(Menger & Donker, 2016). Een belangrijke toevoeging van Menger op de theorie van 
Bordin (1976) en Ross et al. (2008) is het belang van relationele rechtvaardigheid in de alli-
antie. Dat wil zeggen helderheid over kaders, condities en regels en inspraak van de cliënt 
bij de toepassing daarvan. Menger’s model voor de werkalliantie bestaat uit vier compo-
nenten: richting & kader, binding, vertrouwen en stroefheid (Menger & Donker, 2016). 
Duidelijkheid over richting en kaders is een voorwaarde waarbinnen autonoom handelen 
van de cliënt mogelijk wordt. Daarop kan de cliënt doelen formuleren om toe te werken 
naar de gewenste verandering. Binding heeft betrekking op de manier waarop cliënt en 
professional zich beiden vervolgens committeren aan deze doelen. Het vertrouwen van 
de werker in zijn cliënt en het geloof van de cliënt dat zijn begeleider denkt dat hij de juiste 
stappen kan zetten worden vertolkt door het begrip vertrouwen. Negatief van invloed op 
de werkalliantie is stroefheid. Stroefheid ontstaat als binding en vertrouwen plaats maken 
voor twijfel over steun, inzet en vertrouwen in het verandervermogen. Stroefheid is een 
natuurlijke reactie in het gedwongen kader. En voor de werkalliantie is het van belang dat 
dit (bijtijds) onderkend wordt en dat cliënt en begeleider dit met elkaar bespreken. 
Vanuit het Lectoraat Werken in Justitieel Kader is onderzoek gedaan naar de werking 
van dit model van Menger in het reclasseringswerk en inmiddels is dit uitgebreid naar 
een aantal andere werkvelden in het (semi) gedwongen kader (Kenniscentrum Sociale 
Innovatie, 2018). Wij hebben onszelf de vraag gesteld in hoeverre het model ook bruik-
baar is voor de alliantie in een gesloten verblijf met jeugdigen. Onze veronderstelling 
is dat in deze setting omgevingsfactoren een grotere rol spelen dan in een ambulante 
context zoals de reclassering.

Alliantievorming in een gesloten context
Een belangrijke uitdaging voor gevangenissen en andere vormen van gesloten opvang 
is het beperken van detentieschade. Detentieschade is gedefinieerd als de effecten op 
de inperking van vrijheid van handelen en vervreemding van de samenleving door de 
gesloten afzondering. Om detentieschade te minimaliseren wordt getracht om een zo 
goed mogelijk sociaal klimaat te creëren. Daarvoor wordt de term leefklimaat gehan-
teerd: ‘die aspecten van het onvrijwillig residentieel verblijf in justitiële inrichtingen die 
van invloed zijn op het welbevinden en/of gedrag van de ingeslotenen tijdens en na 
afloop van het verblijf’ (Boone, Althoff, & Koenraadt, 2016, p. 16). In hun literatuurstudie 
benoemen Boone en collega’s de volgende factoren die het leefklimaat positief of negatief 
kunnen beïnvloeden: contacten tussen personeel en ingeslotenen, autonomie, contact 
met de buitenwereld/familiaire relaties, veiligheid, zinvolle dagbesteding en fysiek welbe-
vinden. Van der Helm komt tot vergelijkbare aspecten die het leefklimaat in een justitiële 
jeugdinrichting beïnvloeden: steun (responsiviteit van de groepsleider); groei (door 
jongere ervaren zingeving); repressie (oneerlijk en inconsequent toepassen van regels, 
gebrek aan structuur) en sfeer (tussen jongeren onderling) (Van der Helm, Stams, & Van 
der Laan, 2011). 
Deze theorieën met betrekking tot het leefklimaat in justitiële inrichtingen en diverse 
onderzoeken zoals in Nederland vanuit het Prison Project1 zijn verricht, laten zien hoe 

1 Zie www.prisonproject.nl
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bepalend omgevingsfactoren zijn voor de beleving tijdens het verblijf (Beijersbergen, 
Dirkzwager, Eichelsheim, Van der Laan, & Nieuwbeerta, 2015) en ook voor het gedrag na 
afloop van het verblijf (Beijersbergen, Dirkzwager, & Nieuwbeerta, 2016). Dat roept de 
vraag op: hoe oefenen omgevingsfactoren invloed uit op de ontwikkeling van de werkal-
liantie tussen gedetineerden en hun directe begeleiders? Daar is nog weinig over bekend. 
Een tipje van de sluier hebben we zelf op kunnen lichten in onze studies in justitiële 
jeugdinrichtingen (Geenen, 2014; Hanrath, 2013).

Alliantievorming in een JJI
Uit onze observaties in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) blijkt dat omgevingsfactoren de 
interactie tussen groepsleiders en jongeren direct beïnvloeden en daarmee ook de alli-
antievorming kunnen bepalen (Geenen, 2014; Hanrath, 2013). Ten aanzien van de invloed 
van groepsdynamiek laat Hanrath (2013) zien dat de groepsleider als een evenwichtskun-
stenaar constant bezig is met het bewaken en het herstellen van de orde. Als de sfeer 
verhardt en groepsleiders het gevoel krijgen de controle over de groep te verliezen, neemt 
hun gerichtheid op die controle toe. Groepsleiders en jongeren kunnen op deze manier 
verstrikt raken in een interactionele cirkel, een cirkel van actie en reactie, die kan overgaan 
in een negatieve spiraal richting een wij-zij verhouding tussen jongeren en groepsleiding. 
Geenen (2014) laat in haar onderzoek zien dat het vinden van een goede balans tussen 
controleren en stimuleren sterk afhangt van de voorkeur van zowel de groepsleiders als 
de jongeren. Dit geldt zowel voor de omgang met elkaar, als ook voor de omstandigheden 
waarin groepsleiding en jongeren verkeren. Onder deze omstandigheden schaart zij  
interne factoren als teamfunctioneren (samenwerking, communicatie), organisatie (roos-
tering), programma (de gehanteerde methodiek) en groepsdynamiek. Maar ook externe 
factoren op het gebied van veiligheid, beleid, wetenschap en media die invloed uitoe-
fenen op de interactie tussen groepsleiders en jongeren in een JJI. 
Uit beide onderzoeken wordt duidelijk dat groepsdynamiek de alliantievorming tussen 
groepsleiders en jongeren bemoeilijkt. Als het gaat om gedragsverandering verkeren 
jongeren vaak nog in de fase van (pre)contemplatie (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 
1992). In dat stadium van voorbeschouwing zijn zij zeer gevoelig voor de invloed van 
groepsgenoten. Jongeren zetten snel een masker op in het bijzijn van hun groepsgenoten, 
waardoor het lastig te peilen is wat hun behoeften zijn. Dat bemoeilijkt het opbouwen 
van een relatie. Eén-op-één contact zou relatie-opbouw tussen groepsleider en jongere 
kunnen vergemakkelijken. Dat  is echter vaak onmogelijk doordat de groepsleider ruimte 
en aandacht moet bieden aan de groep om rust en orde te bewaren en veiligheid te 
creëren voor jongeren en hen zelf. 
Niet alleen de dynamiek in de groep jongeren, maar ook het functioneren van de groeps-
leiders in een team kan de alliantievorming beïnvloeden. Een groepsleider is in de vorming 
van een werkalliantie altijd afhankelijk van teamgenoten. Collegiale afstemming, commu-
nicatie, samenwerking en gezamenlijkheid in het team over het toepassen van regels en 
naleven van afspraken zijn nodig voor rust en veiligheid in de groep. Tegelijkertijd is het 
voor het opbouwen van een goede alliantie met een individuele jongere ook belangrijk 
dat de groepsleider ruimte heeft om af en toe af te wijken van regels om zo een eigen stijl 
te hanteren in het opbouwen van een relatie. Dat kan elkaar bijten.
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Discussie
Wat kunnen we leren van het werkalliantiemodel van Menger (2016) voor alliantievorming 
tussen groepsleiders en jongeren in een JJI en welke mogelijke nieuwe onderzoeksvragen 
roept dat op?
Het uitgangspunt, duidelijkheid over richting en kaders als voorwaarde waarbinnen 
autonoom handelen van de cliënt mogelijk wordt, past bij het streven van pedagogisch 
medewerkers in een JJI om te werken aan gedragsverandering. Dat relationele rechtvaar-
digheid een belangrijk aspect is in alliantievorming, zoals Menger (2016) betoogt, zien 
we ook terug in de interactie tussen groepsleiders en jongeren in een JJI (Hanrath, 2013; 
Geenen, 2014). Bevindingen van Eichelsheim en Van der Laan (2011) bevestigen dat relati-
onele rechtvaardigheid een wezenlijk aspect is voor jongeren in detentie: jongeren in JJI’s 
voelen zich veiliger naarmate ze zich rechtvaardiger behandeld voelen. Aan de andere 
kant ervaren jongeren in een JJI het als frustrerend als er te veel vastgehouden wordt 
aan de regels en dat kan juist weer leiden tot gevoelens van onveiligheid. Kaders zijn 
dan te strak. Dat vraagt van de groepsleider om in de interactie met jongeren een goed 
evenwicht te vinden in het toepassen van regels en daarin afgestemd te blijven op de 
behoeften van jongeren en de omstandigheden. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk de 
component richting & kader is in de werkalliantie in een JJI en hoe dat ook de compo-
nenten binding, vertrouwen en stroefheid beïnvloedt. 
Onderzoek naar de werkalliantie van Anneke Menger richt zich vooralsnog op ambu-
lante hulpverlening in (semi) gedwongen kader.  Deze context is niet te vergelijken met 
de context van een leefgroep in een JJI. In een residentiële setting zijn kaders nauwer 
omschreven en is het overschrijden ervan direct zichtbaar en dit ontlokt dan een onmid-
dellijke reactie vanuit de groepsleiding.  

Onduidelijk is hoe de context van een gesloten leefgroep de vorming van een werkalli-
antie nu beïnvloedt. Omgevingsfactoren zoals groepsdruk, wisselende staf, onverwachte 
vrijheidsbeperkingen als gevolg van incidenten, relatief kortverblijf en dergelijke, zijn er 
genoeg. Compliceren deze factoren het aangaan van een werkalliantie? Of vraagt het 
juist meer focus op de uitgangspunten: het kunnen hanteren van wisselende en vrijheid 

“ Relationele 
rechtvaardigheid  
is wezenlijk voor 
jongeren in detentie”
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beperkende kaders ondersteund door vertrouwen en binding om een gesteld doel te 
bereiken? 
Als wisselende kaders als gevolg van omgevingsfactoren eerder regel dan uitzondering 
zijn, hoe beïnvloedt dit dan de factoren, vertrouwen, binding en stroefheid? Kan er ook 
sprake zijn van een werkalliantie van twee of meer groepsleiders met één jongere? En 
welke eisen stelt dat aan het bewaken van kaders door deze groepsleiders? Welke eisen 
stelt dat aan het opbouwen van vertrouwen en binding, of het benoemen van stroefheid 
die de groepsleider kan ervaren in de relatie met de jongere? En hoe zit het met de invloed 
van de groep? Zeven of acht jongeren zijn direct getuigen van de omgang van hun groeps-
genoten met de groepsleiding. Hoe beïnvloedt dat de opbouw van binding, vertrouwen 
en het hanteren van de gestelde kaders? Hoe werkt dit door in het bespreken van stroef-
heid in de relatie?  Kortom veel spannende vragen die uitnodigen tot vervolgonderzoek 
waarin omgevingsfactoren explicieter onderdeel uitmaken van het onderzoeksdesign. 
Een mooie agenda voor de toekomst.
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Lous Krechtig 

De professional als 
kennisbron
“Ha Lous en Anneke,
Ik heb al een tijdje in mijn hoofd om jullie te mailen over het nieuwe methodiek boek (werken 
in gedwongen kader); Wat ik kenmerkend vind voor het reclasseringswerk is het oplossen van 
dilemma’s. Kansen geven of naleven, belang van de cliënt of belang van slachtoffer, werkalli-
antie of procedures, onmacht of onwil, (...). Nu deze gedachtengang me al een poosje bij blijft, 
dacht ik: laat ik jullie het dan toch maar ‘s mailen. Wellicht kun je er iets mee. Aju, tot binnen-
kort.” (uit een mail van een reclasseringsprofessional).

Het ontwikkelen van nieuwe methodiek staat of valt bij de inbreng van professionals. Bij 
het ontwikkelen van methodiek voor het werken in gedwongen kader zijn er verschil-
lende invalshoeken om na te denken over hoe de verbinding tussen theorie en praktijk 
gemaakt kan worden. De invalshoek van dit hoofdstuk is de professional als kennisbron: 
hoe kan de kennis die de professional al werkend opdoet, de ideeën die bij de werker 
gaandeweg ontstaan - over hoe het werk gedaan moet worden, over wat belangrijk is, 
over hoe om te gaan met de verwachtingen die in de samenleving bestaan en de druk die 
dat op de werker kan leggen – ontsloten kan worden. Dus vraag is hier niet: hoe kan de 
theorie worden toegepast, de vraag is hier: hoe kan de ervaring van de professional leiden 
tot nieuwe inzichten, hoe kan toepassing leiden tot theorie. Wat is er nodig om te komen 
tot ‘reflective theory’?

Al in 1983 beschreef Schön het bestaan van de ‘tacit knowledge’: professionals staan in 
de praktijk voor vragen waarvoor nog geen theorie voorhanden is maar zij moeten toch 
handelen. Ze improviseren, struikelen, moeten soms in het diepe springen zonder dat 
ze zwemles hebben gehad. Door dit handelen ontstaat kennis. Dat zou op zich geen 
probleem hoeven te zijn, immers: wat is er op tegen dat professionals in de praktijk steeds 
wijzer worden, maar doordat deze kennis vaak niet wordt gearticuleerd (professionals 
zijn vaak doeners of zijn al weer bezig met een volgende kwestie) ontsnapt ze daarmee 
aan beschrijving en verder onderzoek. Gray en Julian (2004, p. 21) geven aan dat “the 
professional’s inability or unwillingness to articulate this kind of knowledge has led to a 
separation of academic and professional practice. One of the consequences of this sepa-
ration has been that research about practice has tended to be carried out (...) from an 
external perspective”. De kunst is dus om in het onderzoek en de methodiekontwikkeling 
het interne perspectief tot zijn recht te laten komen.  

Om de bron van professionele kennis te kunnen aanboren, moet inspanning worden 
geleverd door de professional en door de onderzoeker. Professionals moeten bereid en in 
staat zijn om op een reflectieve manier over hun werk te praten en onderzoekers moeten 
in hun vraagstelling en in hun beschrijving van de resultaten aansluiten bij het interne 
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perspectief. “Reflective practice, (…) attempts to unite research and practice, thought and 
action into a framework for inquiry which involves practice, and which acknowledges the 
particular and special knowledge of the practitioner” (Gray & Julian, 2004, p. 22).

Vanuit de professional
Ervaring kan leiden tot kennis, maar dat hoeft niet. Het feit dat je iets hebt meegemaakt, 
betekent nog niet meteen dat je er iets van hebt geleerd of dat je er de juiste conclusies 
uit hebt getrokken. Juist in een veld waarin de cliënt weerbarstig is en de levensomstan-
digheden van de cliënt verre van ideaal zijn, is het niet makkelijk om uit te zuiveren wat 
de bijdrage van het handelen van de professional is geweest. Is het mis gegaan omdat de 
cliënt te verslaafd was, omdat de instanties niet wilden meewerken, omdat de subsidie 
voor een project waar voorheen naar werd doorverwezen is stopgezet? Of heeft de 
professional niet de goede strategie gekozen? Is het goed gegaan omdat de professional 
adequaat heeft gehandeld, omdat de cliënt op het juiste moment inzag dat hij zich anders 
moest opstellen, omdat er plek was in de kliniek of omdat de rechter een gunstig besluit 
nam? Ervaring alleen is niet voldoende, wat nodig is, is reflectie op de ervaring:  je zet je 
gedachten nog eens op een rijtje, kijkt nog eens kritisch naar de conclusies die je hebt 
getrokken, evalueert wat je hebt gedaan. Het gaat om de leerpunten die er worden gede-
stilleerd uit wat er is gebeurd en hoe die in het toekomstige handelen kunnen worden 
geïntegreerd. Intervisie kan dit proces vergemakkelijken. Maar ook dan is het nog niet 
vanzelfsprekend dat er kennis wordt ontwikkeld. Het lectoraat Beroepsonderwijs, die een 
training ‘reflective practitioner’ ontwikkelde voor vmbo-docenten, constateert “dat de 
deelnemers aan de training de neiging hadden te blijven steken in het uitwisselen van en 
het associëren op elkaars ervaringen en niet de stap zetten naar analysering en duiding 
van de ervaringen op een abstracter en generieker niveau” (Lectoraat Beroepsonderwijs, 
2012, p. 12). In de vele intervisietrajecten die wijzelf hebben begeleid zien we eenzelfde 
beeld: er wordt veel onderlinge steun en bevestiging geboden, het  kan helpen bij  rela-
tiveren van wat er is gebeurd en bij het nadenken over te zetten stappen, maar het is 
moeilijk om de link te leggen naar de concepten die helpend kunnen zijn, naar theorie. In 
intervisie samen kennis te ontwikkelen vraagt om:
●● Het zoeken van een gezamenlijke taal: de woorden vinden om de doorgaans intuïtieve 

werkpraktijk te beschrijven.
●● Het onder woorden brengen van aannames over oorzaken en oplossingen van 

bepaalde problemen. 
●● Kritisch bekijken van wat er precies gebeurde: wat werd ingezet, wat was het resultaat?
●● Na te gaan welke actoren een rol speelden in deze situatie en hoe de verschillende 

belangen zijn gewogen.
●● Identificeren van de elementen uit de context die van belang zijn.
●● Te bedenken welk (bestaand) theoretisch concept helpt om de situatie te begrijpen. 
●● Doorprikken van niet helpende concepten (Bijvoorbeeld: de term ‘eigen verantwoorde-

lijkheid’ kan contraproductief zijn in een veld waar verstoorde zelfsturing domineert).
●● Nieuwe termen te zoeken die op deze situatie van toepassing zijn. Nieuwe woorden 

geven nieuwe openingen. De term ‘onvrijwillige transacties’ heeft het denken en 
handelen van reclasseringswerkers verder geholpen. De term ‘werkalliantie’ genereert 
veel inzicht en stimuleert onderzoek.

●● Nadenken over de doelstellingen van het werk en de manier waarop het werk wordt 
ingezet voor maatschappelijke belangen. Dit laatste punt wordt hieronder verder 
toegelicht.
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Professionele reflectie is niet alleen van belang voor het methodische aspect van het werk 
en het ontwikkelen van nieuwe concepten. Het is ook van belang bij het begrijpen van 
sociale structuren, de invloed daarvan op het vak en van de maatschappelijke impact van 
het werk. De vraag is dan wiens belang er wordt gediend met het professionele handelen. 
In een artikel in het tijdschrift Critical Social Work kijken Preston et al. (2015) kritisch naar de 
positie van de hulpverlening in wat zij noemen een neoliberale samenleving. Centraal in 
deze maatschappijopvatting is het concept van de zelfredzame burger die zo min mogelijk 
een beroep doet op de overheid en die voor de oplossing van zijn problemen afhankelijk 
is van de markt en zijn eigen vaardigheden. Dat uitgangspunt functioneert prima zolang 
het gaat om goed aangepaste burgers met toegang tot hulpbronnen. Professionals die 
werken in een gedwongen kader komen veel mensen tegen voor wie dit niet geldt, die 
lijden aan verstoorde zelfsturing (b.v. door chaos in het hoofd, een antisociale stoornis, 
een verslaving) of weinig steunend netwerk hebben. De nadruk op zelfsturing “has 
resulted in a growth of poverty, decrease in democracy and increased social and envi-
ronmental devastation” (Baines, 2011, p. 30).  Daarmee wordt de vraag opgeroepen naar 
de positie en het doel van social work. Is het slechts de taak van de hulpverlening om 
individuen te helpen bij het ontwikkelen van denkpatronen en vaardigheden waardoor 
ze als burger goed kunnen functioneren of is het ook een ‘anti-oppressieve praktijk’, dat 
wil zeggen een praktijk waarbij de invloed van de veranderende sociale condities op het 
leven van cliënten wordt gevolgd en zo nodig aan de kaak worden gesteld? Voorbeelden 
van hoe problemen verergeren door de manier waarop deze maatschappelijk worden 
aangepakt zijn er in het veld van de gedwongen hulpverlening te over. Jongeren met een 
strafblad komen slecht aan het werk, “voor bladblazer in het park heb je een VOG nodig” 
constateert een jeugdbeschermer, terwijl het hebben van werk een belangrijke factor is in 
het op orde krijgen van het leven. Maandag 15 oktober 2017 werd in de Volkskrant stilge-
staan bij de schuldenproblematiek. Het systeem van oplopende boetes op niet betaalde 
rekeningen, de hoge kosten die incassobureaus in rekening brengen, het doorverkopen 

“ Perspectief van 
de professional 
verbinden met 
perspectief van 
wetenschappelijke 
theorie is een 
uitdaging”
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van schulden, dit alles vergroot de financiële problemen zonder dat de cliënt daar invloed 
op heeft. Onderdeel van reflecteren op de werkpraktijk kan zijn dat de professional de 
sociale structuren, de macht, de marginaliseringsprocessen probeert te begrijpen en op 
zoek gaat naar een manier om hier (alleen of collectief ) invloed op uit te oefenen. 

De International Federation of Social Workers (IFSW) stelt in juli 2014 de volgende definitie 
van social work vast: “Social work is a practice-based profession and an academic discipline 
that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment 
and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsi-
bility and respect for diversities are central to social work.  Underpinned by theories of 
social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages 
people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.” 

Dit aspect van reflectie, een kritische houding ten aanzien van de maatschappelijke 
functie van het werk en de belangen die ermee worden gediend, is volgens Preston et 
al. (2015)  makkelijker om in de opleiding Social Work te propageren dan om in een werk-
praktijk – een organisatie met doelen, resultaatverplichtingen, effectiviteitsmetingen -  vol 
te houden. Zij geven aan dat het in dit verband essentieel is om practitioners te betrekken 
bij het onderwijs zodat “practice and education both shape and are shaped by each other.” 
(Preston et al., 2015, p. 61).

Vanuit de onderzoekers
Ontwikkelen van reflectieve theorie vraagt niet alleen iets van de professionals, het 
vraagt ook iets van onderzoekers die willen bijdragen aan methodiekontwikkeling. Het 
zoeken naar mogelijkheden om in dit proces het interne perspectief van de professional 
te verbinden met het externe perspectief van wetenschappelijke theorie is een blijvende 
uitdaging. Hoe kunnen de ‘gaten in de theorie’ worden gevonden, waar liggen de thema’s 
waar professionals mee worstelen en hoe kan de ‘tacit knowledge’, de impliciete kennis 
die zij hebben, boven water worden gehaald? Hoe strookt deze impliciete kennis met de 
wetenschappelijke kennis? Met welke theorie kan deze kennis worden verbonden? Hoe 
kan de impliciete praktijk onderzoekbaar worden gemaakt? Het aanboren van de kennis 
van professionals heeft invloed op zowel de vraagstelling als de onderzoeksopzet. Bij de 
vraagstelling kan worden gezocht naar de blinde vlekken in de theorie (Waar pakken 
professionals in hun zoeken naar theoretische of methodische steun in het niks?). Bij de 
opzet kan het bijvoorbeeld gaan om diepte-interviews met professionals, om op te sporen 
welke termen ze gebruiken om het werk hanteerbaar te houden, welke aanpakken ze 
hebben ontwikkeld, tegen welke belemmeringen ze aanlopen en hoe ze daarmee dealen. 
Ook kan het gaan om het werken met focusgroepen, waar professionals samen de werk-
praktijk onderzoeken en elkaar bevragen op vanzelfsprekendheden, of om het houden 
van expertmeetings waarbij uitgedachte theorie getoetst kan worden aan de praktijk en 
waar professionals met elkaar verder doordenken op de thema’s die aan de orde zijn.  

Een aantal ontwikkelingen in de methodiek voor de gedwongen hulpverlening is in gang 
gezet door denkers en onderzoekers die zelf voortkomen uit het werkveld. Chris Trotter, 
die onderzoek deed naar de dynamiek van de onvrijwillige hulpverlening, werkte jaren-
lang met kinderen en volwassenen in de gedwongen setting. Fergus McNeill en Shad 
Maruna, die theorie ontwikkelden over waarom mensen stoppen met het plegen van 
delicten, hebben jarenlang als social worker gewerkt met delictplegers en ook Anneke 
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Menger is begonnen als maatschappelijk werker. Allemaal mensen die de praktijk van 
binnenuit kennen en die van daaruit concepten proberen te zoeken die het werk verder 
kunnen brengen. 

Voor mij is de essentiële bijdrage van Anneke aan de wereld dat zij altijd de verbinding 
heeft gezocht tussen het denken van de professional en het denken vanuit de weten-
schap. Het is niet alleen het wat, maar juist ook het hoe: het gaat om de manier waarop er 
aan methodiekontwikkeling wordt gedaan. Vanuit de vragen van professionals en orga-
nisaties, vanuit de leemtes die er zijn. Op zoek naar het vakmanschap, naar de concepten 
die professionals helpen in de ingewikkeldheden van hun werkpraktijk, op zoek naar de 
spanningen en de dilemma’s en naar de manier om hierin je weg te vinden. Zij maakte het 
de corebusiness van het lectoraat: het onderzoeken welke vragen er leven in de praktijk, 
bekijken waar professionals niet goed uitkomen en waar wel, handelingskennis samen 
brengen met wetenschappelijke kennis. 

Op allerlei domeinen neemt de wetenschappelijke kennis toe. Anneke stond aan de wieg 
van de master Forensisch Sociale Professional, een opleiding waar professionals leren om 
te zoeken naar wetenschappelijke kennis en waar met hen de discussie wordt gevoerd 
over hoe deze kennis in de praktijk kan worden toegepast en waar dan kwesties ontstaan 
die nog getackeld moeten worden. Het kan één van die plekken zijn waar “practice and 
education both shape and are shaped by each other”. 
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Jacqueline Bosker 

Professioneel beslissen 
in de forensisch sociale 
praktijk: ervaringskennis 
alleen is niet genoeg
De voorwaarden en mogelijkheden voor kwalitatief goed beslissen in de forensisch 
sociale praktijk zijn de afgelopen decennia enorm verbeterd. De toenemende evidence 
based kennis over ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag, en de vertaling 
daarvan in methodieken en instrumenten, ondersteunt professionals in dit werkveld 
bij het nemen van soms ingrijpende en complexe beslissingen. Over de vraag of een 
voorwaardelijke sanctie met reclasseringstoezicht verantwoord is, hoe aanwezige 
risico’s beheersbaar kunnen blijven, welke interventies delinquenten kunnen onder-
steunen om de kans op herhaald delictgedrag te verkleinen, of rapportage aan het OM 
noodzakelijk is omdat een cliënt zich onvoldoende aan de voorwaarden of afspraken 
houdt. Toch blijken veel forensisch sociale professionals de beschikbare methoden 
en kennis maar mondjesmaat in te zetten. In deze bijdrage beschrijf ik eerst kort de 
introductie van evidence based kennis en methoden in het forensisch sociale werkveld, 
vervolgens ga ik in op de vraag hoe evidence based kennis en ervaringskennis worden 
ingezet in de dagelijkse werkpraktijk. Ik onderbouw de meerwaarde maar ook kantte-
keningen bij beslissen op grond van ervaringskennis, en sluit af met een aantal noties 
over professioneel beslissen.

De tekst van deze bijdrage leunt sterk op het werk van Anneke Menger en het lectoraat 
Werken in Justitieel Kader. Op een visie over professionaliteit die door het lectoraat is 
vertaald naar de forensisch sociale werkpraktijk, op het methodiekboek voor de foren-
sisch sociale werkpraktijk dat vanuit het lectoraat is ontwikkeld, en op inzichten over het 
belang van professioneel handelen voor de effectiviteit van het forensisch sociale werk 
die door Menger en collega’s zijn geconcretiseerd. Anneke Menger heeft een essentiële rol 
gespeeld in het agenderen van het belang van professionaliteit en het uitwerken van de 
wijze waarop dit vorm kan krijgen in het werkveld en het onderwijs. Aan de mensen in het 
werkveld en onderwijs voor forensisch sociale professionals de taak om dit werk voort te 
zetten. Deze bijdrage kan beschouwd worden als een bescheiden poging daartoe. 
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Introductie van evidence based kennis en methoden
Tot het einde van de vorige eeuw werden beslissingen in de forensisch sociale prak-
tijk met name gebaseerd op ervaringskennis en intuïtie (Menger & Krechtig, 2004). De 
meeste forensisch sociale professionals waren sociaal agogisch opgeleid. De kennisbasis 
en methoden die ze geleerd hadden boden echter onvoldoende houvast voor het werk 
in de forensische praktijk. Dus eenmaal werkzaam in die praktijk leerden ze het vak via 
cursussen die werden aangeboden in de eigen organisatie, door gesprekken met collega’s 
op de werkvloer en vooral door de ervaring die ze opdeden. Beslissingen over gedeti-
neerden en reclasseringscliënten werden gebaseerd op het professionele oordeel van 
reclasseringswerkers of penitentiair medewerkers. Daarbij was de focus in de besluit-
vorming enigszins diffuus. Natuurlijk speelde het delinquente gedrag van cliënten een 
rol in de besluitvorming, maar bij organisaties als de reclassering voerde de vraag naar 
problemen in het leven van de cliënt de boventoon. De focus lag daarbij op praktische 
zaken zoals ‘de drie W’s’ (wonen, werk en wederhelft2), en op psychiatrische en verslavings-
problematiek. De relatie daarvan met het delinquente gedrag, en de vraag of verbetering 
op deze ‘leefgebieden’ zou bijdragen aan de afbouw van dat delinquente gedrag, bleef 
veelal impliciet.

Vanaf het begin van deze eeuw veranderde deze praktijk aanzienlijk. In navolging van de 
forensische psychiatrie werden ook voor reclassering en gevangeniswezen methodieken 
ontwikkeld die waren gebaseerd op onderzoek naar de vraag ‘Wat Werkt?’ bij de afbouw 
van delinquent gedrag. Uit dit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat bepaalde problema-
tieken van cliënten sterk samenhangen met delinquent gedrag, maar andere niet. En dat 
het belangrijk is om in een plan van aanpak met name de delictgerelateerde problema-
tiek (criminogene factoren) centraal te stellen (Andrews, Bonta, & Hoge, 1990). Ook werd 
uit onderzoek duidelijk wat het belang is van de sociale context van delinquenten, van 
beschermende factoren en van het aansluiten bij de doelen van de cliënt (McNeill, 2002). 
Deze kennis werd vertaald in interventies en methodieken, waaronder instrumenten voor 
risicotaxatie, die vanaf dat moment de basis vormden voor de re-integratie van gedeti-
neerden en toezicht door de reclassering. Daarmee verschoof ook de focus van forensisch 
sociale professionals: van het bieden van ‘hulp en steun’ naar ondersteuning bij de afbouw 
van delinquent gedrag. Illustratief daarvoor is de titel van het methodiekboek dat de 
reclassering liet ontwikkelen: ‘Het delict als maatstaf’ (Menger & Krechtig, 2004). 

Ervaringskennis blijft in de praktijk van doorslaggevend belang
Hoewel de evidence based kennis, methodieken en instrumenten hun weg vonden naar 
de uitvoeringspraktijk, blijven professionals sterk leunen op hun ervaringskennis. In lessen 
over verantwoord beslissen in de master Forensisch Sociale Professional van Hogeschool 
Utrecht geven professionals aan dat zij veel beslissingen nemen op grond van ervaring en 
intuïtie. Dit blijkt ook uit een recent onderzoek van Movisie over professionele besluitvor-
ming in het sociaal werk (Spierts, Van Pelt, Van Rest, & Verweij, 2017). Op grond van vier 
casestudies in teams in verschillende organisaties3 waarbij gebruik is gemaakt van obser-
vaties, interviews, dagboekanalyses en focusgroepen wordt geconcludeerd dat sociale 

2 Ook wel wijf, maar bedoeld werd partner.
3 De vier onderzochte teams betroffen een sociaal wijkteam, een team dat werkt aan activering en 

participatie, een team gericht op schuldenproblematiek, en een FACT (Flexible Assertive Community 
Treatment) team gericht op cliënten met ernstige psychiatrische problematiek.
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professionals beslissingen vooral nemen op basis van ervaring en intuïtie. Ook consul-
teren zij geregeld collega’s. Expliciete kennis, opgedaan in hun opleiding of in scholing 
tijdens hun werk, wordt wel gebruikt maar vaak niet bewust. Veel professionals blijken 
niet in staat om dit expliciet te benoemen. Tevens concluderen de onderzoekers dat de 
analyse van het probleem vaak onvolledig is of impliciet blijft, omdat professionals sterk 
gericht zijn op het oplossen van acute problemen. Door onvoldoende tijd te nemen voor 
een goede analyse van het probleem worden met name besluiten genomen die zijn 
gericht op de korte termijn en worden soms belangrijke aspecten over het hoofd gezien. 
Daardoor kan het voorkomen dat na verloop van tijd andere problemen naar voren komen 
die in eerste instantie niet gesignaleerd werden.

Professionals lijken weinig gebruik te maken van evidence based kennis in reflectie. 
Professionele reflectie is een belangrijke manier om te leren. Door achteraf te reflecteren 
op genomen beslissingen en de context waarin deze plaats vonden, en deze te verbinden 
aan bestaande kennis, ontwikkelen zij praktijkkennis (Geenen, 2017). Die reflectie kan als 
het om beslissingen gaat uiteraard zowel het proces van beslissen als de inhoud van de 
beslissing en het effect daarvan betreffen. Onderzoek onder sociale professionals laat zien 
dat de reflectie vaak beperkt blijft tot een individuele reflectie over de casus. Verbreding 
naar andere casussen, naar aanwezige kennis of delen in het team gebeurt te weinig waar-
door het leereffect minder groot is dan zou kunnen (Spierts, Van Pelt, Van Rest, & Verweij, 
2017). Op grond van gesprekken met forensisch sociale professionals is mijn indruk dat 
dit ook voor hen geldt. De eigen ervaring staat centraal in reflectie en wordt te weinig 
verbonden met de kennisbasis van het vak. Als in de reflectie ook expliciete kennis wordt 
betrokken door de eigen ervaringen te relateren aan de kennisbasis van het vak, verdiept 
dat de professionele ontwikkeling (Menger & Krechtig, 2016). 

Ook bij het maken van risico-inschattingen blijkt ervaringskennis vaak een grotere 
rol te spelen dan evidence based kennis. Studies in verschillende landen tonen aan dat 
forensisch sociale professionals weliswaar getraind zijn in het gebruik van risicotaxa-
tie-instrumenten, maar ze in praktijk vaak niet inzetten (Flores, Travis & Latessa, 2003; 
Oleson, VanBenschoten, Robinson, Lowenkamp, & Holsingen, 2012; Persson & Svensson, 
2011). Ook in Nederland loopt het gebruik van risicotaxatie-instrumenten door reclasse-
ringswerkers hard terug sinds zij zelf verantwoordelijk zijn voor het al dan niet inzetten 
van een instrument bij hun besluitvorming (Lünnemann, Bosker, Van Dijk, Doornebal, 
& Broekhuizen, 2017).  Behalve het feitelijk gebruik van het instrument blijkt ook de 
besluitvorming op grond van het instrument te wensen over te laten. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat conclusies uit risicotaxatie niet vanzelfsprekend vertaald worden 
naar plannen van aanpak en naar de uitvoering van een begeleidingstraject van gedeti-
neerden of reclasseringscliënten, terwijl op grond van onderzoek is aangetoond dat dit de 
effectiviteit van de interventie zou verhogen (Floris, Travis & Latessa, 2003; Viglione, Rudes 
& Taxman, 2015; Bonta et al., 2011; Luong & Wormith, 2011; Peterson-Badali, Skilling, & 
Haqanee, 2015; Bosker, Witteman & Hermanns, 2013). Heldere richtlijnen voor de vertaling 
van risicotaxatie naar risicomanagement ontbreken veelal in de praktijk. Pas recent wordt 
hier meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van zogenaamde 
vierde generatie risicotaxatie-instrumenten waarin expliciet de vertaling wordt gemaakt 
van risico, risicofactoren en responsiviteit naar het plan van aanpak (Bonta & Andrews, 
2017).
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Belang en beperking van ervaringskennis
Leren door ervaring is een belangrijke manier om professioneel handelen te versterken. 
Aankomend professionals leren gedurende hun opleiding verschillende theorieën en 
methoden die bruikbaar en nuttig zijn voor de uitoefening van hun vak. Maar de beschik-
bare expliciete kennis levert niet het antwoord op alle specifieke vragen en situaties die 
zij in de praktijk tegen komen. Professionals moeten de kennis die zij hebben vertalen en 
eventueel enigszins bewerken om deze in een specifieke situatie te gebruiken (Schön, 
1983). Tevens doen zich situaties voor waarin de beschikbare kennis niet afdoende is 
maar er toch gehandeld moet worden, en de professionals niets anders rest dan experi-
menteren. Reflectie daarover, in het moment of achteraf, helpt professionals vervolgens 
om hun ervaringskennis te ontwikkelen en te verstevigen (Menger & De Jonge, 2016). 
Professionals leren door de ervaring die ze opdoen langzamerhand wetmatigheden en 
patronen te herkennen in hun werk waardoor zij sneller adequaat kunnen reageren in een 
situatie. Met het groeien van de ervaring gebeurt die herkenning en de reactie daarop 
steeds onbewuster. Professionals benoemen dan vaak dat zij intuïtief te werk gaan. Ze 
zijn onbewust bekwaam. In de literatuur wordt dit wel aangeduid als ‘tacit knowledge’ 
(Polanyi, 1966) of professionele intuïtie (Kahneman & Klein, 2009).

Intuïtie is echter niet altijd een goede raadgever omdat deze ook gevoed kan worden 
door associatie, emotie of selectief gebruik van herinneringen. Op grond van een groot 
aantal psychologische experimenten is in kaart gebracht dat mensen bij het nemen 
van beslissingen gebruik maken van zogenaamde heuristieken, ezelsbruggetjes of 
vereenvoudigingen waarmee een complex vraagstuk snel en eenvoudig is op te lossen 
(Kahneman, 2011). In veel (dagelijkse) situaties helpt dit ons enorm. Maar deze versnelde 
manier van beslissen is ook foutgevoelig. Het kan bijvoorbeeld leiden tot tunnelvisie (ook 
wel ‘confirmation bias’): de neiging van mensen om als ze zich eenmaal een voorlopige 
conclusie hebben gevormd vooral te zoeken naar informatie die deze conclusie bevestigt 

“ Bij ingrijpende 
beslissingen 
is gebruik 
wetenschappelijke 
kennis essentieel”
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en andere informatie te negeren. Mensen laten zich beïnvloeden door actuele gebeurte-
nissen en door gebeurtenissen die veel indruk op hen gemaakt hebben, en ze laten zich 
beïnvloeden door de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Dergelijke menselijke 
beslisgewoonten doen zich ook in werksituaties voor en kunnen ertoe leiden dat profes-
sionals de plank soms flink mis slaan. Het blijkt bovendien niet zo eenvoudig om intuïtie 
die is gebaseerd op gefundeerde ervaringskennis te onderscheiden van intuïtie op basis 
van associatie (Kahneman & Klein, 2009). Bij ingrijpende beslissingen in de forensische 
praktijk is het daarom essentieel dat wetenschappelijke kennis bewust wordt toegepast, 
en dat op grond van reflectie wordt geëxpliciteerd welke ervaringskennis een rol speelt in 
de besluitvorming. Ervaren professionals die onbewust bekwaam zijn kunnen, als zij hun 
vakkennis niet blijven onderhouden en niet kritisch blijven reflecteren op de vraag of zij 
die vakkennis voldoende en op de juiste wijze wordt toegepast in de praktijk, terugvallen 
naar onbewust onbekwaam (Spierts, Van Pelt, Van Rest, & Verweij, 2017).

Bewust inzetten van expliciete kennis verbetert professionele 
besluitvorming
Dat besluitvorming van forensisch sociale professionals aanzienlijk kan verbeteren door 
het gebruik van evidence based kennis blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar risicotaxatie. 
De inschatting over de kans op herhaald delinquent gedrag wordt aanzienlijk beter als 
professionals daarbij een goed gevalideerd instrument voor gestructureerde risicotaxatie 
gebruiken (Bonta & Andrews, 2017). De reden daarvoor is dat professionals met het instru-
ment een beter en vollediger overzicht verkrijgen van de risico- en beschermende factoren 
die van belang zijn in het leven van de gedetineerde of cliënt. Het voorkomt dat ze belang-
rijke factoren vergeten mee te nemen of te veel gestuurd worden door hun emotie (bij 
een ernstig delict de recidivekans hoger, te hoog, inschatten). Een goed en volledig over-
zicht van relevante factoren helpt professionals vervolgens om een plan van aanpak te 
ontwikkelen dat beter is gericht op het ondersteunen van de gedetineerde of cliënt bij 
de afbouw van het delinquente gedrag (Bosker, 2015). Een aanpak die goed aansluit bij 
de aanwezige risico’s en risicofactoren blijkt beter bij te dragen aan recidivevermindering 
dan een aanpak waarin die aansluiting matig is (Luong & Wormith, 2011; Peterson-Badali, 
Skilling, & Haqanee, 2015).

Een ander voorbeeld is een project in Canada waarin reclasseringswerkers werden getraind 
in het toepassen van evidence based kennis gericht op het terugdringen van delinquent 
gedrag (Strategic Training Initiative in Community Supervision, STICS). Aanleiding was 
de bevinding dat deze kennis onvoldoende werd toegepast in de reclasseringsprak-
tijk. De actuele problematiek en hectiek in het leven van de cliënt was teveel leidend in 
het toezicht, waardoor de veranderdoelen die zouden moeten resulteren in structurele 
verbetering niet aan bod kwamen. Ook bleken reclasseringswerkers onvoldoende op 
de hoogte van effectieve methodische interventies die in het toezicht kunnen worden 
ingezet. Reclasseringswerkers werden getraind en gecoacht in het toepassen van een 
evidence based werkwijze. Daarbij ging het bijvoorbeeld om het aansluiten van de aanpak 
op de aanwezige risicofactoren en de hoogte van het recidiverisico, het toepassen van 
korte cognitief-gedragsmatige interventies in het reclasseringstoezicht om vaardigheden 
van cliënten te versterken, en in het contact veel aandacht voor structureren, normeren, 
pro-sociaal rolmodel zijn. Evaluatie wees uit dat deze aanpak resulteerde in het beter 
toepassen van een evidence based werkwijze en een positief effect had op de recidive van 
reclasseringscliënten (Bonta & Andrews, 2017).
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Professioneel beslissen
Professionaliteit wordt onder andere gekenmerkt door professionele expertise, gebaseerd 
op expliciete en onderbouwde kennis en de daarvan afgeleide methoden (Menger & De 
Jonge, 2016). Dit impliceert dat professionals op de hoogte zijn van de actuele inzichten 
en kennis over hun vak, en deze ook inzetten in hun dagelijkse werk. En dat zij reflec-
teren op hun dagelijks handelen waarbij impliciet gebruikte kennis wordt geëxpliciteerd 
en vervolgens wordt verbonden aan de beschikbare kennisbasis, om op grond daarvan 
zo nodig het eigen handelen bij te stellen. “Deze combinatie van expliciete toepasselijke 
kennis en professionele ruimte vormt de basis van de verantwoordelijkheid en bekwaamheid 
om besluiten ten nemen” (Menger & De Jonge, 2016, p. 23). 

Welke lessen kunnen we trekken uit het bovenstaande? Ten eerste dat het essentieel is dat 
forensisch sociale professionals een gedegen opleiding krijgen die voldoende is toege-
rust op het complexe en verantwoordelijke vak dat zij vervullen. Pas sinds enkele jaren is 
er op hogescholen aandacht voor de specifieke kennisbasis van dit vakgebied. De recente 
uitbreiding daarvan in de richting van een uitstroomprofiel in de bacheloropleiding en 
een masteropleiding is zeer welkom (zie ook het hoofdstuk van Bosker, Hanrath, Marks, 
De Boois & Van Egdom, p. 103). In aanvulling daarop betekent het dat de opleidingen van 
de werkorganisaties niet enkel gericht moeten zijn op het toepassen van instrumenten of 
methoden maar ook de theoretische en empirische achtergrond daarbij in hun scholings-
programma een plek moeten geven. Professionals moeten weten waarom ze doen wat ze 
doen. Alleen dan kunnen ze in de praktijk onderbouwd beslissen welke methode in een 
bepaalde situatie behulpzaam kan zijn of wanneer moet worden afgeweken van de geëi-
gende methoden omdat de situatie daarom vraagt. Professionals hebben hierin echter 
ook een eigen verantwoordelijkheid om zich te blijven verdiepen in de actuele weten-
schappelijke inzichten over hun vak.

Ten tweede zou de werkwijze en cultuur in organisaties het gebruik van expliciete 
kennis actief moeten ondersteunen en stimuleren.  Daarvoor is het belangrijk dat de 
organisaties een visie over professionaliteit hanteren waarin een aantal componenten 
vertegenwoordigd zijn: “verankerd zijn in de waarden van je vak, aantoonbaar werken 
volgens wetenschappelijke inzichten, verantwoord gebruik maken van ervaringskennis, en 
publieke verantwoording van besluiten, werkwijzen en resultaten” (Menger, 2017, p. 141). Dit 
kan geconcretiseerd worden in leidende principes voor de uitvoering van het werk. Geen 
dwingende regels op detailniveau die professionals ontmoedigen om zelf na te denken, 
maar kader stellende uitgangspunten die professionals uitdagen om daar professioneel 
invulling aan te geven. Beleid ten aanzien van auditing, collegiale feedback, professionele 
ontwikkeling en operationele sturing zouden dit moeten ondersteunen.

Een derde punt dat ik wil noemen is de kwaliteit van professionele reflectie. Te vaak blijft 
professionele reflectie, zowel individueel als in collegiaal verband, beperkt tot de persoon-
lijke ervaring. Het moet vanzelfsprekend worden om ook de expliciete kennis te betrekken 
in reflectie, en de vraag te stellen of deze kennis adequaat is toegepast. Dat klinkt gemak-
kelijker dan het is. Het impliceert dat professionals de kennisbasis voldoende beheersen 
zodat zij in een specifieke praktijkvraag kunnen identificeren welke kennis daarvoor rele-
vant is. En dat professionals in staat zijn om de verbinding te maken tussen theorie en 
praktijk. In de master Forensisch Sociale Professional merken we dat veel professionals 
dat erg lastig vinden. Ze zijn het niet gewend, en hebben het wellicht ook nooit op die 
manier geleerd. Dit betekent dat al in de hbo-bacheloropleidingen het betrekken van 
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evidence based kennis in de reflectie vanzelfsprekend moet zijn. Op de werkvloer kan hier 
bijvoorbeeld mee geoefend worden door een bepaald onderwerp in de reflectie centraal 
te stellen, daar op voorhand de theorie bij te zoeken en vervolgens aan de hand van een 
gestructureerd gespreksmodel te reflecteren. 

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader kan blijven bijdragen aan versterking van profes-
sionele besluitvorming door zowel de besluitvorming als professionele reflectie daarover 
als belangrijke thema’s voor onderzoek en ontwikkeling te blijven beschouwen.
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Andrea Donker & Jacqueline Bosker

Over theoretische 
kwaliteitscriteria voor 
risicotaxatie
Individueel gedrag met zekerheid voorspellen is onmogelijk. Dat geldt dus ook voor 
het voorspellen van crimineel gedrag en voor het voorspellen van recidive, de term 
waarmee het opnieuw vertonen van crimineel gedrag wordt aangeduid. Voorspellen 
kan dus niet, maar het inschatten of taxeren van het recidive-risico kan wel. Dat is zelfs 
een belangrijk onderdeel van het werk van professionals in de forensisch sociale prak-
tijk omdat het helpt bij de basisvragen waar zij voor staan. 

In deze bijdrage bespreken we eerst drie belangrijke basisvragen voor de forensisch 
sociale professional. Vervolgens gaan we in op drie methoden van risicotaxatie en criteria 
en bespreken de overwegingen om hiertussen een keuze te maken. Daarna gaan we in op 
wat dit betekent voor de praktijk.

Basisvragen voor professionals in de forensische praktijk
In 2012 publiceerde Movisie als jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken een 
bundel met de praktische titel Wat werkt nu werkelijk? De bundel beslaat het brede veld 
van sociale interventies, wat zich weidser uitstrekt dan alleen de forensische praktijk, maar 
voor die praktijk resoneert deze titel aangenaam met de zogenaamde Wat werkt principes. 
Deze principes zijn gebaseerd op uitgebreide (meta)analyses van empirisch onderzoek in 
de forensische praktijk. Ze zijn bekend geworden onder de naam RNR-model, dat staat voor 
Risk, Needs, Responsivity-model (Andrews & Bonta, 1994; Bonta & Andrews, 2017). De eerste 
R staat voor het principe dat als recidiverisico hoog is, we er verstandig aan doen stevig 
in te zetten op het bestrijden ervan. Bij een laag risico is het juist verstandiger gematigd 
te reageren. Needs wordt vertaald als het behoeftebeginsel dat stelt dat ingrijpen gericht 
moet zijn op die risicofactoren die samenhangen met delinquent gedrag. Dat kan alleen 
effectief als de wijze waarop dit gebeurt aansluit bij de persoon voor wie het bedoeld 
is. Dit is het responsiviteitsbeginsel. In publicaties over het RNR-model, zoals de Movisie-
bundel, worden daarnaast nog een aanzienlijk aantal principes beschreven waarover 
binnen de wetenschap ook brede consensus bestaat, zoals het belang van gekwalificeerd 
personeel dat in staat is een effectieve werkrelatie met cliënten op te bouwen en het in 
kaart brengen van krachten (beschermende factoren) (Bonta & Andrews, 2017; Van der 
Laan, 2012). Binnen de forensische professionele praktijk wordt die consensus overigens 
niet per se overal zo gevoeld. Het enthousiasme over de meerwaarde van het RNR-model 
lijkt althans in de Nederlandse reclasseringspraktijk negatief beïnvloed door de wijze van 
implementatie ervan (zie voor uitwerking hiervan Menger & Donker, 2014).
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De hierboven beschreven principes of beginselen kunnen voor professionals in de foren-
sische praktijk worden vertaald naar drie basisvragen die beantwoord moeten zijn om 
te weten wat er moet gebeuren. De eerste vraag gaat over de intensiteit van de aanpak. 
De tweede vraag betreft wat inhoudelijk aangepakt moet worden om het gewenste 
effect qua gedragsverandering te hebben. En de derde belangrijke basisvraag gaat over 
waar allemaal rekening mee moet worden gehouden voor een effectieve aanpak, zoals 
persoonlijkheidskenmerken als verstandelijk vermogen of situationele omstandigheden 
als mate van mobiliteit. Dit zijn ook voor professionals bepaald geen eenvoudige vragen 
om te beantwoorden. Ter ondersteuning van het beantwoorden zijn daarom risicotaxa-
tie-instrumenten ontwikkeld. 

Drie vormen van risicotaxatie
We onderscheiden drie vormen van risicotaxatie: ongestructureerde professionele taxatie, 
gestructureerde professionele taxatie en actuariële taxatie4. Zoals de term al aangeeft 
bestaat ongestructureerd professionele taxatie uit een inschatting die gemaakt wordt 
zonder gebruik te maken van een instrument. Deze vorm wordt ook wel klinisch profes-
sioneel oordeel genoemd. Ongestructureerde risicotaxatie is de minst betrouwbare vorm 
als het gaat om de inschatting van recidive. Daar is de wetenschap het wel over eens. Uit 
onderzoek blijkt dat ook ervaren professionals met hun inschatting van de recidivekans 
gemiddeld genomen nauwelijks boven kansniveau uitstijgen (Bonta & Andrews, 2017). 
Met andere woorden: ze hadden ook een muntje kunnen opgooien. Voor een toelich-
ting op de redenen daarvan verwijzen we graag naar het hoofdstuk over professioneel 
beslissen van Bosker in deze bundel (p. 39).

Actuariële taxatie is het volledig baseren van de inschatting op een professioneel instru-
ment, zonder ruimte voor eigen interpretatie. De term actuarieel komt uit de wereld van 
de verzekeringsmaatschappijen, en staat voor de daar beoefende wiskundige en statis-
tische berekeningen om de kans op uitkomsten en de hoogte van de schade te kunnen 
meenemen in het bepalen van de poliskosten. De samenstelling van een actuarieel taxa-
tie-instrument voor de forensische praktijk is ook gebaseerd op statistische berekeningen, 
maar nu van de samenhang tussen risicofactoren en forensisch relevante uitkomstmaten. 
Omdat niet alle risicofactoren even belangrijk zijn bij die voorspelling worden bij sommige 
instrumenten wegingsfactoren toegevoegd aan de berekening. Bij instrumenten die via 
het invullen van een softwareprogramma tot taxatie komen is deze berekening en bijbe-
horende wegingsfactoren meestal niet zichtbaar. Er zijn ook actuariële instrumenten 
waarbij via simpele telling zonder computer een taxatie kan worden gemaakt.

Gestructureerde professionele taxatie bestaat uit het maken van een inschatting op basis 
van een standaard checklist met uit wetenschappelijk onderzoek naar boven gekomen 
relevante risicofactoren (en eventueel beschermende factoren) op grond waarvan de 
professional zich een oordeel vormt over het recidiverisico en de relevante factoren die 
daaraan ten grondslag liggen. In het instrument is geen berekening opgenomen maar 
wordt een eindoordeel bepaald door een professionele interpretatie en weging van de 
factoren uit de checklist. We spreken ook van een gestructureerd professionele taxatie 

4 Er is inmiddels een vierde variant ontwikkeld waarin een plan voor casemanagement wordt 
gerelateerd aan de taxatie van risico, risicofactoren en responsiviteit. Deze variant laten we in dit 
hoofdstuk buiten beschouwing.
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als een actuarieel instrument wordt gebruikt, waarbij na invulling professionals de ruimte 
hebben om onderbouwd af te wijken van de conclusie uit het instrument. Deze laatste 
optie kan ook gezien worden als een tussenvorm van actuarieel en gestructureerd profes-
sioneel taxeren.

Taxeren via de actuariële methode of via een gestructureerd professioneel oordeel helpt 
bij het beantwoorden van de drie basisvragen. De intensiteit van de aanpak kan gerela-
teerd worden aan de hoogte van de risico-inschatting. Veel risico betekent zeer intensief 
en bij lager risico wordt de aanpak ongeveer evenredig minder. Hoe dat er in de praktijk 
uitziet, een intensieve of minder intensieve aanpak, is nog knap complex en niet concreet 
gemaakt op grond van onderzoek, maar de gewenste rangorde in intensiteit wordt in 
ieder geval wel duidelijk door taxatie. Taxatie biedt ook de aanknopingspunten voor 
beantwoording van de tweede basisvraag over de inhoudelijke kant waarop de aanpak 
gericht zou moeten zijn. Dit zijn de als aanwezig gescoorde (dynamische) risicofactoren. 
In toenemende mate is hierbij ook aandacht voor beschermende factoren. Hoewel de 
actuarieel berekende voorspellende waarde van beschermende factoren bij ambulant 
behandelden beperkt lijkt (Van Horn et al., 2016) is de relevantie ervan voor het beant-
woorden van de tweede vraag evident omdat ze aangrijpingspunten kunnen zijn voor de 
aanpak. Datzelfde geldt voor de beantwoording van de derde vraag over responsiviteit 
van de aanpak. Omdat veel risicofactoren informatie omvatten van belangrijke persoon-
lijke kenmerken waar rekening mee moet worden gehouden, helpt taxatie ook bij het 
beantwoorden van die vraag. Soms worden daarbij nog aanvullende factoren gewogen 
die specifiek van belang zijn voor responsiviteit, maar niet altijd als risicofactor zijn opge-
nomen in het instrument, zoals motivatie voor behandeling.

Actuarieel of gestructureerd? Criteria voor de kwaliteit van  
risicotaxatie methoden
Taxatie is dus mogelijk en het helpt bij het beantwoorden van de belangrijke basisvragen. 
De methode die daarbij ingezet kan worden is gestructureerd professionele taxatie en 
actuariële taxatie. Op basis van welke criteria kan de forensische praktijk bepalen wat de 
keuze tussen deze twee methoden moet zijn? Om die praktijkvraag te beantwoorden 
gaan we eerst na wat de kwaliteit van de methoden bepaalt.

De kwaliteit van een methode wordt in de eerste plaats altijd bepaald vanuit de mate 
waarin de methode doet wat het beoogt (validiteit) en dat altijd op dezelfde manier 
(betrouwbaarheid). Met name de validiteit wordt bij een actuarieel taxatie-instrument 
voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het gebruikte algoritme. Wat bepaalt 
dan de kwaliteit van een dergelijk algoritme? Het antwoord hierop kent twee aspecten:
 
1. Hoe compleet is dat algoritme in het rekening houden met alle belangrijke factoren? 
2. Hoe representatief en robuust waren de onderzoeken waarmee het algoritme is 

vastgesteld? 

Met dat laatste wordt het volgende bedoeld: de onderzoeken waarop het algoritme is 
gebaseerd, moeten representatief zijn voor een duidelijk omschreven groep Nederlandse 
verdachten en daders, overeenkomstig de groep waarvoor het instrument wordt 
ingezet. Alleen dan is een algoritme bruikbaar voor die groep in die context. Meerdere 
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onderzoeken moeten daarnaast steeds geleid hebben tot hetzelfde algoritme zodat we 
kunnen uitsluiten dat wat toevallige gekkigheden in de steekproef ons algoritme hebben 
bepaald. Alleen dan kunnen we van een robuust en representatief algoritme spreken. 

Beide criteria voor de kwaliteit van het algoritme van een actuarieel instrument zijn ook 
van belang bij de methode van gestructureerd professioneel taxeren. Voor de validiteit 
is het essentieel dat het instrument bestaat uit factoren waarvan is aangetoond dat deze 
samenhangen met (herhaald) delinquent gedrag, en het instrument moet resulteren in 
goede voorspellingen bij de Nederlandse delinquentenpopulatie waarvoor het wordt 
ingezet. 

De betrouwbaarheid van het instrument wordt bij beide methoden eveneens bepaald 
door dezelfde criteria. Naast de tijd die professionals beschikbaar hebben om het instru-
ment in te vullen, is het van belang dat de items in een instrument dermate helder en 
eenduidig geformuleerd zijn dat gebruikers deze op een eenduidige wijze invullen. 
Goede training, goed gebruik van de handleiding bij het instrument en regelmatig colle-
giaal overleg over gebruik en interpretatie van het instrument kan de betrouwbaarheid 
vergroten. 

Tot zover zijn er dus geen verschillen tussen de methoden geconstateerd, maar dat 
verschil is er natuurlijk wel. Bij de actuariële methode wordt het instrument ingevuld 
en daarmee de inschatting bepaald. Bij de methode van gestructureerd professioneel 
oordeel, moet de professional zelf een conclusie trekken of heeft de professional de 
mogelijkheid de inschatting op basis van het instrument aan te passen. Hoe een profes-
sional dat doet zal, naast zaken als de beschikbare tijd en toevallige omstandigheden die 
beïnvloeden hoe iemand op dat moment functioneert, voornamelijk afhangen van zijn 
of haar kennisbasis. Het gaat bij professioneel handelen om expliciete en onderbouwde 
kennis gecombineerd met ervaringskennis. Volgens het professionaliteitsmodel van De 
Jonge (2011), staan beide vormen van kennis aan de basis van duidelijke gemeenschap-
pelijke activiteiten gericht op het realiseren van de professionele waarden. De mate van 
professionaliteit wordt volgens het model van De Jonge bepaald door de kennisbasis van 
een beroepsgroep, de aanwezigheid van een duidelijke professionele missie en door een 
organisatorische inbedding met publieke verantwoording. 

De kennisbasis bestaat dus niet alleen uit expliciete en onderbouwde kennis. De context 
waarin forensisch sociale professionals werken is complex en deels onvoorspelbaar. Een 
professional vaart daarom noodzakelijkerwijs ook op ervaringskennis en op de bekwaam-
heid om creatief en innovatief te reageren op specifieke situaties (Menger & de Jonge, 
2016). Ervaringskennis kan bewust of (deels) onbewust zijn. Als professionals tijd besteden 
aan het vergaren van professionele feedback op het eigen handelen en daarop reflecteren 
draagt dit bij tot een meer effectieve aanpak (Menger & Krechtig, 2016). Ervaringskennis 
wordt zo meer bewuste en gewogen kennis.

Dit deel samenvattend kunnen we stellen dat de kwaliteit van het inschatten van reci-
diverisico bij de actuariële methode wordt bepaald door de kwaliteit van het gebruikte 
instrument, en bij de methode van gestructureerd professioneel oordeel daarnaast ook 
door de kennisbasis van de professional. Die kennisbasis bestaat uit expliciete en onder-
bouwde kennis en uit ervaringskennis. 
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Overwegingen bij de keuze voor een instrument 
Hierboven zijn criteria beschreven die bijdragen aan de kwaliteit van risicotaxatie en die 
meegewogen kunnen worden als in de praktijk een keuze moet worden gemaakt voor 
een methode, of de inbedding daarvan. Het is helder dat gebruik van het ongestruc-
tureerd professioneel oordeel wordt afgeraden. Het cruciale verschil tussen actuariële 
risicotaxatie en een gestructureerd professioneel oordeel is dat bij het gestructureerd 
professioneel beslissen de mogelijkheid voor professionals bestaat om zelf tot een eind-
oordeel te komen. Is dit wenselijk? Er zijn een aantal argumenten waarom het wenselijk is 
dat bij het inschatten van het risico op recidive niet alleen de instrumentele taxatie alles 
bepalend is. Bij actuariële taxatie kan sprake zijn van een computerprogramma dat via een 
berekening met wegingsfactoren (algoritme) het risico berekent. Dat klinkt sterk, exact en 
eenduidig. De computer kan zich niet laten afleiden door niet ter zake doende factoren 
die ogenschijnlijk belangrijk lijken maar helemaal niet relevant zijn voor het recidive-risico. 
Het lijkt daarom een ideale methode, maar is het dat ook? De computer wordt weliswaar 
niet afgeleid door irrelevante factoren, maar kan ook niet afwijken van het algoritme als 
omstandigheden daar wel aanleiding toe geven. Maatwerk is in die zin dan beperkt tot 
wat het algoritme omvat. Dit bezwaar vervalt onmiddellijk als dat algoritme alomvattend 
is, maar dat lijkt gezien het aantal en de dynamiek van veel factoren en de diversiteit van 
de delinquentenpopulatie een onmogelijkheid. 

Omdat deze ideale situatie niet bestaat, kent de werkelijkheid beperkingen. Het algoritme 
kan vanwege de omvang onmogelijk gebaseerd zijn op alle relevante factoren, actuele 
ontwikkelingen en inzichten zullen ontbreken, de validiteit voor specifieke groepen kan 
wankel zijn. De actuariële methode is bovendien gebaseerd op geconstateerde gemid-
delde samenhang. Dat creëert de mogelijkheid onderbouwd iets te zeggen over groepen, 
maar de geldigheid daarvan varieert tussen personen. Mensen verschillen onderling 
en wijken af van gevonden gemiddelden. Aanpassing van de instrumentele taxatie kan 
hieraan recht proberen te doen.

“ We streven naar 
evidence-based 
methoden in 
de handen van 
deskundige 
professionals”
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Er is echter ook een kanttekening te plaatsen bij ruimte voor professionals om een instru-
mentele taxatie bij te stellen. In algemene zin kunnen zowel met actuariële instrumenten 
als instrumenten die werken op grond van een gestructureerd professioneel oordeel 
redelijk goede taxaties gedaan worden. Er is relatief weinig onderzoek beschikbaar over 
professioneel bijstellen van een actuariële taxatie, maar de resultaten die zijn gevonden 
laten wisselende resultaten zien en hebben met name betrekking op zedendelinquenten. 
In een studie naar risicotaxatie bij zedendelinquenten concluderen Hanson, Helmus en 
Harris (2015) dat professioneel afwijken van de actuariële taxatie met Static-99 (risicotaxa-
tie-instrument voor zedendelicten) de voorspelling niet verbetert. De Vogel et al. (2004) 
vonden daarentegen bij zedendelinquenten in een tbs-setting betere resultaten voor een 
risicotaxatie op basis van een gestructureerd professioneel oordeel dan met een actua-
rieel instrument. In een Canadees onderzoek  naar professioneel afwijken van een taxatie 
met behulp van LS/CMI (risicotaxatie-instrument voor brede delinquentenpopulatie) door 
reclasseringswerkers werd gevonden dat de validiteit van het professionele eindoordeel 
minder goed was dan van het instrument. Met name bij zedendelinquenten bleek de voor-
spelling minder valide, bij de algemene populatie was het verschil klein (Wormith, Hogg, & 
Guzzo, 2012). Bij zedendelinquenten schatten professionals de recidivekans veelal hoger 
in dan het instrument. Een mogelijke verklaring kan zijn dat hier de kans op recidive en 
de ernst van mogelijke recidive door elkaar lopen. Een hogere risicotaxatie legitimeert 
immers stevig ingrijpen. Het kan zijn dat bij potentieel ernstige recidive professionals 
onterecht niet stevig ingrijpen ten allen tijde willen voorkomen. Wormith, Hogg en Guzzo 
(2012) vonden in hun studie alleen echt verschil bij zedendelinquenten en weinig verschil 
bij de andere daderpopulaties. Het lijkt daarom raadzaam dergelijke bevindingen niet 
zondermeer te generaliseren naar alle delinquenten.

Misschien wel de belangrijkste beperking van actuariële instrumenten in de forensi-
sche praktijk is dat statische factoren vaak zwaarwegend meetellen in de taxatie. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de leeftijd van de eerste veroordeling en het aantal delicten 
in het verleden. Dat zijn tenslotte de sterkste voorspellers van recidive, uitgaande van 
gemiddeld groepsniveau. Nadelig wordt dit als het consequenties heeft voor de aanpak 
omdat de taxatie geen recht doet aan positieve ontwikkelingen in het heden en daaruit 
voortkomende aanknopingspunten voor verandering en ontvankelijkheid voor hulp en 
steun. Onderzoek naar recidive onder jongeren met een PIJ-maatregel (Plaatsing in justi-
tiële jeugdinrichting) heeft bijvoorbeeld laten zien dat de voorspellende waarde van hun 
delictverleden afnam naarmate de jeugdinrichting waarin zij verbleven een positiever 
leefklimaat had (Donker & De Bakker, 2012). Instrumenten die met name dynamische risi-
cofactoren bevatten kunnen ook ontwikkeling in de tijd laten zien, en daardoor niet alleen 
bij de start maar ook gedurende een begeleidingstraject toegevoegde waarde hebben.

Wat betekent dit voor de keuze in de praktijk?
Het belang van het op maat werken in de forensische praktijk wordt tegenwoordig breed 
gezien. Politie, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties werken op diverse 
wijze steeds intensiever samen om effectief betekenisvol te interveniëren, afgestemd op 
de persoon en zijn of haar context. Zie daarvoor bijvoorbeeld de rapportage van diverse 
projecten vanuit het lectoraat Werken in Justitieel Kader rond ZSM (Krechtig, Menger, De 
Boois & Zuurbier, 2016) of het project Ruim Baan (Lünnemann, Bosker, Van Dijk, Doornebal 
& Broekhuizen, 2017). Een zelfde visie is te lezen in de april 2017 verschenen white paper 
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vanuit het project Toekomstverkenning Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering van 
het ministerie van (toen nog) Veiligheid en Justitie.

Gezien de beschikbare resultaten over de validiteit van een gestructureerd professioneel 
oordeel bij zedendelinquenten lijkt het bij deze groep te adviseren om actuariële instru-
menten in te zetten. Bij andere delinquentgroepen kan de mogelijkheid om maatwerk te 
kunnen leveren een reden zijn om te kiezen voor een gestructureerd professioneel oordeel. 
Het is in ieder geval een reden om te werken met taxatie-instrumenten die voldoende 
dynamische risico- en beschermende factoren bevatten zodat de aanpak gericht kan 
worden op vermindering van de aanwezige risicofactoren en versterking van bescher-
mende factoren bij een specifieke delinquent. Zoals eerder besproken is de kennisbasis 
van de professional cruciaal voor de kwaliteit waarmee dit gebeurt. Dat betreft zowel 
kennis over de prevalentie van recidive en relevante risico- en beschermende factoren bij 
verschillende delictgroepen, als de vaardigheid om ervaringskennis te expliciteren en te 
onderbouwen waarom een bepaalde inschatting is gemaakt. Gebruik van goede eviden-
ce-based methoden in de handen van deskundige professionals die goed op de hoogte 
zijn van de kennisbasis van hun vak, dat is waar ook Anneke Menger voor stond. We sluiten 
daarom af met de in politiejargon vertaalde constatering dat investeren in het niveau van 
deze kennisbasis prio 1 zou moeten zijn.
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Renée Henskens, Ada Andreas, Marleen Nieuwland,  
Jessica Westerik & Maarten van der Linde 

‘Everybody has  
won, and all must  
have prizes.’ 
Over de professionalisering van het  
reclasseringswerk in Nederland 

De geschiedenis van de reclassering: waar komen we vandaan5? 
In 1823 werd het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen opgericht, 
de voorloper van Reclassering Nederland. Het Genootschap was een particulier initi-
atief. Terwijl de overheid misdadigers strafte, opsloot en bewaakte, beschouwde het 
Genootschap het als haar voornaamste taak om gevangenen te bezoeken en hen na 
ontslag te helpen met werk en huisvesting, zodat zij hun plaats in de samenleving weer 
konden innemen. 

Omstreeks 1890 vond een verschuiving plaats van ‘daadgericht’ naar ‘dadergericht’ straf-
recht. De regering stelde in de Reclasseringsregeling 1910 vast dat de overheid een taak 
had in het reclasseren. De uitoefening van de reclassering moest in handen van parti-
culieren blijven maar het was de plicht van de overheid om dit particulier initiatief te 
stimuleren en, zo nodig, met overheidsbemoeienis aan te vullen. De reclassering werd, 
in het verlengde van de sociale wetgeving rond 1900, onderdeel van regeringsbeleid. De 
invloed van de overheid op de reclassering zou steeds verder toenemen en de reclasse-
ring zou steeds meer verweven raken met justitie.

De Reclasseringsregeling 1947 bepaalde dat medewerkers van gesubsidieerde reclas-
seringsverenigingen gediplomeerd maatschappelijk werker moesten zijn. Er werden 
deeltijdopleidingen sociaal werk georganiseerd en (aanvullende) cursussen reclasserings-
kunde aangeboden. Het social casework ging de toon aangeven. Gecombineerd met de 
invloed van de humanistische psychologie werden vanaf het midden van de jaren vijftig 
tot het einde van de jaren zeventig ‘persoonlijke groei’ en ‘individueel welzijn’ sterk bena-
drukt. Typische casework-opvattingen werden ook door reclasseringswerkers toegepast: 
geen moraliserend oordeel, de cliënt was een vrij en verantwoordelijk persoon en hij werd 
als partner in het proces van de hulpverlening gezien. Veel reclasseringswerkers stonden 
‘achter hun cliënt’: ‘bevoogding’ en ‘dwang en drang’ vonden zij uit den boze. Dit paste in 

5 De tekst van deze paragraaf is een samenvatting en bewerking van het artikel van Maarten van der 
Linde (2017): Ontstaan en ontwikkeling van de reclassering in vogelvlucht: 1823-heden. PROCES, Vol 
96, 2, 93-107. 
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de maatschappijkritische en anti-autoritaire tijdgeest van de jaren zestig en zeventig. Het 
werk werd dikwijls naar eigen inzicht ingericht. Tussen reclasserings- en justitiedoelstel-
lingen groeiden spanningen en tegenstellingen.

In de jaren tachtig werd het strafrechtelijke klimaat harder en zakelijker. Dat was het 
gevolg van de toenemende criminaliteit en strenge bezuinigingen in de kabinetten-Lub-
bers. Justitie trok de touwtjes aan. Van reclasseringswerkers werd verwacht dat zij zich 
‘achter justitie’ en ‘tegenover daders’ zouden opstellen. Reclasseringswerkers hadden 
moeite zich aan te passen omdat de softere doelstellingen ‘hulp en steun’ werden gewij-
zigd in ‘begeleiding, toezicht en controle op nakoming van afspraken’. Zij moesten wennen 
aan het inzicht dat reclasseringswerk nu eenmaal plaatsvindt in het spanningsveld tussen 
controleren en begeleiden. In de jaren negentig laaide internationaal de discussie op over  
de vraag: ‘Wat werkt?’ Dit leidde omstreeks 2000 tot een heroriëntatie op de doelen,  
inrichting en kwaliteit van het werk, dat geheel werd geënt op wetenschappelijke 
kennis rond het terugdringen van recidive. De reclassering richtte zich op vier kerntaken: 
advies, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. Overheidsinvloed en professiona-
lisering leidden ertoe dat ook de organisatievorm veranderde. Sinds 2004 was sprake 
van drie landelijke reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ. 

Justitie nam de leiding met het beleidsprogramma ‘Terugdringen Recidive’ (2002), waarin 
nieuwe inzichten rond het RNR-model (Andrews, Bonta & Hoge, 1990) werden vertaald 
naar de Nederlandse reclassering en het gevangeniswezen. Dit kreeg onder andere vorm 
in de introductie van het risicotaxatie-instrument RISc (2004) en erkende gedragsinter-
venties. Er kwam ook kritiek: het RNR-model zou eenzijdig gericht zijn op individuele 
risicofactoren en de sociale context van delinquenten kreeg te weinig aandacht. Deze 
kritiek leidde tot een stroom aan publicaties over de afbouw van delinquent gedrag, 

“ Sociale professionals 
moeten samenwerken 
over de grenzen van 
organisaties”
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waarin de nadruk werd gelegd op de persoon van de dader, diens levensloop, de rele-
vantie van contextuele factoren en de kwaliteiten van de professional (Hermanns & 
Menger, 2009; Menger, 2009, 2011; Bosker e.a, 2011). 

Tegelijkertijd maakten begrippen en werkwijzen uit het bedrijfsleven hun entree, 
zoals ‘productgericht werken’ en ‘outputsturing’. Het werk werd gecompartimenteerd 
en de sturing werd steeds meer gericht op het behalen van ’productie’. Mede hier-
door werd er sterk gestuurd op het toepassen van instrumenten zoals voorgeschreven 
in handleidingen. Er ontstond een complex stelsel van protocollen en regels. Omdat 
productafspraken direct werden doorvertaald naar individuele medewerkers, konden 
zij onvoldoende anticiperen op vragen van opdrachtgevers en gemeenten. Dit riep de 
vraag op naar de ruimte die reclasseringswerkers zelf mochten nemen. Professionals 
vroegen zich af waar hun professionaliteit nog uit bestond en stelden hun beroeps-
identiteit aan de kaak. Handelingsverlegenheid met betrekking tot het werken 
met dwang en drang leidde tot concrete vragen over methoden en handelswijzen. 
Sinds 2014 kregen reclasseringswerkers steeds meer de kans om vanuit hun vakmanschap 
en professionaliteit invulling te geven aan het dagelijks werk. De focus op ‘doen wat nodig 
is’ is een grote verandering die een sterk beroep doet op de professionele ontwikkeling en 
die een integrale benadering mogelijk maakt.   

De prijzen: wat heeft het ons opgeleverd? 
Kennisontwikkeling bij de reclassering heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls op de werk-
vloer, bij de wetenschap en het onderwijs. In die zin hebben alle betrokken partijen prijzen 
behaald en is iedereen winnaar in de race naar professionaliteit.  

De reclassering en Hogeschool Utrecht (in het bijzonder het lectoraat Werken in Justitieel 
Kader), hebben al jaren een verbinding op het gebied van beroepsontwikkeling, onder-
zoek en onderwijs. 

Mede door de invoering van de RISc in 2004, ontstond de behoefte aan een begeleidings-
methodiek. Wat heb je immers aan een goede diagnose als je geen goede methodiek 
hebt voor de begeleiding? Ontwikkelingen in het buitenland, uitgedragen door de ‘What 
works’ beweging, in combinatie met best-practices van reclasseringswerkers, leidden tot 
het methodiekboek ‘Het delict als maatstaf: methodiek voor werken in gedwongen kader’ 
(Menger & Krechtig, 2004), geschreven in opdracht van de reclasseringsorganisaties. Dit 
resulteerde onder andere in kennis over de responsiviteit van cliënten. Het gaf reclasse-
ringswerkers tevens handvatten voor de inzet van ‘legitieme’ macht in het werken in een 
gedwongen kader.

Op basis van practice-based onderzoek in de werkstrafunits werd in 2007 een methodiek-
boek voor werkstraf geschreven: ‘Werk maken van straf’ (Krechtig, 2007). In samenspraak 
met medewerkers Werkstraf en werkmeesters is een methodiek ontwikkeld die kennis 
verschaft over de methodische aanpak en handelingsvaardigheden. Het boek laat tevens 
zien dat werkstraf vraagt om vakmanschap. 
In de spin-off van deze ontwikkelingen ontstonden twee lectoraten bij Hogeschool Utrecht 
en Avans Hogeschool en een Bijzondere Leerstoel Reclassering aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Het reclasseringswerk werd een belangrijk object van onderzoek. Dit had 
grote gevolgen voor de ontwikkeling van de reclassering: er werd een wetenschappelijke 
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onderbouwing onder het werk van reclasseren gelegd, welke ook haar weg vond naar 
het onderwijs. Vanaf 2007 werd aan vier hogescholen de vierdejaars minor ‘Werken in 
Gedwongen Kader’ onderwezen. Dit verstevigde de positie van de professionals in het 
veld en het gaf de reclasseringsorganisaties een duidelijke plek in het complexe krachten-
veld van justitiële, gemeentelijke en zorgpartners waarin zij zich bevonden.

Een reclasseringswerker:

“In 2010 deed ik in de laatste fase van mijn opleiding de minor ‘Werken in gedwongen kader’ 
aan de Hogeschool Leiden. Daarna ging ik werken bij  de reclassering. Ruim zeven jaar reclas-
seringswerk later - met inmiddels het diploma Master Forensisch Sociale Professional in mijn 
bezit - kijk ik met plezier en verwondering terug naar de schoolopdrachten die ik toen maakte. 
En vooral naar de basishouding en kennis die ik toen al had en waarmee ik dus ook mijn loop-
baan bij de reclassering startte. Wat een voorsprong had ik al ten opzichte van zoveel anderen 
die de minor niet gedaan hadden!” (Laura van der Zwet)

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht startte in 2008 en richtte 
zich op de professionalisering van het werken in een justitieel kader. Er kwam meer 
aandacht voor de inhoud van het reclasseringswerk vanuit de wetenschap en het onder-
wijs. Er werden twee programmalijnen opgezet: 

1. Algemene kenmerken van professionaliteit; 
2. Continuïteit in het justitiële traject. 

Onderzoekers en praktijkwerkers gingen binnen het lectoraat samen op zoek naar dat 
‘wat werkt’, ‘wie werkt’ en ‘hoe het werkt’. Het leidde tot een stroom aan lessen, presenta-
ties en publicaties die een stevig fundament vormde voor de evidence-based practice van 
de reclassering en die tevens richting gaf aan de practice-based evidence van de reclas-
seringsprofessional6. Door observaties van onderzoekers werden werkzame factoren 
gezocht en gevonden die de effectiviteit van de professional bepaalden en professionals 
bewust bekwaam maakten. Die professional bleek een belangrijke schakel te zijn voor een 
effectieve reclasseringspraktijk.

In samenwerking met een grote groep onderzoekers, docenten en reclasseringswer-
kers resulteerde het onderzoeksprogramma ‘Bronnen van continuïteit’ in een tweede 
methodiekboek: ‘Werken in gedwongen kader’ (Menger, Krechtig & Bosker, 2013). Deze 
publicatie viel samen met de beweging binnen de reclassering om ‘de professional 
centraal’ te stellen. De verwachting was dat de kwaliteit van het reclasseringswerk zou 
verbeteren als de werker in zijn professionele kracht zou worden gezet en hij (opnieuw) 
verantwoordelijkheid zou krijgen over zijn eigen werk. De methodische onderbouwing 
voor het reclasseringswerk werd gebaseerd op bovengenoemd methodiekboek. Het 
begrip ‘hybride werken’ werd toegelicht, evenals het belang van de werkalliantie en de 
noodzaak van zelfreflectie bij de werker. Thema’s als de regulatieve cyclus, de waarden 
van de beroepsuitoefening en de betrokkenheid van de cliënt bij het Plan van Aanpak 
kwamen aan de orde. 

6 https://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie/Werken-in-een-Justitieel-Kader, 
geraadpleegd op 3 november 2017.
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De reclassering startte in 2010 met de inrichting van een Opleidingshuis. De organi-
satie investeerde in haar medewerkers door hen voldoende handvatten te bieden voor 
professionalisering. Het Opleidingshuis onderscheidt drie ontwikkelingsstadia van een 
beginnend naar een vakvolwassen reclasseringswerker. Fase 1 richt zich op de ontwik-
keling van beroepscompetenties: basale competenties die een medewerker nodig heeft 
om zijn functie uit te kunnen voeren. Fase 2 richt zich op de ontwikkeling van leercom-
petenties en de verdieping van de basiskennis, opbouw en uitbouw van vakmanschap 
tot vakvolwassenheid. Fase 3 verbreedt de blik van de medewerker en leert hem over 
de grenzen van zijn vak kijken. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader bood belangrijke 
input voor de invulling van deze drie stadia (zie Figuur 1).

Figuur 1. Drie ontwikkelstadia van een lerend professional bij de reclassering   

Vanaf 2015 tot heden verrijken reclasseringswerkers hun kennis en vaardigheden binnen 
en buiten het justitiële domein in de masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deze 
professionals gaan een sleutelrol vervullen in de begeleiding van cliënten in een dwang- of 
drangkader. Ze leren actuele vragen en problemen uit de praktijk herkennen, analyseren 
en oplossen, zo nodig over de grenzen van hun eigen functie en organisatie heen. De 
doelen van deze opleiding sluiten naadloos aan op de doelen van het Opleidingshuis van 
de reclassering, waardoor er een natuurlijke verbinding ontstaat tussen de beroepsprak-
tijk en het onderwijs. Inmiddels volgen ruim veertig medewerkers de masteropleiding (of 
hebben deze inmiddels afgerond). Er wordt een alumnivereniging opgericht, zodat de 
studenten structureel verbonden blijven met onderwijs en wetenschap. 
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Een reclasseringswerker:

‘Toen ik in 1998 reclasseringswerker werd, was dat niet vanzelfsprekend. Ik was opgeleid als 
lerares in het basisonderwijs en had een opleiding Pedagogiek achter de rug. Ik voelde mij 
onvoldoende gekwalificeerd voor het reclasseringswerk, stond theoretisch op drijfzand en 
voelde mij daardoor geen ‘echte’ reclasseringswerker. In de loop der jaren werd ik er wel een. 
Leunend op praktijkkennis werd ik een steeds meer ervaren werker. Door de theorie die het 
reclasseringswerk in kwam druppelen, werd ik ook een steeds meer kundige werker. Ik kreeg 
wetenschappelijke kennis tot mijn beschikking. Langzaam aan voelde ik mij wat ik nu allang 
ben: een ervaren, kundige reclasseringswerker.’ (Fen van der Groep)

In 2017 is door Hogeschool Utrecht, Movisie en het werkveld een competentieset voor de 
Forensisch Sociale Professional ontwikkeld. Deze set biedt de reclassering als organisatie 
maar zeker ook de reclasseringswerkers als beroepsgroep structuur en handvatten om de 
stap van ‘professional centraal’ naar ‘professionaliteit centraal’ te maken. Het gaat, naast 
individuele prestaties en de eigen ontwikkeling (die bijvoorbeeld kunnen voortkomen 
uit individuele audits, leergesprekken en feedback), nadrukkelijk ook om teamprestaties 
en teamverantwoordelijkheid. De reclassering streeft in dit kader naar High Performance 
Teams. Er wordt gewerkt aan de hand van kwaliteitsstandaarden die zijn gebaseerd op de 
body-of-knowledge die eerder in deze bijdrage zijn beschreven. 

De toekomst: waar gaan we naar toe? 
In het werkveld van de reclassering is een aantal trends zichtbaar dat in samenhang met 
elkaar beschouwd moeten worden. Zo is er al een aantal jaren sprake van dalende (zicht-
bare) criminaliteit, zowel bij jeugd als bij volwassenen. Tegelijkertijd is veiligheid een 
groter issue dan ooit en wordt het onderwerp aan vele ‘tafels’ besproken, zowel bestuur-
lijke, sociale als justitiële. Waar de begrippen veiligheid en criminaliteit een decennium 
geleden nagenoeg inwisselbaar waren, is in het huidige discours over veiligheid, crimineel 
gedrag slechts een onderdeel van de veiligheidsdiscussie, naast bijvoorbeeld verward, 
overlastgevend, ondermijnend en andere vormen van gedrag die als afwijkend en versto-
rend worden beschouwd. Een ‘inclusief’ discours over veiligheid, dus een discours dat 
steeds meer gedragingen insluit (en wil voorkomen of bestraffen), betekent een arena 
waarin zich meerdere partijen begeven. De justitiepartners hebben geen exclusieve 
toegang meer tot het veiligheidsdomein. Steeds vaker gaan bestuurlijke, civiel-rechtelijke 
en strafmaatregelen hand in hand, of volgen ze elkaar op. Een in samenhang bedachte 
uitvoering van een samenscholingsverbod, gecombineerd met een aantal individuele 
voorwaardelijke sancties en een inbeslaglegging op een auto, is geen uitzondering meer.

Menger en collega’s (2013) noemen een beroepsgroep ‘professioneel’ wanneer sprake 
is van vier kenmerken: een duidelijke professionele missie, duidelijke activiteiten, een 
specifieke professionele expertise en de inbedding in een beroepsgroep die zich publiek 
verantwoordt. De reclassering heeft zich de afgelopen jaren weten te ontwikkelen tot 
een dergelijke professionele beroepsgroep. Zij heeft haar kennis over hulpverlening aan 
‘moeilijke’ cliënten weten te combineren met kennis over de op- en afbouw van criminele 
carrières en kennis over het complex aan organisaties dat zich in dit krachtenveld beweegt. 
Zij is nooit een 100% hulpverleningsorganisatie geweest, noch een 100% zorgorganisatie 
of een 100% justitiepartner. Deze bijzondere positie en hier bijbehorende opgebouwde 
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body of knowledge, heeft de reclassering in het verleden wel eens voor identiteitspro-
blemen gesteld. Want met één been in straf, één been in zorg en één been in het sociale 
domein heb je al gauw óf een been te veel óf er twee te weinig. Maar wat blijkt, onder 
de huidige sociaal-maatschappelijke omstandigheden komt zo’n driepoot goed van pas. 
Bij de oplossing van de zogenoemde wicked problems7, waaronder ook problemen in het 
huidige veiligheidsdiscours kunnen worden verstaan, volstaan standaard oplossingen 
in het algemeen niet. Van sociale professionals wordt gevraagd maatwerk te leveren 
en samen te werken over de grenzen van organisaties heen. Alleen zo kan gewerkt 
worden aan mogelijkheden en oplossingen voor individuele cliënten, cliëntsystemen 
en de samenleving als geheel (De Kok, Andreas & Van Essen, 2017).  Deze manier van 
werken vraagt van een organisatie dat zij zich uitermate goed bewust is van enerzijds 
haar bijdrage aan het geheel en anderzijds de grenzen van haar kennis en kunde. In het 
verlengde hiervan gaat het dan niet alleen meer over een reflectieve reclasseringswerker, 
maar ook over een kritische reclasseringswerker en zelfs over een reclasseringswerker die 
blijk geeft van professionals governance (Melis & De Vijlder, 2014), wat inhoudt: ‘…dat een 
professional weet wat zijn of haar eigen positie is in het werkveld en de maatschappij en daar 
kritisch op kan reflecteren en dat eventueel ook kan aanpassen. De professional kan zo zelf 
invloed uitoefenen op het beroep en de positie van het beroep in het werkveld. Dit betekent 
een proactieve houding waarmee iemand bijdraagt aan zijn eigen professionalisering en dat 
van zijn beroep’ (blz. 18). 

In een complexer wordende samenleving, waarin organisaties vraagstukken niet meer 
alleen kunnen oplossen, waarin steeds preventiever wordt gewerkt aan veiligheids-
problemen, waarin privacy dilemma’s op de loer liggen en bestuurs- en strafrechtelijke 
maatregelen meer dan ooit in elkaars verlengde liggen, past een reclassering die een 
autonome positie inneemt, gebaseerd op een stevige identiteit. Van de reclassering zal 
meer dan voorheen worden gevraagd om waarde- en kennisgedreven te werken en op 
die wijze haar kernexpertise, kwaliteit en meerwaarde uit te dragen. De reclasserings-
werker van de toekomst is een professional die vanuit zijn vakkennis ethische vragen durft 
te stellen én op (onder)zoek (uit) wil gaan naar de antwoorden. 

Nawoord
De reclassering is Anneke Menger diep dankbaar voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van 
de inhoud en de professie van het reclasseringswerk. Het voorgaande had niet geschreven 
kunnen worden zonder de continue kennisinjecties die Anneke Menger aan de reclasserings-
praktijk heeft gegeven. Daarmee is Anneke Menger zelf de grootste prijs die de reclassering in 
de afgelopen jaren heeft gekregen. 

7 A wicked problem is a problem that is difficult or impossible to solve because of incomplete, 
contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize. The use of the term 
wicked here had come to denote resistance to solution, rather than evil. Moreover, because of 
complex interdependencies, the effort to solve one aspect of a wicked problem may reveal of create 
other problems (Wikipedia, geraadpleegd op 20 januari 2017).
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Inge Toebosch 

Een nieuwe methodiek 
voor het stimuleren 
van zelfstandig vertrek 
van vertrekplichtige 
vreemdelingen
De Dienst Terugkeer en Vertrek (hierna DT&V) maakte in 2012 – op het moment van 
haar vijfjarig bestaan -  de balans op. In haar zoektocht naar een wetenschappelijke 
basis voor het werk van de organisatie en behoefte aan professionalisering van haar 
medewerkers, kwam zij in contact met Anneke Menger, lector Werken in Justitieel 
Kader aan Hogeschool Utrecht. Dit leidde vanaf 2013 tot op heden tot een intensieve 
samenwerking. Het uiteindelijke resultaat was de totstandkoming van een methodi-
sche handleiding: ‘Werken in gedwongen kader’ voor het werk met vreemdelingen.

Project professionalisering regievoerders DT&V
De DT&V regisseert het vertrek van vreemdelingen die (niet langer) rechtmatig verblijf in 
Nederland hebben. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie8 
en daarmee uitvoerder van het Nederlandse terugkeerbeleid - ingevolge de vreemdelin-
genwet - draagt de DT&V zorg voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek. Doel daarbij 
is om vreemdelingen bij voorkeur zelfstandig te laten terugkeren naar hun land van 
herkomst. Om dit doel te bewerkstelligen werkt de DT&V samen met diverse ketenpart-
ners, non-gouvernementele organisaties, gemeenten en internationale instellingen. Het 
speelveld waarop de DT&V opereert is aldus breed en het krachtenveld is complex. Dit 
stelt eisen aan de kwaliteit en inrichting van de organisatie, de deskundigheid en vaardig-
heid van de medewerkers, het relatiebeheer op verschillende niveaus en vraagt helderheid 
in het profiel van de DT&V als organisatie (DT&V, 2013). In haar ambitieplan 2012 - 2017 
heeft de DT&V een aantal strategische verbeterdoelstellingen geformuleerd. Het project 
‘Professionalisering vak regievoerder’ is één van de projecten geweest binnen dat ambi-
tieplan. Het te realiseren doel van het project was het ontwikkelen van enkele methoden 
en hulpmiddelen9 ter ondersteuning van de functie van regievoerder om met deze instru-
mentaria vreemdelingen te kunnen bewegen tot zelfstandig vertrek (DT&V, 2013). 

8 Met het aantreden van het nieuwe kabinet in 2017 is de naam van dit ministerie veranderd in 
ministerie Justitie en Veiligheid.

9 Bij DT&V wordt gesproken over beïnvloedings- en sturingsinstrumenten.
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Regievoerder spil werkproces DT&V
De regievoerders vormen het hart van de DT&V. Zij voeren het primair proces van de orga-
nisatie uit en zijn verantwoordelijk voor de regie op het vertrekproces van de vreemdeling. 
De regievoerder voert daartoe zogenaamde vertrekgesprekken met de vreemdeling om 
te bezien welke activiteiten ondernomen dienen te worden om te komen tot daadwer-
kelijk vertrek. Dat kan gaan van het aanvragen van reisdocumenten tot het regelen van 
medisch vervoer naar het land van herkomst. De samenwerking met de vreemdeling 
staat in dit vertrekproces centraal. En daar vormt zich het grootste knelpunt; de meeste 
vreemdelingen willen om diverse redenen helemaal niet terugkeren naar het land van 
herkomst en zijn aldus niet gemotiveerd om mee te werken aan het vertrektraject. Het 
werk van regievoerders is daarmee niet eenvoudig en vraagt om de nodige kennis van 
zaken over onder meer wet- en regelgeving, interculturele communicatie en algemene 
communicatietechnieken. Het vraagt om dagelijkse afstemming met anderen, maar geeft 
ook (discretionaire) ruimte voor het zoeken naar creatieve oplossingen, onder meer door 
het voeren van gesprekken en onderhandelen met vreemdelingen (DT&V, 2015). 

In haar ambitieplan stelt de DT&V dat regievoering op de terugkeer van vreemdelingen 
een vak apart is (DT&V, 2013). Het vereist specifieke deskundigheid, vaardigheden en 
ervaring. Het was daarom voor de organisatie van belang helder te hebben wat dit vak 
inhoudt, welke kwaliteitseisen aan het werk kunnen worden gesteld en hoe het verder 
kan worden ontwikkeld. Uit een eerste onderzoek in 2013 bleek dat regievoerders vooral 
lijken te werken vanuit ervaringskennis, practice based knowledge. Zij hebben de vakkennis 
meegenomen uit eerdere functies in de vreemdelingenketen of leren van meer ervaren 
collega’s. Het beeld ontstond dat vooral wordt gestuurd op het proces en bijvoorbeeld het 
aantal vertrekgesprekken dat de regievoerder met de vreemdeling voert en niet zo zeer 
op de strategie van het gesprek zelf. De vraag rees wat er in deze deskundigheid ontbrak, 
of er een beleidstheorie achter het handelen van de regievoerder zat, welke werkwijzen 
en instrumenten werken, welke niet en waarom. Om deze vragen te beantwoorden is 
door het project aansluiting gezocht bij ervaringen van professionals binnen een breder 
werkdomein dan enkel het werk met vreemdelingen. 

Benchmarking
Door de DT&V is in 2013 een veldonderzoek verricht om te bezien welke methodieken – 
die worden toegepast binnen andere diensten en instellingen - konden bijdragen aan het 
samenstellen van een pakket van methoden en hulpmiddelen voor professionals van de 
DT&V. Zo zijn diverse jeugdinrichtingen, Reclassering Nederland, COA, een tbs-kliniek, de 
sociale dienst en de Raad voor de Kinderbescherming bezocht voor het verzamelen van 
best practices. Uit de analyse van het veldonderzoek blijkt dat met name de methodiek 
die gebruikt wordt bij de reclassering het meeste aansprak en aansloot bij het werk van 
de DT&V. Deze methodiek, genaamd ‘Werken in een gedwongen kader’ (hierna Wigk), ziet 
toe op het motiveren van mensen binnen een gedwongen kader. Daarbij is veel aandacht 
voor motivatiebegrip; om geholpen te worden hoeft iemand niet eerst gemotiveerd te zijn, 
om gemotiveerd te zijn voor hulp is het nodig dat je perspectief ziet in je leven, dat je erop 
vertrouwt dat je zelf je leven kunt beïnvloeden en dat je denkt te kunnen veranderen. 
Een belangrijk onderdeel van deze methode is de werkalliantie, waarin wordt beschreven 
hoe je als medewerker de effectieve balans opzoekt tussen het maken van contact met je 
cliënt en het uitoefenen van controle/dwang. De methodiek Wigk is (mede) ontwikkeld 
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door Anneke Menger van Hogeschool Utrecht (HU) en wordt veelvuldig toegepast binnen 
de reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en justitiële inrichtingen (DT&V, 2013).

Samenwerking DT&V en HU
Begin 2014 heeft de DT&V besloten om de methodiek Wigk (Menger, Krechtig & Bosker, 
2013) als basis te nemen voor het professionaliseren van het vak regievoering. Daartoe zou 
een vertaalslag moeten worden gemaakt van de methode voor de reclassering naar het 
werkdomein van de DT&V. Een belangrijke aanvulling op de bestaande methodiek is het 
feit dat bij de DT&V interculturele communicatie een belangrijke rol speelt in gesprekken 
met vreemdelingen. Zodoende is naast Hogeschool Utrecht ook Jaffar Consultancy – 
specialist in trainingen interculturele communicatie - betrokken bij de ontwikkeling en 
implementatie van een nieuwe methodiek voor de DT&V. Vanaf medio 2014 is een inten-
sieve samenwerking ontstaan tussen projectleden van de DT&V, onderzoekers van HU en 
senior-adviseurs van Jaffar Consultancy.

Zo is in de periode september 2014 tot januari 2015 (fase 1 ontwikkeling en implementatie 
nieuwe methodiek) door HU en Jaffar een vooronderzoek uitgevoerd naar het werk van 
de regievoerder vanuit diens eigen perspectief. Ontwikkelen van een specifieke metho-
diek vraagt immers een goede kennis van de specifieke praktijk en de dilemma’s die op de 
werkvloer ervaren worden. Het onderzoeksteam van HU en Jaffar hebben enkele dagen 
meegelopen met regievoerders op verschillende locaties en diepte-interviews gehouden. 
Daarnaast zijn er interviews afgenomen met enkele vreemdelingen om meer inzicht te 
krijgen in hun problematiek en houding ten aanzien van de huidige werkwijze van de 
regievoerder. De bevindingen van dit vooronderzoek zijn vastgelegd in het rapport ‘De 
regievoerder centraal’ (Andreas, Jaffar, Suudi, & van Vliet, 2014). Uit dit rapport blijkt dat er 
grote verschillen zijn geconstateerd in stijl (gespreksvoering) en de achtergrond van regie-
voerders. Daarnaast blijkt de vreemdeling geen verantwoordelijkheid te voelen voor zijn 
vertrek en zelden mee te werken aan diens vertrekprocedure. Dit kan leiden tot cynisme 
en demotivatie van regievoerders. Zij blijken behoefte te hebben aan meer kennis en 
vaardigheden in motiveren en beïnvloeden, onderhandelen en omgaan met weerstand 
en agressie. De huidige werkwijze van de DT&V werd door het onderzoeksteam van HU 
en Jaffar als onvoldoende effectief beschouwd om vreemdelingen te motiveren tot zelf-
standig vertrek.
Tevens is in deze periode onder leiding van HU een expertmeeting gehouden met als 
doel te achterhalen aan welke kwalificaties een regievoerder zou moeten voldoen zodat 
daarop de ontwikkeling van de methodiek kan worden afgestemd. Hier is ook bekeken 
welke randvoorwaarden voor professionele ontwikkeling vereist zijn. 
Vervolgens zijn in deze eerste fase de bevindingen uit het vooronderzoek en de expert-
meeting vergeleken met het methodiekboek Wigk (Menger et al., 2013) en is een 
blauwdruk opgemaakt van wat er moet worden aangepast c.q. aangevuld om de methode 
DT&V-proof te maken.

Tussen maart en juni 2015 (fase 2) heeft de daadwerkelijke ontwikkeling van de metho-
diek plaatsgevonden, hetgeen resulteerde in een op schrift uitgewerkte methodische 
handleiding voor gespreksvoering door regievoerders DT&V. De handleiding WiGK voor 
de DT&V was in oktober 2015 een feit. 
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Vervolgens zijn HU en Jaffar gevraagd om advies en ondersteuning te geven bij de imple-
mentatie van de methodiek binnen de DT&V. In verband met het creëren van draagvlak 
voor verandering binnen de organisatie is gekozen om 22 (senior) regievoerders op te 
leiden als trainer, zodat zij daarna hun collega-regievoerders kunnen begeleiden in het 
aanleren en toepassen van de nieuwe methodiek. Hiertoe is door HU en Jaffar een trai-
ningsprogramma opgesteld van 12 dagen intensieve training, hetgeen plaatsvond tussen 
april en oktober 2015. Daarnaast is een basisprogramma samengesteld in de vorm van 
een trainersmap voor de opleiding van de regievoerders. In januari 2016 is de implemen-
tatie van start gegaan met de opleiding van alle regievoerders in een 1-op-1 traject.

Werken in gedwongen kader: een methode voor het werken met 
vreemdelingen
Het eindresultaat van bovenstaande vruchtbare samenwerking tussen DT&V en 
Hogeschool Utrecht is een methodische basis geworden voor het werk van regievoerders. 
In deze paragraaf worden kort enkele belangrijke begrippen en onderdelen uit de metho-
dische handeling Wigk voor de DT&V (DT&V, 2015) aangehaald.

Met de term ‘Werken in gedwongen Kader’ wordt bedoeld ‘de gedwongen setting’ waarin 
een persoon verkeert. In dit geval de vreemdeling die een negatieve beslissing heeft 
gehad op een aanvraag en te horen heeft gekregen dat hij/zij niet langer rechtmatig in 
Nederland mag verblijven en aldus dient te vertrekken. Dat is de gedwongen setting 
waarin de vreemdeling zich bevindt en binnen die setting opereert de regievoerder 
(DT&V, 2015). 

Veel vormen van begeleiding vooronderstellen motivatie van de cliënt en formuleren dat 
soms zelfs als voorwaarde: de cliënt moet gemotiveerd zijn om aan zijn problemen te 
werken. Deze vooronderstelling gaat niet op voor cliënten bij wie de bemoeienis van de 
professional is opgelegd, zoals bij regievoerders van de DT&V. Zij komen vooral omdat ze 
moeten komen. Dit gedwongen kader stelt bijzondere eisen aan professionals en vooral 
aan hun vermogen om cliënten te motiveren. Motiveren tot actieve deelname aan het 
terugkeertraject, motiveren om te blijven komen, motiveren tot gedragsverandering, 
bijvoorbeeld door een positief toekomstbeeld te ontwikkelen. Het gedwongen kader is 
hierbij zowel hulpmiddel als complicatie (DT&V, 2015). Een hulpmiddel omdat het contact 
mogelijk maakt met cliënten die uit eigen beweging geen begeleiding zouden hebben 
gezocht terwijl ze die goed kunnen gebruiken. Een complicatie, omdat er niet van kan 
worden uitgegaan dat de cliënt zelf een probleem ervaart of meteen bereid is om de 
problemen die hij wel ervaart ter sprake te brengen, laat staan eraan te werken. 

Werken in gedwongen kader is professioneel werken op twee sporen: begeleiding en 
controle. 

Een belangrijk begrip daarbij is de mate van lotscontrole, waarmee bedoeld wordt in 
welke mate de regievoerder in staat is om in formele zin handelingen van de vreemde-
ling te beperken of af te dwingen. Het kan hier voor vreemdelingen bijvoorbeeld gaan 
om het nakomen van een afspraak met de Internationale Organisatie voor Migratie om 
vrijwillige terugkeer te bespreken, een verplichte afspraak voor een presentatie bij de 
ambassade of overplaatsing naar een andere locatie. Hoe ernstiger de gevolgen van de 
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inperking en hoe zekerder en onmiddellijker deze zijn, des te sterker de mate van lotscon-
trole. Vreemdelingen reageren op dit (tijdelijke) verlies van vrijheid met allerlei vormen 
van verzet, ook wel reactance genoemd (DT&V, 2015). Het is een normale universele 
reactie van mensen die te maken krijgen met inperking van hun vrijheid. Het vermogen 
reactance te herkennen en te bewerken is een belangrijk kenmerk van professionaliteit 
van de regievoerder. Maar het gedrag waarmee reactance gepaard gaat mag niet worden 
verward met gebrek aan motivatie tot verandering. Regievoerders die reactance aanzien 
voor weerstand tegen verandering kunnen er beladen op reageren, met als gevolg dat de 
werkalliantie (tijdelijk) vastloopt of zelfs afbreekt. Reactance is een natuurlijke reactie en 
de kracht ervan is groter als iemand verwachtte dat hij onbelemmerd over zijn vrijheid 
kon beschikken en als de bedreigde vrijheid erg belangrijk voor hem is. Specifieke gedra-
gingen van vreemdelingen die horen bij reactance zijn boosheid, uitgebreid vertoon van 
machteloosheid, sabotage, agressie tegen de bron van dreiging (de regievoerder), maar 
ook schijnbare overgave of onverschilligheid zijn niet ongewoon. Een veelvoorkomende 
uiting van reactance is ‘strategische zelfpresentatie’. Vreemdelingen proberen zich uit de 
voor hen bedreigende situatie te redden door zich mooier, sterker, armer, zieliger of drei-
gender voor te doen dan zij zich feitelijk voelen. Doel is de regievoerder te beïnvloeden 
en de dreiging van het verlies van vrijheid het hoofd te bieden of af te wenden. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat het cruciaal is dat de regievoerder deze niet meteen afwijst of 
bestrijdt maar het juist als een normale menselijke reactie beschouwt. Het gedrag ligt 
namelijk aan de situatie en niet aan de persoon en moet daarom niet worden beschouwd 
als gebrek aan motivatie of pathologisch gedrag (DT&V, 2015). Tegelijkertijd moet duide-
lijk gemaakt worden aan de vreemdeling dat het gedwongen kader een gegeven is dat 
vaststaat en waarover niet onderhandeld kan worden. De kunst is steeds de keuzemoge-
lijkheden te benoemen die er wel zijn, ook al zijn ze nog zo beperkt. Deze benutten zonder 
de doelen van het opgelegde contact uit het oog te verliezen is de kunst. Daarbij speelt de 
werkalliantie een belangrijke rol.
De regievoerder dient een effectieve werkalliantie met de vreemdeling op te bouwen. Het 
begrip werkalliantie staat voor de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en is geba-
seerd op overeenstemming over doelen en aanpak. Het is belangrijk dat de regievoerder 
daarbij een open en onderzoekende houding naar de vreemdeling heeft, vertrouwen 
uitstraalt in de perspectieven die ontstaan door diens terugkeer en de vreemdeling stimu-
leert om diens eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij wordt de balans tussen 
afstand en nabijheid goed bewaakt. De samenwerkingsrelatie staat centraal (DT&V, 2015). 

“ Steeds de keuzes 
benoemen die  
er wel zijn”
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Slotwoord
Een methodiek is een stelsel van inzichten, richtinggevend voor het handelen en geeft 
daarmee dan ook geen protocollen voor het dagelijkse handelen. Methodieken geven de 
bandbreedte aan waarbinnen de professional zijn werk doet. Binnen die bandbreedte is 
het echter de regievoerder die zelf acteert en professionele ruimte heeft. Die ruimte wordt 
groter naarmate de professional die ruimte bewuster en efficiënter benut. Daar draagt de 
methodiek Wigk aan bij. Ook bij de DT&V. 

De eerste ervaringen in het implementatieproces tonen dat er al veel latente kennis 
bij regievoerders aanwezig is, maar de nieuwe methodiek die aanwezige kennis meer 
zichtbaar maakt en aanvult, zodat het handelingsrepertoire van de regievoerder wordt 
vergroot. Geleidelijk groeit het zelfbewustzijn en de professionele reflectie van regievoer-
ders binnen de organisatie. Hierdoor kan een lerende organisatie ontstaan. Dat is een 
mooi resultaat en mede te danken aan de inzet en ondersteuning van Anneke Menger. Ik 
heb de samenwerking met Anneke als een groot goed beschouwd. Haar betrokkenheid 
en interesse in het werkdomein van vreemdelingen, haar doortastendheid en analytische 
en kritische vragen tijdens het gehele voortraject, heb ik als een positieve leerervaring 
beschouwd. Ik ben haar dankbaar voor haar advies, vriendelijkheid en tomeloze energie. 
Zowel in de tijd dat ik vanuit mijn rol als hoofdtrainer voor de DT&V met Anneke mocht 
samenwerken in de voorbereiding van de implementatie als later als haar student bij de 
masteropleiding Forensisch Sociale Professional.
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Marlous de Vos & Marius van der Klei 

De professional aan het 
woord; jeugdreclassering  
op zoek naar een 
nieuwe balans
Voor het schrijven van dit artikel hebben we aan een aantal specialisten uit de jeugd-
reclassering de vraag voorgelegd hoe zij de ontwikkelingen in hun vak zien na de 
transitie10. Het betreft vier jeugdreclasseerders en twee trainers van jeugdreclasse-
ringsteams. Wij waren nieuwsgierig naar de beleving van de jeugdreclasseerders ten 
aanzien van deze veranderingen in relatie tot professionaliteit en continuïteit. 

Op grond van de gesprekken beschrijven we vragen en dilemma’s die leven in de prak-
tijk, zonder de pretentie te hebben een sluitend landelijk beeld te geven. We benadrukken 
dat het artikel een sfeerbeeld geeft, een reflectie op de veranderingen gebaseerd op 
gesprekken met 6 vertegenwoordigers (uitvoerders en trainers) uit de Gecertificeerde 
Instellingen (GI) die belast zijn met de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclasse-
ring. Wij vullen deze gesprekken aan met onze eigen ervaringen in de vele contacten met 
de uitvoerende organisaties. 
Omdat in de gesprekken weinig aandacht was voor de vernieuwingen die ook zeker plaats-
vinden op het gebied van werken in een gedwongen kader, vullen we de interviews aan 
met een korte toelichting op Signs of Succes (Addink, 2017). Vervolgens proberen wij een 
brug te slaan naar de opleiding van professionals, met de vraag welke rol het hbo onder-
wijs zou kunnen vervullen om de professionals bij de GI’s te ondersteunen. Hierbij gaan 
wij uit van de methodische grondslagen die Bas Vogelvang in 2005 voor de uitvoering 
van de jeugdreclassering beschreven heeft in het Handboek methode jeugdreclassering 
(Vogelvang, 2005) en de ‘actualisering’ hiervan in de Praktijkgids Jeugdreclassering 2.0 
(Kea, 2017).

In de gesprekken met de professionals was een hoge mate van welwillendheid om met 
ons over de ins en outs van hun vak en positie te praten en te denken in oplossingen. De 
enorme betrokkenheid bij de inhoud van het vak kwamen we steeds opnieuw tegen. 

10  Met dank aan Kelly, Donneke, Vincent, Tamme, José en Gijs.
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Jeugdzorg in transitie en transformatie
In de jeugdzorg is de afgelopen jaren veel veranderd. De transitie, ingangsdatum 1 januari 
2015, heeft tot een verschuiving van verantwoordelijkheid geleid: de sturing en financie-
ring van de gedwongen jeugdhulpverlening (jeugdbescherming en jeugdreclassering) 
is overgeheveld van Rijk en provincie naar de gemeenten, een decentralisatie dus. De 
transitie heeft geleid tot transformatie op meerdere gebieden: de sociale infrastructuur, 
methodiekontwikkeling, handelen van de professional, aansturing, verhoudingen in het 
werkveld etc. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op het werk van de jeugdreclasseerder. 
Alvorens we de professional aan het woord laten is het goed een korte schets te geven van 
de ontwikkelingen die de GI’s hebben doorgemaakt ná 2015. 

De gemeente heeft in de Jeugdwet  (Jeugdwet, 2014) de verantwoordelijkheid om op 
laagdrempelige en herkenbare wijze de toegang tot de jeugdhulp te bieden, zij bepaalt 
en zet de aangewezen vorm van jeugdhulp in. De gedachte achter deze transitie van Rijk 
naar gemeente is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. 
Het waarborgen van de veiligheid van het kind moet verder ingebed worden binnen een 
wijkteam en het netwerk van het betrokken cliëntsysteem.

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen moeten worden uitgevoerd door 
gecertificeerde instellingen (GI). Aan deze GI’s worden landelijke kwaliteitseisen gesteld 
(Ministerie, 2014). De gemeente moet met één of meerdere GI’s een inkooprelatie aangaan 
en met de aanbieders van jeugdzorg afspraken maken over de levering van aanvullende 
zorg. Dat dit proces niet overal in harmonie verloopt, gezien de soms harde onderhande-
lingen over tarieven en in te kopen jeugdhulp, laten we hier buiten beschouwing.

Er zijn tal van goed uitgewerkte vormen van lokale samenwerking tussen vrijwillige hulp, 
drang en dwang varianten. Het gevolg wat we nu in praktijk zien is een grote diversi-
teit in uitvoeringen. Toch lijkt de kern van deze uitvoeringen over het algemeen overeen 
te komen: dicht bij de burger georganiseerd, eigen kracht als uitgangspunt en zoveel 
mogelijk werken met één plan voor het gezin en een belangrijke rol voor het netwerk. 
 
De formele transitie van de decentralisatie van de jeugdzorg is nu gerealiseerd, de ‘tech-
nische’ kant zogezegd. De transformatie echter is nog in volle gang. De transformatie, 
onder meer de vernieuwing van de zorg naar wijk- of regiogerichte arrangementen en 
daarnaast meer focus op het voorkomen van een beroep op zware tweedelijns zorg, staat 
nog aan het begin. Termen als empowerment en burgerparticipatie worden hierin veelal 
genoemd, maar moeten nog meer uitgewerkt worden voor de  doelgroep van de GI. 
 
In dit artikel focussen wij ons op de veranderingen op de werkuitvoering van de jeugdre-
classering, veelal, maar niet uitsluitend ten gevolge van de transitie. 

Gezinsgericht en generiek werken
In de meeste GI’s zijn als gevolg van de transitie en teruglopende aanmeldingen de aparte 
teams voor jeugdreclassering en jeugdbescherming opgeheven. De nieuwe norm is veelal 
gemengde caseloads: generalisten die zowel civiele als jeugdstrafrechtzaken uitvoeren. 
Dit is niet alleen een organisatorische oplossing, maar gaat ook gepaard met methodische 
vernieuwingen in de richting van een gezinsgerichte aanpak. Ongeacht een civiele- of 
strafrechtelijke opdracht wordt altijd het gehele gezin in begeleiding genomen. Voor 
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zowel jeugdbeschermers als jeugdreclasseerders is dit niet geheel nieuw. Het gezin werd 
al zoveel mogelijk betrokken, maar de absolute focus op het gehele gezinssysteem met 
een eigen zorg- en hulpvraag is dat wel. Er zijn echter verschillen tussen jeugdbescher-
ming en jeugdreclassering, met name in de uit te voeren opdracht voor de professional. Er 
worden door de professionals meerdere verschillen genoemd.

Een eerste verschil is dat er bij jeugdbescherming wordt gestart vanuit de basisopdracht 
in de kinderbeschermingsmaatregel: de bescherming van het kind, het bieden van een 
veilige opvoedingsomgeving. Het uitgangspunt bij de jeugdreclassering is het gepleegde 
delict. ‘Pak hem maar aan’, is een veel gehoord verzoek vanuit ouders, aldus een geïn-
terviewde. Kern van het jeugdstrafrecht is dat naast opvoeding (pedagogische insteek) 
ook vergelding centraal staat. Het uitvoeren van toezicht en begeleiding is de nadruk-
kelijke opdracht in het jeugdstrafrecht en moet plaatsvinden in de context waarin de 
jongere leeft: het gezin en het netwerk. De begeleiding is gericht op het versterken van 
het gezin en het netwerk, waarbij de jeugdreclasseerder een passant is. De jongere en 
ouders moeten het uiteindelijk zelf zien te redden. Een oplossingsgerichte benadering die 
perspectief biedt zogezegd. In de vernieuwde methodieken krijgen daarom het ‘creëren’ 
en benutten van steunpunten binnen het eigen (informele) netwerk van het gezin volop 
aandacht. Dit beginsel geldt voor zowel de jeugdbescherming als de jeugdreclassering. 
 
Een tweede verschil dat de geïnterviewden aangeven is de eigen positie en het handelen 
bij een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van een jeugdbeschermingsmaat-
regel. Wordt bij jeugdbescherming vaak een buurt of wijkteam ingeschakeld voor de 
uitvoering, bij jeugdreclassering doen medewerkers, zeker in de eerste fase, veel uitvoe-
ring zelf. ‘Dat is nodig om een vertrouwensband op te bouwen’, of in ieder geval om een 
werkalliantie te creëren. ‘Jongeren hebben vaak geen vertrouwen in volwassenen’, dat 
vraagt om een gerichte insteek om een basis te kweken waarin gewerkt kan worden. 
Het werken als casemanager werkt dan niet. ‘Je moet er veel meer zelf bovenop zitten. De 
jongeren moet zien en ervaren dat hij je kan vertrouwen, dat je wat voor hem kunt betekenen’. 

Een derde belangrijk verschil tussen jeugdreclassering en jeugdbescherming dat 
genoemd wordt is dat er in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) een schrifte-
lijke aanwijzing, al dan niet bekrachtigd door de rechter, aan ouders gegeven kan worden. 
Binnen het kader van de jeugdreclassering bestaat zo’n dergelijke aanwijzing gericht op 
de ouders niet. Om het gezin wel dusdanig in beweging te krijgen vraagt dit dus meer 
van de motiverende aanpak en vaardigheden van de professional. Focus, kennis en stijl 
worden genoemd als benodigde ingrediënten hiervoor. 
 
Tenslotte heeft de transformatie naar het gezinsgericht werken ook geleid tot een verande-
ring van rapporteren voor jeugdreclasseerders. Niet alleen wordt er individuele informatie 
over de jongere zelf beschreven en worden doelen geformuleerd door de jongere zelf, ook 
wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de gezinssituatie en worden er (indien 
nodig) doelen gesteld voor alle gezinsleden. Een van de geïnterviewden benoemt dat de 
gezinsgerichte rapportage niet altijd aansluit bij de behoefte van het OM en de rechtbank 
wanneer het een strafzitting betreft. ‘Zij ontvangen graag een specifiek advies ten behoeve 
van de raadkamer- of rechtszittingen. Het is immers de jongere die wordt gedagvaard.’ Dat 
neemt overigens niet weg dat contextinformatie over de jongere zeer welkom en behulp-
zaam is. Daarnaast dienen ouders nog altijd verplicht aanwezig te zijn op de zitting. 
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Voor- en nadelen van gezinsgericht en generiek werken door 
jeugdreclasseerders
Gezinsgericht en generiek werken heeft voor- en nadelen aldus de geïnterviewden. Zij 
sluiten hun ogen niet voor de mogelijke vermenging van jeugdreclassering en jeugd-
bescherming. In sommige regio’s worden jeugdstrafzaken regelmatig omgezet in 
jeugdbeschermingszaken. Het is daarom goed dat de jeugdreclasseerder ook door een 
jeugdbeschermingsbril naar bestaande zaken kijkt. In de kern gaat het om een meer 
gedifferentieerdere visie: daar waar mogelijk gezinsgericht, maar niet in alle gevallen én 
altijd met in het achterhoofd de specifieke strafrechtelijke opdracht.
Een geïnterviewde omschreef het treffend: ‘Vanaf 15, 16 jaar staat de begeleiding veel meer 
centraal dan de regie in het gezin. Je zou de groep van 12 tot 15 jaar wat meer kunnen verge-
lijken met de jeugdbeschermingsaanpak’. Voor de jeugdreclassering gelden dus een andere 
of aanvullende grondhouding en competenties: de taal van de jongere kunnen spreken, 
de belevingswereld van de jongere kunnen vatten, gebruik maken van de communicatie 
van jongeren, zoals sociale media.
‘Ook bij jongeren die onderdeel van een criminele groep vormen, geldt dat deze groep wellicht 
‘beschermende factoren’ in zich heeft voor de jongere: onderdak, geld, steun. Dus ze alleen 
maar losweken uit zo’n groep is niet voldoende, er moet ook een alternatief worden geboden’. 

Een risico dat alle geïnterviewden noemen is dat jeugdreclasseringszaken worden wegge-
drukt door de crisiszaken bij jeugdbescherming. De directe veiligheid voor het kind in de 
(voorlopige) ondertoezichtstelling gaat voor. Wachtlijsten bij civiele zaken moeten met 
voorrang worden weggewerkt. Op zichzelf een logische keuze, maar niet zonder risico’s. 
De extra aandacht, het outreachende van de jeugdreclassering schiet er dan snel bij in. Of 
zoals een geïnterviewde het beschreef: ‘een jongere uit zijn bed halen als hij niet naar school 
gaat glipt er dan tussendoor.’ 

Bij de geïnterviewden bestaat de indruk dat er in de vernieuwing van methodieken bij 
de GI’s nog onvoldoende oog is voor de specifieke vragen en aandachtspunten vanuit 
de focus van het jeugdstrafrecht. Het tegengaan van recidive én een gezinsbenadering 
wordt volgens hun teveel als hetzelfde beschouwd. Dit beeld strookt echter niet met de 
huidige vernieuwingen rondom Signs of Success  (Addink, 2017) waarbij dit dilemma zich 
grotendeels oplost. Daarover straks meer.

“Jeugdreclassering  
is een vak apart”

72  •  Professionele ankers



Verdwijnen van kennis bij de jeugdreclassering
Van de jeugdreclasseerder mag worden verwacht dat hij kennis heeft van het strafproces 
en dat hij doordachte keuzes maakt. Over het algemeen zien we een dalend kennisniveau 
met betrekking tot de uitvoering van de jeugdreclassering, deels doordat ervaren mensen 
zijn vertrokken, deels ook door versnippering van zaken. 
Hoewel het exacte aantal opgestapte jeugdreclasseerders ons niet bekend is, horen wij 
bij de meeste GI’s dat het om significante aantallen gaat. Als reden wordt dikwijls aange-
geven dat zij de stap naar generiek werken niet wilde maken.
Een andere reden is echter ook de terugloop van zaken, waardoor medewerkers moesten 
afvloeien of akkoord gaan met een andere baan binnen de GI. Het generieke werken heeft 
zeker in de eerste twee jaar na de transitie bij verschillende GI’s geleid tot een spreiding 
van nieuwe zaken over veel meer uitvoerders. Bij de jeugdbeschermers was niet altijd 
voldoende kennis aanwezig over de specifieke ins en outs van het jeugdstrafrecht. Anno 
2017 lijkt er een lichte kentering te komen in het strak vast houden aan generiek werken, 
voorzichtig komt de erkenning voor het specialisme van de jeugdreclassering weer terug. 

De aanwezigheid van gedragsdeskundigen met ervaring in de jeugdreclassering en speci-
fieke kennis van het jeugdstrafrecht, bijvoorbeeld over de Intensieve Traject Begeleiding 
(ITB), de Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM) en het adolescentenstrafrecht is vanuit 
bovengenoemd perspectief een belangrijke factor voor het waarborgen van jeugdreclas-
seringskennis, geven de geïnterviewden aan. Innovaties op dit gebied moeten worden 
opgemerkt en geïmplementeerd worden in de werkwijze. 

Belang van specifieke kennis
Medewerkers moeten ervaring in jeugdreclasseringszaken op kunnen doen. ‘Extreme’ 
situaties kunnen meemaken, welke van belang zijn voor de kennis en het werken in straf-
rechtelijk kader. Hiermee wordt voorkomen dat medewerkers worden overbluft door 
NIFP, Raad voor de Kinderbescherming of OM. Voor een gebalanceerd proces is het van 
belang dat er kritisch mee wordt gekeken door de jeugdreclasseerder naar de speci-
fieke mogelijkheden van en voor de jongere en omstandigheden waarin deze verkeert.  
Aandacht voor herstelbemiddeling zou hierin een vast onderdeel moeten zijn. Dit vraagt 
veel voorbereidingstijd. Het betekent dat de jeugdreclasseerder zowel bij voorgeleidingen 
en (raadkamer)zittingen aanwezig moet zijn en ‘aanwezig’ moet zijn in het netwerk.
Bij jeugdstrafzaken houdt de jeugdreclassering nadrukkelijk toezicht, daarover kan geen 
onduidelijkheid bestaan of gemarchandeerd worden. Er ligt een juridische opdracht, 
vaak strak geformuleerd. Het terugmelden van de opdracht bij een overtreding van 
voorwaarden moet volgens een geïnterviewde, meer dan nu het geval is, consequenter 
plaatsvinden. In kernachtige woorden werd dit samengevat: ‘We moeten in het jeugdstraf-
recht steviger en consequenter zijn. We laten teveel gebeuren, bij overtredingen zien we teveel 
door de vingers. De jongere kan zo een loopje nemen met de jeugdreclassering’. Belangrijk 
daarbij is dat het spel met de jongere, ruimte geven en afspraken controleren, wel in stand 
moet blijven. Het gaat hierbij dus niet alleen om scholing en training, maar vooral ook om 
affiniteit met de doelgroep, competenties en praktijkervaring.

Als expertise onvoldoende aanwezig is kunnen wederzijdse beïnvloeding, inspiratie en 
vernieuwing bij de jeugdreclassering op de achtergrond raken. Jeugdreclasseerders 
moeten bij elkaar kunnen komen om te sparren, om moeilijkheden en vastlopers te kunnen 
bespreken. Gelukkig gebeurt dat op diverse plekken nog met enige regelmaat. Echter 
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ontstaat bij sommige jeugdreclasseerders ook het gevoel dat het jeugdreclasseringswerk 
er een beetje ‘bijhangt’, een ondergeschoven kindje is bij de GI. Ook binnen de keten is 
dat soms merkbaar doordat ketenpartners andere prioriteiten hebben of simpelweg de 
benodigde capaciteit niet beschikbaar hebben. Dit gevoel onder jeugdreclasseerders zegt 
veel over de betrokkenheid bij én de trots op hun vak. Jeugdreclasseerders hebben hart 
voor ‘hun jongeren’.

In de gesprekken met de professionals werd opgemerkt dat er een trend ontstaat dat 
werkers meer op eigen inzicht gaan werken en minder vanuit een gemeenschappelijk 
afgestemde aanpak. Een geïnterviewde noemde als voorbeeld dat het opvalt dat het 
Landelijk Instrumentarium Risicotaxatie Jeugd (LIJ, in de jeugdstrafrechtketen gebruikt 
door alle ketenpartners) minder vaak dan voorheen als startpunt wordt gebruikt en daar-
door niet periodiek wordt herhaald. Ondanks dat het LIJ een centrale rol vervult in de 
jeugdstrafrechtketen.

Voorwaarden voor behoud van kennis
Verschillende keren wordt er ook gewezen op het belang van continuïteit in de organisatie 
en teamsamenstelling. Sinds de transitie zijn sommige teams duiventillen (veel medewer-
kers zijn naar elders vertrokken) geworden; dit belemmert de opbouw van kennis in een 
team. Ervaring en kennis verdwijnt, waardoor wederzijdse aanvullingen in casusover-
leggen (zowel formeel overleg als bij het gesprek aan de ‘koffietafel’) aan inhoud afneemt. 
Het is geen geringe opgave voor het management om continuïteit te garanderen in een 
tijd dat er veel onzekerheid is over contracten met gemeenten.
De geïnterviewden zijn allen van mening dat er een zekere concentratie moet zijn van 
jeugdreclasseringszaken bij een beperkt aantal medewerkers. Niet een hele strikte schei-
ding, maar een team met daarin concentraties van zaken, met voldoende oog voor 
’updates’ van kennis over het jeugdstrafrecht en jeugdbescherming. Daarbij moet naar 
specifieke competenties en affiniteiten van de professionals gekeken worden.
In de gesprekken wordt ook ingegaan op punten waar de jeugdreclassering zich verder in 
moet ontwikkelen. Geconstateerd wordt dat het samenwerken met buurt- en wijkteams 
nog veel meer uitgewerkt kan worden. Preventie ter voorkoming van langdurig school-
verzuim, groepsaanpak bij overlastgevende of (licht) criminele jeugdgroepen.

Vernieuwing in de methode van de jeugdreclassering
Jeugdreclasseerders gebruiken de zogenaamde What Works beginselen voor de afbouw 
van delinquent gedrag in hun werk. We zien een parallel met de opleiding voor de 
jeugdzorgprofessional, met name het risicobeginsel, het behoeftebeginsel en het respon-
siviteitsbeginsel. Voor de uitvoering van de jeugdreclassering geldt:

- Het risicobeginsel: de opleiding moet ervoor zorgen dat jeugdbeschermers 
niet meer met alleen civielrechtelijke kennis maar vooral ook met strafrechtelijke 
kennis naar een casus kunnen kijken, op grond waarvan zij vervolgens in staat zijn 
een passend strafadvies uit te brengen en een effectieve begeleiding te realiseren. 
Dus het risico op het uitbrengen van niet passende strafadviezen en niet effectieve 
begeleidingen wordt verminderd/voorkomen. Bij de interne vervolgtraining geldt 
dat als dit risico hoog is bij start van de training, de training dus meer dagen zal 
moeten omvatten dan bij een laag risico. 
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- Het behoeftebeginsel: de scholing dient zich te richten op de “tekorten” die een 
civielrechtelijk opgeleide jeugdbeschermer heeft, dus stof aanbieden m.b.t. tot 
het jeugdstraf(proces) recht en het methodisch kader van de jeugdreclassering. 
En na het behalen van het certificaat zal de net gecertificeerde jeugdbeschermer 
het geleerde in de praktijk moeten brengen en zal dat, liefst gekoppeld aan een 
al langere tijd jeugdreclassering-gecertificeerde jeugdbeschermer met voldoende 
reflectie momenten, moeten toepassen. 

- Het responsiviteitsbeginsel: de trainer/docent dient rekening te houden met de 
gemotiveerdheid en de leerstijl van de jeugdbeschermers. Dus een training “op 
maat” (zie handboek methode jeugdreclassering).

Maar het gaat niet alleen om de What Works beginselen bij de jeugdreclassering, het gaat 
zeker ook om Who Works  - en dat is de persoon van de jeugdbeschermer/jeugdreclas-
seerder. ‘En als die persoon totaal geen feeling heeft/wil ontwikkelen voor het werken met 
delinquente jeugdigen, dan gaat dat zeker ook ten koste van de kwaliteit en dus effectiviteit 
van de begeleiding’, aldus een geïnterviewde. 

Vanaf 2006 heeft in de training van jeugdreclasseerders het handboek, en de daarin 
opgenomen What Works uitgangspunten, centraal gestaan. De focus is meer op de deskun-
digheid van de professional gericht en op het toekomstperspectief van de jeugdige. What 
Works geeft een risicoprofiel van de jongere en is daarmee vooral terugkijkend. De laatste 
jaren is echter steeds meer aandacht gekomen voor Who Works en voor de desistance 
benadering (Menger, Krechtig & Bosker, 2016). Op zich is een risicotaxatie noodzakelijk, 
maar niet uitsluitend. De desistance benadering zoals in de Praktijkgids Jeugdreclassering 
2.0 is beschreven is oplossingsgericht en systeemversterkend en vormt de basis van Signs 
of Succes (Addink, 2017). Bij Signs of Succes gaat het vooral om een andere focus, samen 
met jongere, gezin en netwerk zoeken naar gezamenlijke doelen. De professional neemt 
de verantwoordelijkheid niet over. De verwachting is dat deze vernieuwde methode de 
jeugdreclassering een belangrijke impuls kan geven, mede ook omdat ze verbinding kan 
maken met andere nieuwe methoden die bij de GI’s gehanteerd worden, bijvoorbeeld de 
SAVE-werkwijze (Van Montfoort & Beukering, 2014). SAVE staat voor Samen Werken aan 
Veiligheid. 

Voor het verder ontwikkelen van kennis over effectieve methoden en het opleiden van 
professionals ligt er een belangrijke taak bij het hoger beroeps- en universitaironderwijs. 
Met name in de aandacht voor de complexiteit van het werken in een gedwongen kader, 
waar de hulpverlener/begeleider meerdere rollen vervuld als toezichthouder, controleur, 
begeleider en verbinder. Waar gezamenlijke doelen geformuleerd moeten worden door 
de jeugdige, ouders en begeleider, zonder voorbij te gaan aan het juridische kader, de 
gerechtelijke opdracht. ‘Trekken en duwen’ zoals een ervaren jeugdreclasseerder dat eens 
noemde. Dit vergt veel van een professional en botst soms met de meer idealistische hulp-
verleningsinsteek van jonge afgestudeerde hbo’ers.

De wetenschap zou hierbij meer inzichten en methoden kunnen ontwikkelen die de 
verschuiving van een gezins- naar netwerkbenadering onderbouwen. Denk daarbij aan 
meer uitgewerkte kennis over de relatie tussen de leeftijd van de jongere en de rol die het 
gezin nog kan spelen, of de verschuiving van het belang van gezin naar het netwerk. Dit 
is een van de vraagstukken die meer en meer actueel zijn in het gedwongen kader, zeker 
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ook in het licht van de aandacht voor de ontwikkeling van het brein van jongvolwassenen. 
Inmiddels is er een grote consensus over het uitgangspunt dat een jongeren op 18 jarige 
leeftijd voor de wet dan wel volwassen is, maar het brein nog niet geheel ontwikkeld is. 
Dat vraagt om nieuwe inzichten over begeleiding en effectieve interventies.

Ten slotte
De steeds weer terugkerende zorg bij de jeugdreclasseerders is dat trainingen om alleen 
te certificeren voor het kunnen uitvoeren van jeugdreclasseringsmaatregelen (basis-
training) niet voldoende is voor generalisten. Medewerkers moeten, behalve intrinsiek 
gemotiveerd zijn voor het jeugdreclasseringswerk, ook ervaringen kunnen opdoen in 
jeugdstrafzaken. Medewerkers moeten met regelmaat jeugdreclasseringszaken op hun 
caseload hebben. Professionals die nog onbekend zijn met de jeugdreclassering en voor 
het eerst getraind worden erkennen en onderkennen dat jeugdreclassering een apart vak 
is. Het heeft een aantal heel eigen karakteristieken.  

‘Jeugdbeschermers worden geacht cliënten (zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk) “in hun 
kracht te zetten”. Laten GI’s op hun beurt de eigen professionals “in hun kracht zetten” door 
hen dát werk te laten doen waar ze zich het meest toe voelen aangetrokken en waarin ze het 
beste zijn.’

Op het hbo-onderwijs zou voorgesorteerd kunnen worden op gedwongen hulpverlening, 
met aandacht voor zowel civielrechtelijke- als jeugdstrafrechtelijke kennis. Wellicht een 
meer forensisch profiel. 

De combinatie van deze twee aanbevelingen kunnen wellicht bijdragen aan een goede 
positionering van de jeugdreclasseerder binnen het gezin en netwerk, alsmede binnen de 
straf- en zorgketen. 

Literatuur
Addink, A. B. (2017). Samenwerken aan jeugdbescherming. Verslag van het SWING-

programma nieuwe jeugdbescherming 2015-2017. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Jeugdwet. (2014, maart 15). overheid.wetten.nl. Opgeroepen op december 27, 2017, van 

Jeugdwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2017-02-28/0
Kea, R. H. (2017). Praktijkgids ‘Jeugdreclassering 2.0. – Op weg naar succes. onbekend: 

Jeugdbescherming Noord, Expertisecentrum William Schrikker & William Schrikker 
Jeugdbescherming & Jeugdreclassering.

Menger, A., Krechtig, L. & Bosker, J. (Reds.) (2016). Werken in gedwongen kader. Methodiek 
voor het forensisch sociaal werk (derde druk). Amsterdam: SWP.

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2014). Normenkader ten behoeve van certificering van 
uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering versie 1.0. Den 
Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Van Montfoort, A., & Beukering, R. (2014). De werkwijze van SAVE. Vernieuwing van de 
Jeugdbescherming in Utrecht. Utrecht/Woerden: Bureau Jeugdzorg Utrecht/Van 
Montfoort.

Vogelvang, B. (2005). Handboek Methode Jeugdreclassering. De jongere aanspreken. Utrecht: 
MO groep.

76  •  Professionele ankers



Jaap A. van Vliet & Josien Leurdijk

Geheimhouding binnen 
de relatie tussen 
reclasseringswerker 
en cliënt in historisch 
perspectief
“Wij zullen bij de beoordeling van de kwestie moeten in het oog houden, dat de positie 
van den ambtenaar, die onderzoek doet voor een voorlichtingsrapport, enigszins 
anders is als van den ambtenaar, die bezig is met eigenlijk reclasseeringswerk (hulp en 
steun en toezicht enz.). Wat den laatste betreft: voor zijn werk is het beroepsgeheim 
eenvoudig noodzakelijk. Hij moet stilzwijgendheid kunnen toezeggen, en degene, 
met wiens reclasseering hij belast is, moet weten dat hij zonder enig risico volledig 
vertrouwen en openhartigheid kan geven. Met den ambtenaar in voorlichtingsdienst is 
het geval een weinig anders. Want de ondervraagde weet dat hem de vragen gesteld 
worden met de bedoeling, dat de zoo verstrekte gegevens, in een voorlichtingsrap-
port verwerkt, aan den Rechter zullen worden medegedeeld. Aldus de theorie. Maar 
het zal, gegeven onze reclasseeringsorganisatie, die meebrengt dat de beide soorten 
van werk door een en dezelfden functionaris worden verricht, niet mogelijk zijn te 
scheiden wat de reclasseeringsambtenaar hoort in de uitoefening van zijn reclassee-
ringswerk en wat in de uitoefening van den voorlichtingsdienst. Reeds hierom: omdat 
elk onderzoek voor den voorlichtingsdienst als integreerend gedeelte inhoudt een 
oordeel over de reclassabiliteit, d.w.z. dat het onderzoek van den voorlichtenden ambte-
naar zich moet uitstrekken over de mogelijkheid van eventueele reclasseering, die dus 
met de verdachte moet worden besproken en overwogen. Aldus wordt het terrein 
betreden, dat gemeenschappelijk is aan reclasseerenden en voorlichtenden ambtenaar. 
De onmogelijkheid van zuivere scheiding van de beide functies brengt o.i. mee, dat het 
beroepsgeheim, indien het voor den ambtenaar in de eene functie bestaat of noodzake-
lijk is, in dezelfde mate moet worden beschouwd als geldende voor den ambtenaar in de 
andere functie.” (Muller, 1931, p. 238-239). 
Het beroepsgeheim van de reclasseringswerker is sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw 
regelmatig aan veranderde opvattingen onderhevig geweest. Het bovengenoemde citaat 
is de start van een interessante discussie in het ‘Maandblad voor berechting en reclas-
seering van volwassenen en kinderen’ (MBR). Interessant ook is dat door Nico Muller, 
destijds belangrijk en invloedrijk bestuurder in de reclassering en initiatiefnemer en eerste 
hoofdredacteur van het MBR, onderscheid wordt gemaakt tussen de functies voorlich-
ting en hulp, steun en toezicht die in die tijd in eenzelfde persoon waren verenigd. De 
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functiescheiding tussen advies en toezicht, die in het begin van de 21ste eeuw door het 
ministerie van Justitie werd afgedwongen en die inmiddels in het kader van Ruim Baan 
(zie: Bosker & Lünnemann, 2017) weer aan herziening toe is, was in het geheel niet aan 
de orde. 

Enkele historische uitweidingen
Cliënten komen niet uit zichzelf naar de reclassering. Zij moeten verdacht zijn van- of 
veroordeeld zijn voor het plegen van een strafbaar feit. Daarnaast worden zij onvrijwillig 
aan de reclassering toebedeeld en daardoor bevinden zij zich in een afhankelijke situatie 
van de reclassering en, in de praktijk, van de aan hem of haar toegewezen reclasserings-
werker. Het is aan de reclasseringswerker om op een professionele wijze een relatie aan te 
gaan met de cliënt waardoor er zoveel mogelijk evenwicht bestaat en er niet meer drang 
en dwang wordt uitgeoefend dan nodig is om het doel van het contact te bereiken. In het 
verleden werd vaak uitgegaan van een ‘vertrouwensrelatie’, waarbij de vertrouwelijkheid 
van hetgeen zich tussen reclasseringswerker en cliënt afspeelde gewaarborgd diende te 
worden. Dit sluit aan bij de situatie waarin de meeste reclasseringswerkers waren opgeleid 
als maatschappelijk werker, werkend met cliënten die zich vrijwillig met een hulpvraag 
meldden. In de beroepscode voor de maatschappelijk werker die in 1962 werd inge-
voerd stonden de essentiële beroepsnormen centraal, zoals de plicht tot geheimhouding, 
eerbied voor de persoon van de cliënt, erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid 
voor eigen keuzes, die verantwoordelijkheid niet overnemen, onderzoek instellen alleen 
voor zover dat in het belang is van de hulpverlening, geen gegevens naar derden zonder 
toestemming van de cliënt. Deze beroepsnormen werden nogal eens als strijdig gezien 
of stonden op gespannen voet met de praktijk van onder meer de reclassering, waarin 
de overdracht van gegevens uit het contact naar de Rechterlijke Macht en andere maat-
schappelijke partijen juist een integraal onderdeel van het werkproces vormen. 

Een belangrijke vraag is of de reclasseringswerker een vertrouwensfunctie heeft en 
zo ja, waar dit vertrouwen dan betrekking op heeft. Van Rooy (1939) noemt twee ‘niet 
geringe’ verplichtingen waarmee de reclasseringswerker in dit verband te maken heeft: 
naastenliefde en rechtvaardigheid. Hij benoemt dat de moraal vijf soorten geheimen 
kent. Het ambtsgeheim, dat in deze situatie speciale aandacht behoeft, valt onder het 
toevertrouwd geheim.11 Vertrouwen, zowel in de functie van voorlichter als van ‘reclas-
seerder’, is volgens Van Rooy een onmisbare bestaansvoorwaarde. Desondanks stelt 
hij: “Hieruit volgt echter nog niet, dat de reclasseerder een absolute geheimhouding 
heeft, die volstrekt geldt tegenover allen en omtrent alles wat hem is meegedeeld.” 
(Van Rooy, 1939, p. 12). De geheimhouding moet volgens hem altijd getoetst worden 
aan de speciale eisen van iedere functie. Dit geldt voor de reclasseringswerker dan 
ook voor wat betreft het verstrekken van informatie aan justitiële instanties, ook 
wanneer deze minder gunstig is of lijkt te zijn voor de cliënt. Ook wat hem door infor-
manten, familie, bekenden, benadeelden, en anderen aan informatie is verstrekt valt 
niet onder de geheimhouding “want ze weten zeer goed of behoren althans te weten, 
dat de reclasseerder niet enkel komt om buurpraatjes te maken.” (Van Rooy, 1939, p. 
13). De geheimhoudingsplicht houdt in elk geval op wanneer het hieraan vasthouden 

11  “Het toevertrouwd geheim ziet op de kennis van een zaak, die ons slechts meegedeeld is, nadat 
we ons vooraf tot zwijgen verplicht hebben en alléén op die voorwaarde. (…) De mededeler heeft 
derhalve een strikt recht op ons zwijgen.” (Van Rooy, 1939, p. 10)
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zou leiden tot ernstige schade aan anderen dan wel aan de drager van het geheim. 
Volgens Muller (1939) moet een voorlichtingsrapport in die mate openbaar zijn dat de 
verdediger en de verdachte de mogelijkheid hebben eventuele onjuistheden daarin aan 
te tonen, maar tegelijkertijd moet het zo vertrouwelijk zijn dat de geneigdheid bij anderen 
om inlichtingen te geven niet verdwijnt. 
Bij zijn onderzoek voor het voorlichtingsrapport (tegenwoordig: adviesrapport) is het 
wezenlijke doel een antwoord te vinden op de reclasseringsmogelijkheden van de (dan 
nog) verdachte. Dat betekent volgens Dekker (1931) niet dat het onderzoek zich moet 
uitstrekken tot het politionele der zaak. “De reclasseeringsambtenaar is nu eenmaal geen 
politieman.” (Dekker, 1931, p. 308). Maar dit betekent niet dat de reclasseringswerker zaken 
die wellicht minder gunstig voor de verdachte lijken te zijn verzwijgt. Daarmee zou ten 
onrechte bij de verdachte de indruk worden gewekt dat de reclasseringswerker ruimere 
opvattingen heeft over het recht, over goed en kwaad, en dat er met hem hierover te 
onderhandelen valt. Uiteindelijk gaat het er om dat de reclasseringswerker de verdachte 
helpt te komen tot zo juist mogelijke opvattingen over wat mag en wat niet mag (“op 
zichzelf ook reeds reclasseeringswerk”) en zich niet laat verleiden tot het innemen van het 
standpunt: “nu ja, het mag wel niet, maar…als ze (O.M. en Rechter) het maar niet weten 
doen ze mij niets” (Dekker 1931, p. 308).

In de periode waarin de al genoemde beroepscode werd geformuleerd, de jaren ’60 van 
de vorige eeuw, deden meer en meer maatschappelijk werkers hun intrede in de reclasse-
ring. De historisch gegroeide verwevenheid tussen reclassering en strafrechtspleging leek 
zich slecht te verdragen met de basisprincipes van het maatschappelijk werk, waarvan de 
vertrouwensrelatie een belangrijk onderdeel leek te zijn. Er ontstond zodoende een span-
ning tussen het beroep (maatschappelijk werker) en de functie (reclasseringsambtenaar); 
het was immers mogelijk om de veroordeelde verplichtingen op te leggen en de naleving 
daarvan af te dwingen, waardoor het opgelegde reclasseringstoezicht als straf zou kunnen 
worden ervaren, die de kans op een succesvolle reclasseringspoging tot een illusie zou 
kunnen maken (Heinrich 1995). Deze moeite die reclasserings(maatschappelijk)werkers 
hadden met de strafrechtspleging nam halverwege de jaren ’60 nog toe als gevolg van 
inhoudelijke veranderingen binnen het maatschappelijk werk zelf, waarbij het onderwijs 
in de methodiek van het maatschappelijk werk, het social casework, moest wijken voor 
discussies over het beroep maatschappelijk werk zelf. De maatschappijkritische rol van 
het maatschappelijk werk stond daarbij in het middelpunt: moesten cliënten (dat waren 
de slachtoffers van de kapitalistische maatschappij) aangepast worden of moest het 
maatschappelijk werk ook de oorzaken van de problematiek aanpakken? (Heinrich 1995) 
“Binnen de reclassering werd het niet ongewoon om delictueus handelen op te vatten 
als signaal van maatschappelijke nood. (…) In deze opvatting was het ongepast en zelfs 
onmogelijk om middels dwang, controle, beïnvloeding van gedrag van de justitiabele na 
te streven, nog daargelaten dat er geen eenstemmigheid bestond over het met gedrags-
beïnvloeding te bereiken doel.”(Heinrich, 1995, p. 199)12

12  Een onderdeel van de reclassering waarin deze discussie minder prominent speelde was het Sociaal 
Psychiatrisch Werk (SPW) voor psychisch gestoorde delinquenten, waaronder (voorwaardelijk) 
ter beschikking gestelden, dat in de jaren ’60 nog voor een belangrijk deel werd uitgevoerd door 
de gespecialiseerde Dr. F.S. Meijersvereniging. Binnen het SPW, dat na de fusie met de Algemene 
Reclasserings Vereniging (ARV), begin jaren ’80, nog in enkele gespecialiseerde teams werd 
uitgevoerd, was de samenwerking tussen reclasseringswerker en psychiatrisch consulent gangbaar 
en gericht op het voorkómen van recidive onder strikte voorwaarden. (Zie bijvoorbeeld: Goudsmit 
1967; Van der Kwast 1974; Van Vliet 2012a; Van Vliet 2012b). 
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Maar hoewel de beroepsnormen zoals in de beroepscode voor de maatschappelijk werker 
van 1962 geformuleerd sterk bindend leken te zijn was er zeker ook sprake van professi-
onele ruimte, die binnen bovengenoemde discussie niet of nauwelijks opvielen. Zo stelt 
Jens (1962) dat er redenen kunnen zijn het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt te beperken, 
namelijk wanneer deze onmachtig is zijn eigen zaken te behartigen of wanneer de belangen 
van anderen of de maatschappij door de cliënt met ernstige schade worden bedreigd: dan 
is de maatschappelijk werker bevoegd tot ingrijpen, waaraan door Jens (1962, p. 40) wordt 
toegevoegd: “De maatschappelijk werker zal ernaar blijven streven de cliënt zoveel moge-
lijk in de te nemen beslissingen te betrekken en deze voor hem aanvaardbaar te maken.”  
Wat betreft de zwijgplicht stelt Jens daarnaast dat de hantering hiervan een delicate zaak 
is, “want het hulpverleningsproces moge dan wel zijn aanvang vinden in de exclusiviteit 
van de relatie maatschappelijk werker – cliënt, het is naar zijn aard gericht op de opbouw 
van noodzakelijke of het herstel van gestoorde relaties en dat vereist openheid naar de 
gemeenschappen waartoe de cliënt hoort en de samenleving als geheel. Dat betekent 
in vele gevallen inschakeling van andere personen of instanties in het hulpproces” (Jens 
1962, p. 40).

Terug naar het heden
Wat opvalt bij de bovenstaande historische noties (die in het bestek van dit hoofd-
stuk zeer beperkt moeten blijven) is de helderheid van de beroepscode voor het 
maatschappelijk werk, maar niet in het minst de door Jens (1962) daarop gegeven 
toelichting. Waar destijds breed de opvatting bestond dat de maatschappelijk werker 
zich achter de (reclasserings)cliënt diende op te stellen (zie ook: Menger 2011) en er 
sprake was van een vertrouwensrelatie met volledige geheimhouding blijkt dat er ook 
in die dagen al ruimte werd gezien voor een helderder vorm van relatie, die in de jaren 
’90 werd omschreven als een betrouwbare relatie, waarmee werd bedoeld “dat er vanaf 
het begin van het contact duidelijkheid bestaat over het wel- en niet nakomen van 
afspraken en over de consequenties daarvan” (Van Vliet, 1991, p. 82). Dit alles binnen 
een gedoseerde mate van afhankelijkheid: zoveel als nodig, maar niet meer dan nodig.  

“Informatie delen  
vraagt om een 
procedurele en 
morele afweging”
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In aansluiting hierop wordt de laatste jaren gesproken over de ‘werkalliantie’, die meer 
dan het klassieke begrip ‘relatie’ uit onder meer het maatschappelijk werk, aansluit bij het 
onvrijwillige karakter van het contact tussen reclasseringswerker en cliënt (zie bijvoor-
beeld: Menger & Donker, 2016). Parallel aan het begrip ‘relatie’ werd ook het begrip 
‘werkalliantie’ geïntroduceerd en verder ontwikkeld door Bordin (1974) en onder meer 
Horvath (2011) en de basis hiervan is de bewuste doelgerichtheid en overeenstemming 
hierover, duidelijkheid over de middelen om de doelen te bereiken en overeenstemming 
daarover en een positieve emotionele binding aan het traject en aan elkaar (Menger & 
Donker, 2016; zie ook Menger, Krechtig & Bosker, 2016). Of, zoals Anneke Menger het in 
een interview toelichtte:
“Het gaat om contact maken en een gezamenlijk plan uitvoeren. Het is een onderbouwd 
gegeven dat recidive alleen verminderd kan worden door een combinatie van juridisch 
ingrijpen en begeleiden bij de afbouw van de criminele loopbaan. Afschrikken werkt niet, 
dwang alleen werkt evenmin. Het is juist de combinatie van begrenzen en motiveren die 
het doet. Dit is het hart van het vakmanschap van de reclasseringswerker. Hoe beter we 
die kunnen onderbouwen, des te steviger is het gesprek met de politiek en de media. 
Respect for evidence is nodig, aldus de Canadese hoogleraar Bonta.” (Van der Wegen, 
2011, p. 32-33).
Die evidence is inmiddels ook in Nederland in ontwikkeling. Uit het onderzoek van Menger 
en Donker onder 267 cliënten en professionals bij de reclassering komen 4 kenmerken 
van de werkalliantie naar voren (verder kort, maar helder uitgewerkt in Menger & Donker, 
2016):

1.  Heldere communicatie over doelen, taken en kaders/verplichtingen.
2.  Binding.
3.  Vertrouwen.
4.  Stroefheid in de samenwerking als kenmerk dat negatief inwerkt op de kwaliteit van 

de werkalliantie.

Wat betekent het voorgaande voor de geheimhouding of de  
vertrouwelijkheid in het contact tussen reclasseringswerker en cliënt? 
De relatie tussen werker en cliënt bij de reclassering bestaat veelal binnen een juridisch, 
in veel gevallen strafrechtelijk kader. Dat dit kader er is heeft gevolgen voor de geheim-
houding van de werker in gedwongen kader; dat er een juridisch kader is betekent dat 
er informatie vanuit het contact tussen werker en cliënt moet worden verstrekt aan de 
opdrachtgever (rechterlijke macht, DJI). Wanneer in de relatie met de opdrachtgever de 
geheimhouding te strikt zou worden opgevat bestaat de mogelijkheid dat de reclasse-
ringswerker te veel meegaat in het ‘verhaal’ van de cliënt en zodoende te weinig realiteit 
laat doorklinken in zijn rapportage en reclasseringstraject. Dat kan de geloofwaardigheid 
bij de opdrachtgever geweld aandoen, zoals dat gebeurde in de hierboven genoemde 
maatschappijkritische periode in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waarin een zekere 
solidariteit met de justitiabele als leidraad fungeerde (Heinrich, 1995). Het probleem van de 
(onvoldoende) geloofwaardigheid wordt ook meer recent beschreven voor de Belgische 
situatie, waar door opdrachtgevers (magistraten) “rapporten worden gepercipieerd als 
naïef, naast de kwestie en onjuist. Men vindt dat de justitieassistent (d.i. reclasseringsrap-
porteur) onvoldoende objectieve afstand kan nemen van het verhaal van de verdachte” 
(Beyens & Scheirs, 2010, 23). Dit wordt door de auteurs echter niet als typisch voor de 
Belgische situatie gezien. 
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Maar naast uitwisseling van informatie met de opdrachtgever wordt de reclassering ook 
steeds weer gevraagd informatie te delen met andere belanghebbenden, zoals in deze 
tijd bijvoorbeeld binnen ZSM en in het wijkgericht werken. 
In het kader van ZSM zit de reclassering niet alleen aan tafel met de opdrachtgever 
OM, maar tevens met andere partijen, zoals de politie, slachtofferhulp en Raad voor de 
Kinderbescherming. De bedoeling hiervan is te komen tot zo snel en effectief mogelijke 
afdoening van strafzaken en meer recht doende aan zowel dader, slachtoffer als samen-
leving. Het is een voorzichtige trend waarin ook een herstelgerichte benadering wordt 
ingebed in de formele strafrechtpleging. Het uitwisselen van informatie is in een derge-
lijke situatie onontbeerlijk om tot een samenhangend aanbod te komen dat recht doet 
aan de meer samenlevings- en herstelgerichte doelen van deze strafafdoening (zie: 
Menger & Van Vliet, 2014). 
Ook zal de reclassering meer en meer gaan samenwerken met andere disciplines, zoals 
sociale wijkteams. Leurdijk en Van Vliet (2016) schreven over de gegevensuitwisseling 
in dit verband dat het in beginsel “de politie en de reclassering niet is toegestaan om 
vertrouwelijke informatie over reclasseringscliënten uit te wisselen met elkaar en met 
derden. Het recht op privacy van de delinquent staat dat in de weg. Op basis van in 2011 
gesloten convenanten echter stelt de reclassering de politie op de hoogte van de (zeden)
delinquenten die in hun regio onder toezicht staan en van de eventuele bijzondere voor-
waarden die hun zijn opgelegd, terwijl de politie de reclassering informatie verschaft over 
relevante actuele gedragingen. De reclassering mag informatie met derden alleen uitwis-
selen wanneer de betreffende cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
Omdat het de bedoeling is dat veel meer burgers uit de wijk participeren in het wijkge-
richt werken, lijkt het uit het oogpunt van de privacy verstandig om gedetailleerde, delict 
en strafgerichte en behandelinhoudelijke informatie niet te delen in het wijkteam, maar 
te laten bij de reclasseringswerkers. De basisvoorwaarde is dat er vertrouwen is vanuit het 
wijkteam in de aanpak van de reclassering en wederzijds. Om het vertrouwen in elkaar te 
kunnen krijgen is het van belang dat alle betrokkenen de eigen en elkaars rol goed voor 
ogen hebben” (Leurdijk & Van Vliet, 2016, 160). Hierover is overigens nog niet het laatste 
gezegd. Professionals uit verschillende organisaties in sociale wijkteams zijn in de praktijk 
van dit moment nog vaak verbonden met de privacyregels of protocollen van de eigen 
organisatie. Deze zijn veelal georganiseerd volgens de scope van het zelfbeschikkings-
recht van de cliënt. Van Boven en Gunst (2016) pleiten er in dit verband echter voor (en 
oefenen dit ook in ‘leertuinen’) om de bredere scope van de menswaardigheid te gaan 
hanteren in deze samenwerking. ”De gangbare praktijk van professionals – gebaseerd op 
het zelfbeschikkingsrecht – leidt doorgaans tot het vragen van toestemming aan betrok-
kenen voor het delen van gegevens. Verstrekt men vanuit menselijke waardigheid, dan 
reserveert men toestemming vragen alleen voor die gevallen waarbij de professional het 
antwoord op deze vraag ook echt zal respecteren en accepteren.” (Van Boven & Gunst 
2016, p. 169).
Naar onze mening betekent dit dat in de eerste plaats ruimte wordt gegeven aan het 
scheppen van  helderheid over doelen, taken en verplichtingen en tezelfdertijd voldoende 
binding en onderling vertrouwen, zoals noodzakelijk voor een goede en effectieve werkal-
liantie. Dat betekent ook dat er tijd en aandacht moet worden besteed aan het maken van 
een goede morele afweging van wat wel en wat niet in een bepaalde situatie zou moeten 
en kunnen worden gedeeld. Deze morele afweging kan plaatsvinden op basis van het 
houden van een moreel beraad (zie bijvoorbeeld: Voskes, Landeweer & Widdershoven, 
2013) of langs de lijnen van de zo genoemde ‘waardendriehoek’ (zie: Krechtig & Donker, 
2012; Krechtig, 2015), waarbinnen de reclasseringswerker een professionele afweging 
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kan maken en deze ook professioneel kan verantwoorden, zowel tegenover de cliënt als 
tegenover de ‘samenleving’.13 

Conclusie
Geheimhouding binnen de relatie van reclasseringswerker en cliënt is een thema dat in 
de literatuur met regelmaat ter discussie staat. In de periode voordat de maatschappelijk 
werkers hun intrede deden binnen de reclassering was dat niet anders dan in de periode 
daarna. Wel is de inhoud van de discussie aan verandering onderhevig. De geheimhouding 
in relatie tot de openheid is enerzijds gekoppeld aan de functie van de reclasseringsamb-
tenaar en, later, de reclasseringswerker. Maar daarnaast is er ook steeds de begrijpelijke 
afweging in hoeverre informatie aan de opdrachtgever moet worden verstrekt. Dit is, de 
literatuur overziend, een afweging die weliswaar bij voorkeur samen met de cliënt moet 
worden gemaakt, maar onder verantwoordelijkheid van de reclasseringswerker valt. Ook 
binnen het bestek van de code voor de maatschappelijk werker uit 1962 was hiervoor, 
gezien onder meer de toelichting van Jens (1962), voldoende ruimte.
De reclasseringswerker dient zich zowel procedureel als moreel te verantwoorden en bij 
deze afweging speelt de wijze waarop de relatie met de cliënt wordt gedefinieerd een 
belangrijke rol. De werkalliantie, die binnen de reclassering zijn intrede heeft gedaan, 
mede dankzij de inspanningen en onderzoeken van Anneke Menger, is daarbij een waar-
devol concept. 
Geheimhouding van wat de werker ter ore komt lijkt zowel een morele verantwoorde-
lijkheid als een voorwaarde om voldoende vertrouwensbasis te creëren voor een goede 
werkalliantie. Strikte geheimhouding echter maakt uitwisseling van gegevens onmogelijk 
en belemmert daardoor de mogelijkheid van samenwerking met andere partners binnen 
en buiten de strafrechtsketen. Deze samenwerking is in principe ook in het belang van 
de cliënt, ook al is deze daarvan wellicht niet altijd volledig doordrongen. Met de cliënt 
zal in deze gevallen in het kader van de werkalliantie dan ook overeenstemming moeten 
worden verkregen over de noodzaak informatie uit te wisselen en te verstrekken. 
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Vivienne de Vogel 

Continuïteit in de 
justitiële keten:  
Over knellende kaders, 
koudwatervrees en  
witte raven
‘Dan ben ik liever niet meer op deze wereld en ga ik voor altijd slapen’. De begelei-
ders van de beschermende woonvorm waar Elsa sinds kort verblijft, kennen haar nog 
niet goed en schrikken enorm van deze uitspraak. Het bezoek van haar kinderen dat 
weekend wordt direct afgezegd en Elsa wordt heropgenomen in de forensisch psychi-
atrische kliniek waar ze vijf jaar heeft verbleven. Eenmaal terug in deze kliniek weten 
haar eerdere begeleiders Elsa snel te kalmeren. Het duurt echter een aantal dagen 
voor ze weer terug naar haar woning kan, waardoor ze vrije dagen van haar werk moet 
opnemen en vertraging in haar resocialisatietraject oploopt. Belangrijker nog, haar 
vertrouwen in de hulpverlening neemt af. Elsa geeft aan dat ze moe is om telkens weer 
haar verhaal te moeten vertellen aan mensen die ze (nog) niet goed kent. Ze heeft al 
met zoveel instanties moeten praten over haar problemen en vindt het steeds lastiger 
om een vertrouwensband met professionals op te bouwen. Elsa weigert met haar 
nieuwe begeleiders te praten. Ook op haar reclasseringswerker en de medewerkers 
van de jeugdzorg die haar kinderen begeleiden is ze boos. Het gevolg is dat ze haar 
kinderen enkel nog maar onder begeleiding mag zien.  

Continuïteit in de justitiële keten is een thema dat momenteel sterk in de belangstel-
ling staat. Wanneer de strafrechtelijke titel afloopt is het essentieel dat er een soepele 
overgang is naar eventuele vervolgvoorzieningen en/of maatschappelijke re-integratie 
middels goede huisvesting, werk en sociale inbedding. Continue zorg en begeleiding na 
detentie of een behandeling in gedwongen kader is essentieel om terugval in delicten, 
(zelf )destructief of overlastgevend gedrag te voorkomen. De belangen van goede aanslui-
ting en samenwerking in de keten zijn dan ook groot voor de maatschappij en de cliënt 
zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving en de betrokken professionals. Voor de cliënt is 
het belangrijk dat hij of zij zich gezien en gehoord blijft voelen en dat door de omgeving 
en professionals gesignaleerd en geïntervenieerd kan worden mocht het onverhoopt niet 
goed gaan. 
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In de praktijk blijkt dat er - ondanks goede intenties - veelal sprake is van gebrekkige 
doorstroom en discontinuïteit in de keten. Over het ontstaan en de mogelijke oorzaken 
van discontinuïteit zijn verscheidene probleemanalyses geschreven (zie bijvoorbeeld 
AEF, 2017). Genoemd worden onder meer de ingrijpende stelselwijzigingen in de inkoop 
van forensische zorg in 2007, bezuinigingen en afbouw klinische capaciteit GGZ, decen-
tralisatie van zorgtaken naar gemeenten en afnemende maatschappelijke acceptatie 
van ongepast gedrag. Er zijn al jaren problemen rondom de uit- en doorstroom na de 
terbeschikkingstelling (tbs)-maatregel (zie o.a. Nagtegaal, van der Horst, & Schönberger, 
2011). Wanneer een tbs-patiënt doorstroomt naar de maatschappelijke opvang of een 
beschermende woonvorm krijgt hij of zij met een veelheid aan instellingen te maken die 
elkaar niet altijd weten te vinden. Er blijkt regelmatig onduidelijkheid te bestaan over 
de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken 
partijen. Ook in de ambulante forensische zorg wordt gezien dat het moeizaam is om na 
formele afronding van de behandeling cliënten te kunnen blijven monitoren. Doorstroom 
vanuit het gevangeniswezen naar de forensische zorg wordt onder andere belemmerd 
door wachtlijsten voor de forensische zorg en omdat het strafrestant onvoldoende tijd 
biedt om effectief te kunnen behandelen. Bij een lang strafrestant wordt gezien dat de 
onduidelijkheid over verlofmogelijkheden opname in een Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ)-instelling soms onmogelijk maakt (AEF, 2017). Ook na opname in een Inrichting 
voor Stelselmatige Daders (ISD)-maatregel blijkt de overgang terug naar de maatschappij 
te groot te zijn. Doorstroom vanuit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) verloopt 
dikwijls moeizaam. Kortom, in de gehele justitiële keten is er sprake van belemmeringen 
in de continuïteit van begeleiding en zorg die ernstige gevolgen kunnen hebben: verer-
gering van psychische problematiek en terugval in problematisch gedrag (recidive, 
middelenmisbruik, zelfdestructief of overlastgevend gedrag). Daarnaast is er een grote 
kans op verlies van inkomsten, verzekering en sociaal netwerk, oftewel verlies van poten-
tieel beschermende factoren. 

Knelpunten zijn grofweg onder te verdelen in problemen op gebied van wet- en regelge-
ving / bekostiging en in moeilijkheden in (het organiseren van) samenwerking. Recentelijk 
zijn in een eindrapport van het landelijke Programma Continuïteit van zorg (AEF, 2017) 26 
beletselen geïdentificeerd in de continuïteit van zorg voor mensen met risicovol, agressief 
en ontwrichtend gedrag die geen strafrechtelijke titel meer hebben. Als meest relevante 
knelpunten voor de doorstroom naar de reguliere GGZ na afloop van de strafrechtelijke titel 
werden genoemd: onvoldoende aanbod ‘beveiligde zorg’, moeizame toegang tot de regu-
liere GGZ (onder andere lange wachttijden, terughoudendheid vanwege onvoldoende 
expertise forensische populatie), en belemmeringen in doorstroom naar ambulante zorg 
en naar woonvoorzieningen (onder andere als gevolg van tekort sociale huurwoningen 
in bepaalde regio’s). Er lopen al geruime tijd drie wetgevingstrajecten die mogelijk meer-
dere van de geconstateerde knelpunten helpen oplossen: de wet forensische zorg (Wfz), 
de wet verplichte ggz (Wvggz) en de wet zorg & dwang (Wzd). Met name de Wfz is hier 
van belang: “De Wfz voorziet - anders dan de huidige wetgeving - in de noodzakelijke 
aansluiting van forensische zorg met andere vormen van de GGZ. Zorgaanbieders moeten 
in dat kader zorgdragen voor een tijdige overdracht, op het moment dat na afloop van de 
strafrechtelijk titel zorg nog steeds noodzakelijk is’’ (www.forensischezorg.nl/beleid/juri-
disch-kader). In 2010 werd de Wfz ingediend en eind 2012 werd de wet door de Tweede 
Kamer aangenomen. Vervolgens bleken er bij behandeling in de Eerste Kamer nog meer-
dere vraagstukken te bestaan en werden de voorstellen diverse keren aangehouden 
(www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32398_wet_ forensische_zorg). Op 23 januari 2018 is 
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de WfZ aangenomen door de Eerste Kamer. Ondertussen waren er regionaal en lande-
lijk al verscheidene programma’s en initiatieven ontstaan om continuïteit in de keten te 
verbeteren.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste knelpunten rondom continuïteit in de keten 
besproken, waarbij vooral wordt ingegaan op de doorstroom vanuit de forensische zorg 
en de moeilijkheden in (het organiseren van) de samenwerking. Vervolgens wordt verder 
gezocht naar verbeterroutes. Hiervoor zijn witte raven14 nodig (Elly Westerbeek, persoon-
lijke communicatie 31 mei 2017). Eerst zal de doelgroep nader worden gedefinieerd.

Complexe doelgroep
De groep die na een strafrechtelijke titel langdurige begeleiding en zorg nodig heeft 
bestaat doorgaans uit cliënten uit de forensische zorg of ex-gedetineerden met ernstige 
problemen op gebied van financiën en sociaal functioneren. Bij hen is vaak sprake van 
complexe psychische problematiek, verstandelijke beperkingen, of problematisch midde-
lengebruik, niet zelden in combinatie. Dit zijn allen risicofactoren die de kans op terugval 
in delinquent, (zelf )destructief, of overlastgevend gedrag vergroten. Daarbij komt dat 
een aanzienlijk deel van deze cliënten niet intrinsiek gemotiveerd is voor behandeling of 
begeleiding en eerdere interventies vaak niet succesvol waren. Kortom, er is bij veel van 
deze mensen sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (psychische) 
problematiek, waarvoor continue begeleiding of monitoring noodzakelijk is. De multidi-
mensionaliteit van de problematiek zorgt er bovendien voor dat de inpasbaarheid in het 
institutionele aanbod van hulpverlening afneemt (Schakelteam, 2017). Een cliënt die in 
aanmerking wil komen voor begeleid wonen moet bijvoorbeeld afgekickt zijn van drugs, 
of een cliënt die vanuit zijn of haar stoornis agressief gedrag vertoont kan juist vanwege 
dit gedrag niet worden opgenomen in de reguliere psychiatrie. Dit wordt ook wel de 
entry-exit paradox genoemd. 

Er zijn geen exacte cijfers bekend van de omvang van de doelgroep. De inschattingen 
voor de groep personen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) met terug-
kerende strafrechtelijke episoden lopen uiteen van 3000 tot 5000 (AEF, 2017). Dit lijkt in 
aantallen geen bijzonder grote groep, maar gezien de potentieel ontwrichtende impact 
op de maatschappij een zeer relevante groep. 

Analyses en aanbevelingen
Het probleem van discontinuïteit in de justitiële keten is reeds duidelijk erkend in diverse 
gremia en de afgelopen jaren zijn er vele (beleids)stukken geschreven en initiatieven 
ontstaan tot verbetering van processen. Hieronder worden twee programma’s kort 
besproken. 

Programma Continuïteit van zorg
Van januari 2016 tot juli 2017 liep het landelijk programma Continuïteit van zorg met als 
doel het verbeteren van de overgang van de forensische zorg naar de reguliere GGZ en 
verstandelijk gehandicaptenzorg. Opdrachtgevers waren de ministeries van Veiligheid en 

14 Een witte raaf is een zeldzaamheid, vaak iemand met een positieve teneur die moed toont in een 
omgeving van louter zwarte raven en bereid en in staat is om ‘out of the box’ te denken. 
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Justitie (VenJ) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland, 
GGZ Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit programma heeft diverse 
rapportages en producten opgeleverd, zoals een routekaart voor professionals welke 
concrete stappen en voorwaarden bevat voor ketensamenwerking (zie www.continuiteit-
vanzorg.nl). Uit een eindrapport van dit programma (AEF, 2017) komen de volgende drie 
aanbevelingen als belangrijkste naar voren.

1. Er dient voldoende toegang te zijn tot ‘beveiligde zorg’ (fysieke beveiliging plus 
forensische expertise). Hiervoor zijn dekkende regionale afspraken en ketens voor 
opschaling en terugplaatsing nodig. 

2. Er dient een adequate levensloopfunctie voor de doelgroep te worden ingericht, 
d.w.z. er moet steeds zicht blijven op de risico’s en er moet tijdig en adequaat zorg 
geboden kunnen worden. 

3. Er dient sprake te zijn van goede doorstroom naar woonvoorzieningen en ambu-
lante zorg. 

In een beleidsreactie op de eindrapportages van het programma van de ministeries VenJ 
en VWS d.d. 22 mei 2017 wordt aan GGZ Nederland gevraagd om een ketenveldnorm 
te ontwikkelen voor beveiligde zorg in niet-strafrechtelijk kader en voor de levensloop-
functie. Deze ketenveldnorm, die half 2018 wordt verwacht, moet financiers en aanbieders 
helpen om het contracteerproces goed vorm te geven en om beter te kunnen sturen op 
adequate inrichting van de zorg. Nauw verbonden aan het programma Continuïteit van 
zorg is het programma van het Schakelteam Personen met verward gedrag. Dit schakelteam 
noemt in hun tussenrapport het hebben van een gezamenlijk perspectief wat persoons-
gericht en domeinoverstijgend is als één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed 
werkende aanpak in de keten. 

“Samenwerking 
wordt geroemd, 
maar gaat  
niet vanzelf ”
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Koers en Kansen 
In 2017 is een whitepaper Koers en kansen (Ministerie Veiligheid en Justitie, 2017) over de 
toekomst van de sanctie-uitvoering gepubliceerd, gebaseerd op uitgebreide consultatie 
van het veld. Een heroriëntatie op de organisatie van de sanctie-uitvoering werd nodig 
geacht, onder andere omdat de bijdrage van niet-justitiegebonden instanties, zoals 
zorginstellingen en lokaal bestuur aan het realiseren van de strafdoelen de afgelopen jaren 
steeds groter is geworden. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat de aansluiting van de 
sanctie-uitvoering naar deze instanties moeizaam verloopt. In de whitepaper worden drie 
veranderlijnen geformuleerd die de koers zetten voor de toekomstige sanctie-uitvoering.

1. Veilig dichtbij. Creëren van een integraal plan; goede informatie-uitwisseling 
tussen sanctie-uitvoering en lokale partners.

2. Levensloop centraal. Aanpak vanuit een breed perspectief gericht op oorzaken en 
veranderbaarheid van crimineel gedrag om zodoende recidive te voorkomen. 

3. Vakmanschap voorop. Doen wat nodig is met state-of-the-art-vakkennis en vaar-
digheden die nodig zijn voor effectieve samenwerking in een netwerk. 

Voor verbetering vatbaar
In navolging op bovenstaande analyses wil ik hier een vijftal verbeterroutes aandragen: 1) 
organiseren en verbeteren van ketensamenwerking; 2) verbeteren van aansluiting foren-
sische zorg en reguliere GGZ; 3) uitbreiden van beveiligde zorg; 4) actief betrekken en 
voorlichten van de omgeving; en 5) ondersteunen van professionals.

Organiseren en verbeteren van ketensamenwerking 
De afgelopen jaren zijn vele initiatieven genomen om de doorstroom in de keten 
te verbeteren door steeds meer interdisciplinair en domeinoverstijgend te werken. 
Voorbeelden hiervan zijn de werkwijze ZSM (zie Krechtig, Menger, de Boois, & Zuurbier, 
2016), de veiligheidshuizen en lokale top X aanpakken, waarbij door meerdere keten-
partners intensief wordt samengewerkt. Sinds 2016 worden op initiatief van Stichting 
Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) 
regionale bijeenkomsten ‘Klein delict, grote zorgen’ georganiseerd, waarbij diverse keten-
partners bij elkaar komen om aan de hand van voorbeeldcasuïstiek met elkaar in gesprek 
te gaan en oplossingen te bedenken voor complexe problematiek. Bij dergelijke inter-
disciplinaire werkmethoden leert men elkaar beter kennen en krijgt men meer begrip 
voor elkaars positie, taken, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en belemmeringen. 
In het forensische veld, inclusief de verslavingszorg wordt het delen van kennis en erva-
ring sinds enige jaren georganiseerd middels de methodiek Kwaliteitsnetwerken. In deze 
methodiek worden gezamenlijk standaarden bepaald, delen instellingen hun best prac-
tices en denken ze samen na over (het oplossen van) gedeelde knelpunten (zie www.efp.
nl/projecten/kwaliteitsnetwerken). 

Verbeteren van aansluiting forensische zorg en reguliere GGZ  
Een knelpunt dat steeds weer wordt genoemd is dat veel GGZ-instellingen niet toegerust 
zijn om forensische cliënten op te nemen. Gebrek aan kennis en expertise is een mogelijke 
verklaring. Verder wordt in de reguliere GGZ vanuit andere kaders gedacht en gewerkt, 
namelijk vooral gericht op herstel en welzijn. In de forensische zorg wordt vooral gewerkt 
en gedacht vanuit veiligheids / risicodenken en de behandeldoelen zijn idealiter speci-
fiek gericht op de meest relevante risicofactoren volgens het Risk Need Responsivity model 
(Bonta & Andrews, 2017). 
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De aarzeling om forensische cliënten op te nemen wordt ook wel koudwatervrees 
genoemd. Dit lijkt echter wat eenzijdig. Forensische populaties vormen nu eenmaal een 
complexe groep die vanuit hun delictachtergrond en complexe psychopathologie veel 
kunnen oproepen (Kurtz & Jeffcote, 2011; Sophia, 2000). Niet alleen gebrek aan forensi-
sche kennis, maar ook negatieve ervaringen met de doelgroep, bijvoorbeeld agressieve 
incidenten, kunnen leiden tot weerstand binnen de reguliere GGZ om dit type cliënten op 
te nemen. Het is belangrijk dat dit serieus wordt genomen, dat er beleid op wordt ontwik-
keld en wordt geïnvesteerd in opleiding en coaching van professionals. Het faciliteren 
van intensieve kennisuitwisseling en samenwerking met de forensische zorg en collegiale 
intervisie is van groot belang om de doorstroom te bevorderen. Het ontwikkelen van een 
gedeeld zorgperspectief en gezamenlijke aanpak is hierbij onontbeerlijk.

Nadat het spaak is gelopen in het resocialisatietraject van Elsa is de eerste prioriteit om 
stabiliteit te creëren en heldere afspraken te maken over hoe het verder moet. Er wordt een 
zogenaamde zorgconferentie georganiseerd met de verschillende instanties die bij Elsa en 
haar kinderen betrokken zijn. In dit overleg worden de knelpunten benoemd en mogelijk-
heden besproken om informatie beter en sneller te kunnen uitwisselen. Er worden concrete 
afspraken gemaakt, waaronder een vast contactpersoon voor Elsa. Elsa voelt zich serieus 
genomen en langzaam gaat het beter met haar. Uit een gestructureerde risicotaxatie waarbij 
meerdere partijen betrokken zijn blijkt dat het risico van geweld naar anderen en naar zich-
zelf als aanvaardbaar worden ingeschat en Elsa mag haar kinderen weer zien. Dit doet haar 
erg goed. Ze presenteert haar crisis en interventieplan wat ze met haar psychotherapeut heeft 
opgesteld aan al haar begeleiders en aan haar familie en een vriendin, waardoor kennis opti-
maal gedeeld is en eenieder weet wat te doen in geval het minder goed gaat met Elsa of haar 
kinderen.

In het voorbeeld van Elsa lagen de knelpunten vooral op het gebied van onvoldoende 
bekendheid met elkaar en elkaars werkwijze. De oplossingsrichting werd gevonden in 
meer structureel overleg. Een terugkeergarantie als een time-out nodig is behoorde ook 
tot de vaste afspraken. Onder andere door het gezamenlijk uitvoeren van de risicotaxatie 
werd een gemeenschappelijk perspectief op de problemen en mogelijkheden van Elsa 
verworven. Met deze intensieve samenwerking wordt als het ware een dakpanconstructie 
gevormd; een samenstel van professionals die samen sterk genoeg zijn om terugval van 
Elsa te voorkomen. 

Uitbreiden van beveiligde zorg
De overgang tussen forensisch klinische behandeling en beschermd wonen blijkt voor 
sommige cliënten te groot. Bij deze cliënten is er geen sprake meer van een acuut hoog 
recidiverisico, maar ze kunnen moeilijk zelfstandig functioneren en zijn blijvend kwets-
baar. Het is dan ook belangrijk om tijdig signalen te kunnen oppikken en te interveniëren 
om terugval te voorkomen. Er blijkt echter te weinig capaciteit te zijn voor kortdurende 
opschaling (AEF, 2017). 

Bij de Voorde (de Forensische Zorgspecialisten) bestaat sinds 2015 een vorm van ‘foren-
sisch wonen’; 24 uurs zorg voor patiënten na tbs die oefenen met zelfstandig wonen. Zij 
wonen op of nabij het terrein van de reguliere psychiatrie met steeds de mogelijkheid tot 
directe opname bij de Voorde indien nodig. De Forensische High and Intensive Care (FHIC) 
is een model waarbij de zorg en veiligheid tijdelijk kunnen worden opgeschaald wanneer 
een forensische (ambulante of klinische) cliënt in (dreigende) psychische crisis verkeert 
(www.hic.psy.nl). 
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Actief betrekken en voorlichten van de omgeving 
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de directe omgeving van cliënten, zoals familie, 
vrienden, buren en werkgevers. Zij kunnen signaleren wanneer het minder goed gaat 
met iemand en vervolgens hulp inschakelen. Hoe kun je hen daar zo goed mogelijk bij 
helpen? Goede voorlichting aan de omgeving is belangrijk zodat zij tijdig signalen kunnen 
oppikken. Het moet ook helder zijn waar - en op welke manier zij hun zorgen kunnen 
melden en financiële of praktische ondersteuning waar nodig moet mogelijk zijn.

De moeder van Joris kan hem al een paar dagen niet bereiken. Hij neemt zijn telefoon niet 
op en wanneer ze naar zijn appartement gaat reageert hij niet op de bel. Door het raam in 
de keuken kan zijn moeder zien dat het huis erg vies is en dat er meerdere lege flessen sterke 
drank op het aanrecht staan. Hierdoor weet ze dat Joris - ondanks zijn goede voornemens - 
toch weer is teruggevallen in alcohol en mogelijk drugsgebruik. Tijdens zijn behandeling in de 
forensisch psychiatrische kliniek had Joris zijn terugvalpreventieplan gepresenteerd aan zijn 
moeder. Hierdoor weet ze dat alcoholgebruik voor Joris funest is en dat ze snel moet ingrijpen, 
omdat de kans groot is dat hij contact gaat zoeken met vroegere, criminele vrienden en over-
vallen gaat plegen. Ze belt met zijn behandelaars van de ambulante forensische zorg en zij 
kunnen regelen dat Joris tijdelijk wordt opgenomen in de kliniek waar hij eerder verbleef. Uit 
gesprekken daar met zijn voormalige behandelaars blijkt dat hij gefrustreerd was omdat zijn 
contract niet was verlengd wegens gebrek aan werk en hij had - bijna slaande - ruzie gehad 
met zijn vriendin. Na een korte opname blijkt Joris weer in staat om zijn leven op te pakken. 
Met hulp van zijn behandelaars vindt hij een nieuwe baan en weet hij het contact met zijn 
vriendin te herstellen. Het is echter een wankel evenwicht en het blijft essentieel voor Joris om 
te allen tijde terug te kunnen vallen op hulpverlening.

In het voorbeeld van Joris was het essentieel om snel te kunnen schakelen. Zijn moeder 
was goed op de hoogte van de problemen van haar zoon en wist dat ze direct hulp moest 
inschakelen. De ambulante hulpverleners konden vervolgens snel regelen dat Joris tijde-
lijk heropgenomen werd in de forensisch psychiatrische kliniek, waardoor hij vlot herstelde 
en terugval in chronisch alcohol en drugsgebruik en delicten voorkomen kon worden. 

Niet alle cliënten hebben een sociaal netwerk. Regelmatig komt het voor dat zij het contact 
met familie hebben verloren of verbroken en dat ze nauwelijks sociale inbedding hebben. 
Het hebben van een sociaal netwerk en gestructureerde vrijetijdsbesteding zijn bescher-
mende factoren (de Vogel et al., 2012) en het is van belang hier waar mogelijk actief op te 
sturen door professionals, bijvoorbeeld proberen contact met familie te herstellen of te 
helpen lid te worden van een sportvereniging. 

Ondersteunen van professionals 
Werken in justitieel kader is belangrijk en uitdagend werk, maar niet altijd makkelijk. De 
laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de relatie tussen professional en cliënt en de 
invloed daarvan op de effectiviteit van interventies. Uiteindelijk zijn het de professionals 
die het verschil kunnen maken. Menger (verwacht 2018) onderzocht in een grootschalig 
onderzoek de werkalliantie tussen cliënt en reclasseringswerker en vond dat dit van 
substantiële invloed was op uitkomsten als vroegtijdige uitval, haperingen in het toezicht 
en nieuwe vroeghulpmeldingen. Ook binnen andere sectoren werd onderzoek gedaan 
naar kenmerken van de professionals en de relatie met hun cliënten, bijvoorbeeld in 
detentie (Molleman & Leeuw, 2012), in de forensische zorg (de Vogel & Louppen, 2016), 
verstandelijk beperkten zorg (Embregts, 2017) en bij de crisisdienst (Penterman, 2015).
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Meer dan voorheen wordt een beroep gedaan op de morele koersvastheid, professionele 
kennis en moed, zelfstandigheid en het vermogen tot samenwerken van professionals 
(Menger, 2017). Zij moeten optimaal gefaciliteerd worden om hun werk goed te kunnen 
doen. Gedegen opleiding, steun vanuit management, coaching en voldoende door-
groeimogelijkheden zijn van groot belang. Sinds 2015 bestaat de geaccrediteerde 
master Forensisch Sociale Professional aan Hogeschool Utrecht voor professionals die al 
enige tijd in gedwongen kader werken. Hierin leren de professionals de ervaringen die 
ze hebben opgedaan in de praktijk in een context te plaatsen en verbanden te leggen 
tussen deze ervaringen en wat er bekend is vanuit de wetenschappelijke literatuur. Tevens 
leren ze vaardigheden om methodisch en gestructureerd te handelen en leerprocessen 
te begeleiden. Vervolgens kunnen zij binnen hun eigen organisaties ook andere profes-
sionals verder helpen ontwikkelen en begeleiden. Leren en ontwikkelen stopt niet na 
het afronden van een studie; continue opleiding, beschikbaarheid van vakliteratuur en 
intervisies helpen professionals scherp te houden. Het boek Werken in Gedwongen Kader. 
Methodiek voor Forensisch Sociale Professionals biedt een gedegen overzicht van recente 
wetenschappelijke en theoretische kennis en praktische, concrete handvatten voor 
methodisch handelen voor professionals die werken in het gedwongen kader.

Opleiding is niet alleen voor forensisch sociale professionals belangrijk, maar ook voor 
bijvoorbeeld wijkteams, schuldhulpverleners en ervaringsdeskundigen. Zij zijn lang niet 
altijd voldoende opgeleid om psychische problematiek te herkennen. Een hulpmiddel is 
de training Mental Health First Aid, waarin professionals, maar ook burgers kunnen leren 
om psychisch leed bij anderen te herkennen, hoe hen het beste te benaderen en te 
verwijzen naar passende hulp (Schakelteam, 2017). 
 

Conclusies
Er is veel gaande om continuïteit in de justitiële keten te verbeteren, maar er is nog weinig 
bekend over de effectiviteit van deze programma’s. Het is belangrijk dat er gedegen 
evaluatie en onderzoek plaatsvindt en dat verder geïnvesteerd kan worden in werk-
zame programma’s. In alle rapportages en beleidsnotities is terug te lezen: de cliënt moet 
centraal staan. In de praktijk blijkt dit echter niet zo eenvoudig te realiseren. Er bestaan 
nog altijd knellende kaders en er moet nog veel gebeuren om de aansluiting in de keten 
soepel te laten verlopen. Uiteindelijk moet het daadwerkelijke werk komen van de cliënt 
zelf, diens omgeving en de professionals. Samenwerking wordt geroemd, maar gaat niet 
vanzelf. Het ontwikkelen van een gezamenlijk perspectief is nodig en ketensamenwerking 
moet worden gestimuleerd, georganiseerd en gefaciliteerd. Tot slot speelt mee hoe de 
maatschappij aankijkt tegen forensische cliënten en ex-gedetineerden. Meer kennis, tole-
rantie en begrip in de maatschappij voor deze mensen kan de resocialisatie bevorderen. 
Actieve en betrouwbare voorlichting vanuit het veld is hierbij nodig. Onder de noemer 
Tbs Nederland zetten verschillende forensische instellingen zich bijvoorbeeld in om het 
publiek voor te lichten over de tbs-maatregel, onder andere middels de website www.
tbsnederland.nl. 
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Tot slot: witte raven
Zoals in dit hoofdstuk vermeld zijn witte raven binnen het werken in justitieel kader 
hard nodig. Anneke Menger is zo’n witte raaf. Met haar passie en grote betrokkenheid 
bij de dagelijkse praktijk heeft zij een belangrijk aandeel gehad in de professionalisering 
binnen het justitiële domein. Onder andere middels haar vele presentaties en publica-
ties, het opzetten van de master Forensisch Sociale Professional aan Hogeschool Utrecht 
en haar betrokkenheid bij talloze projecten en commissies heeft ze professionals weten 
te inspireren en motiveren. Ze heeft duidelijk hart voor de praktijk, wat blijkt uit de grote 
waardering van het werkveld voor haar als gedreven deskundige, die altijd op zoek is naar 
wat het beste is voor de werkvloer en wat de professional nodig heeft. Daarbij is ze niet 
bang om pijnlijke of ingewikkelde zaken te benoemen wanneer dat nodig is.
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Fatima Yazami, Josje Dikkers & Vivienne de Vogel 

Ontketen de zorg: het 
inzetten van Breed 
Inzetbare Professionals 
in de jeugdzorgketen
“Wat moeten al die hulpverleners van mij, elke keer moet ik opnieuw uitleggen wat er met mij 
aan de hand is en niemand kan mij helpen!”  

Bovenstaande uitspraak is één van de vele voorbeelden die een raadsonderzoeker hoort 
van kinderen die hulp nodig hebben. Voor veel kinderen duurt het te lang voordat zij 
passende hulp ontvangen. De toeleiding naar het gedwongen kader kenmerkt zich in veel 
gevallen door versnippering in het hulpaanbod. In veel gevallen ontbreekt de samenhang 
en snelheid waarmee passende en tijdige hulp aan kwetsbare kinderen geboden kan 
worden. 

Eén van de voorbeelden van het versnipperd aanbieden van hulp is te vinden in de school-
verzuimketen. Schoolverzuim vergroot de kans op voortijdig schoolverlaten. Dit heeft 
een grote impact op de maatschappelijke kansen van een kind en zijn of haar toekomst. 
Schoolverzuim is een ernstig probleem dat snel en adequaat moet worden aangepakt. 
Zodra er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, is dat een reden tot zorg. De kinderen 
die structureel van school verzuimen, hebben meer nodig dan enkel de eerstelijns zorg. 
Achter structureel schoolverzuim gaat vaak meervoudige (gezins-)problematiek schuil 
(Raad voor de Kinderbescherming, 2016). Door het versnipperd aanbieden van diensten 
verliezen kwetsbare kinderen het vertrouwen in de hulpverlening omdat het te lang duurt 
voordat een kwetsbaar kind passende en samenhangende hulp ontvangt (Verheijden & 
de Lange, 2016). 
In 2017 is vanuit de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in samenwerking met 
Stichting Halt en Leerplicht in Haarlem een project ontwikkeld voor een nieuwe werk-
wijze rondom schoolverzuim, genaamd: “Ontketen de zorg, Breed Inzetbare Professional 
(BIP)”. Binnen dit project zal geëxperimenteerd worden met meer uitwisseling van kennis 
in de justitiële keten. Elke professional in de ketensamenwerking bezit kennis en vaardig-
heden op een bepaald vakgebied. Hoe mooi zou het zijn als de verschillende professionals 
hun kennis en vaardigheden bundelen en daarmee de cliënt nog beter van dienst kunnen 
zijn. Door interdisciplinaire samenwerking hoeft een cliënt niet meer doorverwezen te 
worden naar een ander loket in de keten (D’amour & Oandasan, 2005). De continuïteit 
in de justitiële keten kan daarmee geborgd worden. Het innovatieteam van het minis-
terie van Justitie & Veiligheid heeft dit project omarmd en heeft de financiering voor het 
project geboden. 
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Het project Breed Inzetbare Professional (BIP)
Het eerste experiment van interdisciplinaire samenwerking in de justitiële keten zal plaats 
vinden in de schoolverzuimketen in Haarlem. De drie belangrijkste ketenpartners rond 
schoolverzuim in Haarlem wilden graag meewerken aan het experiment: Leerplicht, 
Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. Twee medewerkers van elke 
organisatie, zes in totaal, zullen zich inzetten om ervoor te zorgen dat ongeveer 50 school- 
verzuimende kinderen uit de regio Haarlem binnen drie maanden passend(e) zorg of 
onderwijs krijgen. 

Doelen van project BIP
Het project kent twee primaire doelen: 1) het verbreden van de professionaliteit - en 
daarmee de duurzame inzetbaarheid en (functie)tevredenheid - van medewerkers uit de 
drie ketenpartners die aan dit project meewerken, om hiermee 2) kinderen sneller en beter 
aan passend(e) zorg of onderwijs te helpen. De opleiding van de medewerkers tot breed 
inzetbare professionals die samenwerken in een interdisciplinair team, is tevens een expe-
riment voor een meer flexibele organisatie van het werk binnen de keten of tussen de 
ketenpartners.

Breed inzetbare 
professional(BIP)

Vergroten professionaliteit, 
duurzame inzetbaarheid en 
tevredenheid medewerkers

Vergroten professionaliteit en 
flexibiliteit organisaties

Kinderen sneller en beter 
aan passend(e) zorg/onderwijs 
geholpen

Het profiel van de BIP
De zes professionals worden binnen dit project opgeleid in de taken van de drie verschil-
lende functies: 1) Leerplichtambtenaar; 2) Halt-medewerker (interventie schoolverzuim); 
en 3) Raadsonderzoeker (onderzoek schoolverzuim). Het werken als een BIP vraagt om 
flexibele houding, het buiten kaders om kunnen denken en open staan voor andere 
manieren van werken, denken en handelen. De BIP zal in staat moeten zijn om te schakelen 
tussen verschillende rollen en verschillende vormen van begeleiding. Functie-specifieke 
scholing, accreditatie als Jeugdzorgprofessional en beëdiging als leerplichtambtenaar 
maken onderdeel uit van het inwerkplan. De BIP zal in staat zijn om volledig en zelfstandig 
de werkzaamheden van de drie verschillende functies uit te voeren. Tijdens het experi-
ment blijven zij echter nog wel formeel in dienst van hun eigen organisaties.
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Onderzoek naar project BIP
Vanuit de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Organiseren van Verandering in het 
Publieke Domein van Hogeschool Utrecht wordt onderzoek naar dit experiment uitge-
voerd. Het doel van dit onderzoek is om de doeltreffendheid van de werkwijze met de 
BIP te verkennen en de tevredenheid van deze nieuwe werkwijze te meten bij zowel de 
deelnemende professionals als hun cliënten (de schoolverzuimende kinderen). Hiermee 
is dit onderzoek deels beschrijvend (in kaart brengend van de ervaringen gedurende het 
project) en deels evaluatief (is dit een effectieve werkwijze?) van aard. Hiertoe zullen op 
drie momenten (start, midden en einde experiment) semi-gestructureerde interviews en 
korte vragenlijsten worden afgenomen bij de 6 deelnemende professionals en bij een 
aantal cliënten. Ook de doorstroomtijden zullen meegenomen worden als additionele 
data om na te gaan of dat de kinderen daadwerkelijk sneller geholpen zijn door dit team 
van BIP in de regio Haarlem. 

Conclusie
Het project BIP is een unieke nieuwe werkwijze binnen de jeugdzorgketen rondom 
schoolverzuim. Bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen de regionaal en 
landelijk georganiseerde ketenpartners Leerplicht, Stichting Halt en de Raad voor de 
Kinderbescherming. Onderzoek zal duidelijk moeten maken of dit project doeltreffend is 
en hoe de ervaringen zijn van zowel de professionals als de cliënten. Wanneer het project 
succesvol blijkt, is een uitrol mogelijk naar andere regio’s en meer ketenpartners.

“Kwetsbare kinderen 
verliezen vertrouwen  
in de hulpverlening 
door versnippering 
van zorg”
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Tot slot
Fatima Yazami is initiatiefneemster van dit project. Tijdens haar masteropleiding 
Forensisch Sociale Professional inspireerde Anneke Menger haar om haar vakbekwaam-
heid te vergroten en daardoor meer van betekenis te kunnen zijn voor haar cliënten.

Fatima: “Anneke heeft sterke affiniteit met haar doelgroep, dat zijn de cliënten in het 
gedwongen kader. Deze sterke affiniteit heeft Anneke ook voor de professionals die 
deze cliënten begeleiden. Anneke heeft focus aangebracht in het werken met de bijzon-
dere cliënten. Anneke heeft laten zien dat doorzettingsvermogen, loslaten, verduren en 
geduld de bijzondere kwaliteiten zijn die nodig zijn in de begeleiding van deze cliënten. 
Anneke bezit deze kwaliteiten. Dagelijks inspireert Anneke, door de inzet van deze kwali-
teiten, de forensisch sociale professionals. Binnen het werk van de RvdK kom ik vaak in 
contact met kinderen en gezinnen waarbij er sprake is van een belast verleden. Werken 
met deze doelgroep maakt dat een “gebruiksaanwijzing” vaak gezocht wordt. De master 
Forensisch Sociale Professional heeft mij de inspiratie gegeven om een “gebruiksaanwij-
zing” te schrijven.”
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Jacqueline Bosker, Joep Hanrath, Mirella Marks,  
Maaike de Boois & Simone van Egdom 

Onderwijs voor de 
forensisch sociale 
professional
Werken tussen hulp en recht

Willem (40) verlaat de forensisch psychiatrische kliniek waar hij is behandeld voor een 
zedendelict. Hij staat onder toezicht van de reclassering. Willem heeft een huis toegewezen 
gekregen in A. maar nu de buurt daar lucht van heeft gekregen ontstaat er een stroom van 
protest. 

Cheyenne (23) onder toezicht van de verslavingsreclassering komt voor de tweede maal 
niet opdagen voor haar afspraak. En als zij er wel is lijkt zij ongeïnteresseerd haar tijd uit 
te zitten.

Brit (6) staat ’s avonds wederom voor een gesloten deur omdat haar ouders onvindbaar 
zijn; de buren bellen haar voogd. 

De professionals die Willem, Cheyenne en (de ouders/opvoeders van) Brit begeleiden, 
hebben een complexe opdracht. Zij begeleiden mensen bij een veranderproces gericht 
op een positieve deelname aan de samenleving. Maar die begeleiding is opgelegd door 
de rechter. Mensen vragen daar veelal zelf niet om en verzetten zich daar soms tegen. 
Bovendien is er meer nodig dan enkel begeleiding. Veelal is er sprake van een risico op 
herhaald ongewenst gedrag. Daarom hebben deze professionals ook als taak om risico’s 
te signaleren en beheersbaar te houden. Zij rapporteren daarover aan de rechter of offi-
cier van justitie en in toenemende mate ook aan overlegvormen op gemeentelijk niveau.

Veel professionals in dit forensisch sociale domein, het domein tussen hulp en recht, 
hebben een sociaal-agogische opleiding op hbo-niveau. De kennis en vaardigheden die 
zij nodig hebben om hun vak goed te kunnen uitvoeren, maakten tot een aantal jaren 
geleden nauwelijks expliciet onderdeel uit van de curricula van sociaal-agogische hbo-op-
leidingen. Een gevolg hiervan was dat beginnende forensisch sociale professionals slecht 
voorbereid waren op het werken in een gedwongen kader. Om dit op te vangen boden 
de organisaties in het werkveld post-initiële trainingen aan hun medewerkers om hen 
de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij te brengen. Soms betekende dit dat deze 
professionals methodische uitgangspunten of vaardigheden moesten afleren die ze op 
het hbo hadden aangeleerd. Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel ten goede veran-
derd. Er is meer praktijkgerichte kennis beschikbaar gekomen, zoals het methodiekboek 
Werken in gedwongen kader (Menger, Krechtig, & Bosker, 2016). Ook is er meer initieel 
onderwijs op dit terrein ontwikkeld op basis van een scherper beeld van wat het werken in 
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gedwongen kader aan kennis en vaardigheden van professionals vraagt. In beide ontwik-
kelingen heeft Anneke Menger een cruciale rol vervuld. In deze bijdrage beschrijven we 
deze ontwikkelingen. We starten met een schets van wat het werk van forensisch sociale 
professionals kenmerkt.

Wat kenmerkt het werk van forensisch sociale professionals?
Forensisch sociale professionals zijn hbo-opgeleide professionals die werkzaam zijn 
bij organisaties als de reclassering, jeugdbescherming, gevangeniswezen, forensische 
psychiatrie en verslavingszorg, en in toenemende mate ook bij gemeentelijke instel-
lingen die zich bezighouden met sociale veiligheid. Overigens werken er professionals 
van ook andere niveaus (mbo en wo met name) in dezelfde organisaties. Het werk van de 
hbo-opgeleide professionals gaat over begeleiding in een justitieel kader: strafrechtelijk, 
civielrechtelijk en in toenemende mate ook bestuursrechtelijk. In alle gevallen is er sprake 
van sancties, maatregelen en voorwaarden die, als ze niet opgevolgd worden, leiden tot 
verdere vrijheidsbeperking van de cliënten. Mensen die een gevaar voor zichzelf of voor 
anderen vormen krijgen binnen dit kader toezicht en begeleiding gericht op het beperken 
van de risico’s en een zo goed mogelijke deelname aan de samenleving. 

Gemeenschappelijk in het werk van deze professionals is dat zij cliënten begeleiden die 
veelal niet uit zichzelf om hulp vragen. Ze staan erom bekend hulp mijdend te zijn. Deze 
cliënten komen met justitie in aanraking omdat ze gedrag hebben vertoond of vertonen, 
dat niet geaccepteerd wordt. Het gaat daarbij om het plegen van delicten, geweld-
dadig gedrag richting partner of kinderen, ernstig schoolverzuim of het veroorzaken van 
ernstige overlast voor de omgeving. Dat betekent dat deze professionals  risico’s goed 
moeten inschatten, moeten ingrijpen als dat nodig is, maar ook aan kunnen sluiten bij hun 
cliënten om te komen tot verandering van gedrag.

Ontwikkelingen in het onderwijs van forensisch sociale professionals
Een betere voorbereiding van toekomstige beroepsbeoefenaren door hbo-opleidingen 
kreeg prominent aandacht na een aantal ingrijpende zaken die landelijk media-aandacht 
kregen zoals de Savanna-zaak in 2004, in 2005 vermoordde een tbs-er tijdens zijn verlof 
iemand, in 2006 overleed een kind van een cliënt, die onder toezicht stond. Terecht richtten 
de verbeteracties zich onder andere op het onderwijs. Tot 2005 werden studenten in het 
hoger beroepsonderwijs nauwelijks voorbereid op deze weerbarstige cliëntgroepen en op 
de context van drang en dwang. De nadruk lag op vrijwillige hulpverlening. Inmiddels zijn 
een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Deze betreffen het initieel bachelor-onderwijs, 
de eigen opleidingen in het werkveld en een opleiding voor forensisch sociale professio-
nals op masterniveau. Gezamenlijk kunnen deze beschouwd worden als drie niveaus die 
elkaar aanvullen: bacheloropleidingen leiden beginnende beroepsbeoefenaren op, met 
de interne opleidingen in het werkveld ontwikkelen deze zich tot vakvolwassen professi-
onals, een kleine groep ontwikkelt zich vervolgens tot master professional die naast taken 
in het primaire proces, ook taken uitvoert gericht op het leren in de organisatie en/of de 
ontwikkeling van het vakgebied (Menger, 2017; De Vries & Van der Oort, 2015).
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Om aan deze niveaus competenties te verbinden, is onlangs door het werkveld opdracht 
gegeven aan Movisie om een competentieset voor de forensisch sociale professional 
op te stellen. Deze set is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld, hogescholen 
en het lectoraat van Anneke Menger (Radema, Van Rest & Hens, 2017)15. De competen-
tieset is gepositioneerd als profiel van de vakvolwassen professional. De competentieset 
voor de forensisch sociale professional is relevant voor het sociaal-agogisch en juri-
disch bachelor-onderwijs zoals Sociaal Werk en Sociaal Juridische Dienstverlening, 
maar ook voor pedagogiek vanwege de jeugd en opvoedingssituaties, de opleiding 
Veiligheidskunde die inzoomt op veiligheidsvraagstukken in het forensisch domein en de 
opleiding Verpleegkunde die onder andere opleidt voor de forensische zorg. Voor oplei-
dingsinstituten in het werkveld biedt het de mogelijkheid om hun aanbod af te stemmen 
op de ontwikkeling naar een vakvolwassen professional. En voor de hbo-masteropleiding 
vormt dit het vertrekpunt voor de leerweg naar de master Forensisch Sociale Professional. 
Het is de bedoeling dat bestaande opleidings- en beroepsprofielen niet vervangen 
worden, maar dat deze met het forensisch sociale profiel worden aangevuld of aangepast.  

In de competentieset staan zeven competenties beschreven. We benoemen kort deze 
zeven competenties omdat daarmee inzichtelijk wordt wat het werk van de forensisch 
sociale professional kenmerkt.

1 Is vasthoudend in het nastreven van een effectieve werkalliantie met een cliënt 
die gedwongen is een maatregel of vorm van behandeling of begeleiding te 
accepteren. 

2 Combineert het beheersen van risicovol gedrag met het ondersteunen van 
gedragsverandering, en treedt hierin zelfstandig en weloverwogen op. 

3 Is in samenwerking met (netwerk)partners sturend en richtinggevend wanneer 
het juridisch kader daartoe aanleiding geeft. 

4 Legt verantwoording af aan de cliënt, de samenleving en de rechtstaat. 

5 Komt binnen het gedwongen kader zoveel mogelijk tegemoet aan de  
zelfbeschikking van een cliënt. 

6 Blijft mentaal stabiel handelen, vooral tijdens spanningsvolle situaties. 

7 Handelt op basis van gedeelde normen, ethische standaarden en gezamenlijke 
professionele verantwoordelijkheid. 

Drie niveaus in de ontwikkeling naar senior forensisch  
sociale professional
Professionele ontwikkeling is een continu proces waarbij kennis en ervaring omgezet 
wordt in specifieke expertise om activiteiten uit te voeren. Initieel onderwijs kan weten-
schappelijke kennis en de vertaling daarvan in modellen en methoden aanreiken. Stages 
maken een eerste vertaling naar het handelen in de praktijk mogelijk. Van vakvolwassen-
heid is sprake als de professional ervaringskennis en state-of-the-art kennis met elkaar 
kan verbinden. En senioriteit van een master opgeleide professional kenmerkt zich door 

15 Zie https://www.movisie.nl/publicaties/competentieset-forensisch-sociaal-professional
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het vermogen leemten in de professionele ontwikkeling en het professioneel handelen 
te signaleren en daar een constructieve, wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor 
te bedenken. De vorming van de professional kent daarmee verschillende etappes. We 
onderscheiden er drie.

Bacheloropleidingen
Het eerste niveau is studenten opleiden tot startbekwame forensisch sociale professio-
nals. Tot op heden vormde de minor Werken in Gedwongen Kader (WiGK), met 30 van de 
in totaal 240 te behalen studiepunten, de belangrijkste bijdrage aan de vorming van de 
forensisch sociale professional. Deze minor is als vrije keuze toegankelijk voor studenten 
van alle bacheloropleidingen en wordt inmiddels door elf hogescholen aangeboden. Voor 
de minor WiGK kan deze competentieset het kader vormen voor de kwaliteitsbewaking. 
Bacheloropleidingen kunnen in hun kwaliteitsverantwoording de minor positioneren 
gebruikmakend van de competentieset.  

De Vereniging Hogescholen heeft in 2016 ingestemd met de samenvoeging van drie 
sociaal-agogische opleidingen tot één opleiding Sociaal Werk. Voor alle hogescholen 
betekent dit dat zij hun opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Culturele en Maatschappelijke Vorming 
(CMV) omvormen tot één opleiding Sociaal Werk met daarbij een keuze voor één van de 
drie profielen: Jeugd, Welzijn en Samenleving en Zorg (Sectoraal Adviescollege Hogere 
Sociale Studies, 2017). Landelijk transformeren hogescholen momenteel hun opleidingen 
en maken daarbij keuzes hoe zij het onderwijs voor één opleiding Sociaal Werk vorm gaan 
geven. Dit biedt kansen om deze competentieset te vervlechten in deze innovatieronde. 

Hogeschool Utrecht maakt de keuze om in aanvulling op de profielen het accent foren-
sisch toe te voegen. Vertrekpunt voor deze verandering vormt de onderwijsvisie van 
Hogeschool Utrecht (2017). Vanuit die visie en binnen de tien landelijke beroepskwalifica-
ties (Landelijk Overleg HSS, 2017) biedt de nieuwe opleiding Sociaal Werk de mogelijkheid 

“Onderwijs voor 
forensisch sociale 
context heeft de 
afgelopen jaren een 
vlucht genomen”
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tot gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren betekent dat de student zelf invulling 
kan geven aan de route waarlangs hij voldoet aan de landelijk geformuleerde kerntaken 
van het sociaal werk (Sectoraal Adviescollege Hogere Sociale Studies, 2017). Behalve de 
kerntaken zijn er drie sociale contexten; primaire leefomgeving, netwerken en gemeen-
schappen. In het onderwijs worden leeropdrachten geformuleerd die passen bij deze 
kerntaken en sociale contexten. Vervolgens kunnen studenten ervoor kiezen om hun 
kennis en vaardigheden binnen deze leeropdrachten te ontwikkelen vanuit een profiel 
in het forensische domein. Neem als voorbeeld profiel Jeugd. De student leert daar hoe 
vanuit de gedwongen jeugdzorg deze leeropdracht vorm krijgt en welke kennis en kunde 
er is binnen de gedwongen jeugdzorg om met dit vraagstuk aan de slag te gaan.  Zo ook 
voor de andere profielen waar ambulante vormen van toezicht en begeleiding (binnen 
Welzijn en Samenleving) of residentiële opvang en langdurige zorg en toezicht (Zorg) 
binnen het forensisch domein net weer andere accenten legt in de kennis en kunde van 
de professional.  Het onderwijs combineert daarmee de generieke kennis en kunde van 
het sociaal werk met de specifieke kennis en kunde uit het forensisch domein. Met deze 
keuze voor een accent forensisch kunnen studenten al vanaf de propedeuse kennis nemen 
van dit domein. Op basis van de vraag “ben je er klaar voor?” volgt daarna de voorberei-
ding van de beroepsvormende stage door zich te verdiepen in kerntaken van organisaties 
als gedwongen jeugdzorg, reclassering, verslavingszorg, forensische zorg en residentiële 
instellingen voor jeugd, gevangeniswezen of tbs. Tijdens de beroepsvormende stage 
kunnen zij praktijk en theorie met elkaar gaan verbinden om zo hun stage af te ronden 
op de vraag ‘ben je er klaar voor?’ om als startbekwame forensisch sociale professional aan 
de slag te gaan. Voor de beantwoording van deze laatste vraag zal telkens teruggegrepen 
worden op de nieuw ontwikkelde competentieset forensisch sociale professional. Daarbij 
zal regelmatig met het beroepenveld uitgewisseld worden welk niveau van startbekwaam 
handelen vereist is en op welke wijze zij, functiegericht, vorm geven aan niveau 2.
 
Beroepsopleidingen
We beschrijven niveau 2 op basis van de reclasseringspraktijk: hoe is het leren en ontwik-
kelen binnen de volwassenenreclassering vormgegeven? De afgestudeerde forensisch 
sociale professional begint bij de reclassering als ‘beginnend beroepsbeoefenaar’. Om 
zich te ontwikkelen tot startbekwame professional doorloopt hij/zij een opleidingstraject 
van het Opleidingshuis Reclassering waarin, naast een aantal klassikale bijeenkomsten, 
veel wordt geoefend in de werkpraktijk. In ongeveer een jaar maakt hij kennis met de 
organisatie, zijn taken en verantwoordelijkheden en die van anderen, en met de speci-
fieke methoden, werkwijzen en instrumenten. Dit betreft voornamelijk expliciete kennis. 
De bron voor dit onderwijs is het methodiekboek Werken in gedwongen kader (Menger 
et al., 2016). 

Wanneer de professional startbekwaam is en zijn functie zelfstandig uit kan voeren, 
ontwikkelt hij zich tot vakvolwassen. Hierbij gaat het om het borgen van de beroepscom-
petenties en het ontwikkelen van leercompetenties. De professional leert de professionele 
handelingsruimte te benutten door methodiek, regels en procedures effectief toe te 
passen en daarbij aan te sluiten op de eisen die een specifieke cliënt, context of situatie 
stelt. Daarbij doet de medewerker veel impliciete kennis op.

De focus voor professionele ontwikkeling van de vakvolwassen professional is gericht op 
effectief werken en kennis delen. Voor effectief werken zijn reflectie en feedback essen-
tieel. De reclassering biedt haar medewerkers hiervoor zowel individueel als intercollegiaal 
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overleg, intervisie en supervisie, verschillende feedback- en reflectietools en scholing 
in reflectie en feedforward. Voor het delen van impliciete kennis wordt de professional 
gevraagd om zijn kennis te expliciteren, bijvoorbeeld in best practices en casuïstiekbe-
sprekingen. Zo wordt impliciete kennis overdraagbaar en kan deze getoetst worden aan 
up-to-date kennis en methodieken. Naast impliciete kennis wordt ook specialistische 
vakkennis opgedaan, onder andere door het volgen van (digitale) opleidingsmodules en 
trainingen. Bronnen voor het ontwikkelen van de interne opleidingen voor de reclasse-
ring zijn aan de ene kant de medewerkers met hun ideeën en ontwikkelbehoefte, omdat 
zij need to know kennis en vaardigheden aandragen vanuit de drie reclasseringsorga-
nisaties en aan de andere kant onderzoek en literatuur, waaronder het boek Werken in 
gedwongen kader (Menger et al., 2016).

Verder doen professionals nieuwe en up-to-date kennis op, die wordt gedeeld in kennis-
kringen. In een kenniskring vergroten professionals op eigen initiatief hun kennis over 
specifieke onderwerpen. Ze delen deze kennis met elkaar en met collega’s buiten de 
kenniskring. Door deze vorm van kennisdeling hoeft niet iedereen alles te kunnen en te 
weten. Van belang is dat collega’s bij specifieke vragen een collega met specialistische 
vakkennis weten te vinden en dat deze haar vakkennis deelt. Het delen van kennis in een 
kenniskring of met collega’s wordt ondersteund met een opleiding waarin professionals 
leren hoe ze dit kunnen doen.

Een deel van de vakvolwassen professionals verbreedt zijn blik en kijkt over de grenzen 
van het vak. Dit noemt de reclassering de vakvolwassen professional met specifieke taken. 
De focus van deze professional verschuift van individueel leerrendement naar organisatie-
leerrendement. Deze professional voedt met zijn kennisintensieve bijdrage ook beginnend 
beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld in de rol van mentor. Het ter discussie stellen van het 
waarom staat centraal, met het oog op verbetering van kwaliteit. Een beperkte groep van 
deze professionals krijgt de mogelijkheid de master Forensisch Sociale Professional aan 
Hogeschool Utrecht te volgen om zo op een wetenschappelijke manier bezig te zijn met 
het vak, het verhogen van de kwaliteit van het werk en de eigen professionele ontwikke-
ling en die van collega’s.

Bij de reclassering zijn de noodzakelijke expliciete kennis en vaardigheden per functie in 
kaart gebracht en vastgesteld op landelijk niveau. De recent ontwikkelde competentieset 
voor de vakvolwassen forensisch sociaal professional zal vertaald worden naar het profiel 
van de reclassering. Dit gebeurt om vast te stellen aan welke eisen een individuele reclas-
seringswerker moet voldoen. Hierin onderhoudt Opleidingshuis Reclassering contact met 
het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP/KFZ) en met opleidingsinstituten van 
ketenpartners zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, 
Slachtofferhulp Nederland en het Openbaar Ministerie, over opleidingsprogramma’s die 
ook daar ontwikkeld worden. Hierdoor kan de ontwikkeling naar vakvolwassen forensisch 
professional over de volle breedte van de volwassen forensische sector vorm krijgen.

Master Forensisch Sociale Professional
In 2015 is een geaccrediteerde masteropleiding voor forensisch sociale professionals van 
start gegaan aan Hogeschool Utrecht. Deze tweejarige deeltijdopleiding is bedoeld voor 
ervaren professionals (minimaal 3 jaar werkervaring) die hun expertise willen verdiepen 
en verbreden. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. De behoefte 
om masterprofessionals op te leiden komt onder andere voort uit de toenemende 
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professionele verantwoordelijkheid die in forensische organisaties wordt gelegd bij hun 
medewerkers. In de afgelopen decennia zijn een groot aantal methodieken en instru-
menten ontwikkeld voor het forensisch sociale werkveld die de kwaliteit van het werk 
versterkten. Deze ontwikkelingen vonden echter veelal topdown plaats. Wetenschappers 
en beleidsmedewerkers namen daarin het voortouw. De rol van professionals bij deze 
ontwikkelingen was beperkt tot deelname aan een pilot of het leveren van feedback op 
concepten. In de implementatie van de nieuwe methodieken stond vaak het ‘hoe’ meer 
centraal dan het ‘waarom’. Hierdoor voelden professionals zich in een keurslijf gedrongen 
waarvan ze onvoldoende de achtergronden en inzichten doorgronden. Met negatieve 
gevolgen voor de kwaliteit van de uitvoering. 

In de afgelopen jaren worden forensisch sociale professionals in toenemende mate aange-
sproken op hun professionaliteit. Knellende kaders worden losgelaten, er komt ruimte om 
zelf te bepalen welke methode of aanpak noodzakelijk is in een specifieke situatie, en er 
wordt een appèl op professionals gedaan om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling 
van hun vakgebied. Het belang van de wisselwerking tussen evidence– en practice-based 
werken is belangrijker geworden. Het beeld van beroepsbeoefenaar als uitvoerders van 
vastgestelde protocollen binnen een organisatie maakt plaats voor het beeld van een 
beroepsbeoefenaar met handelingsruimte, die professionele verantwoordelijkheid neemt 
en in nieuwe samenwerkingsverbanden zoekt naar maatwerkoplossingen voor complexe 
vraagstukken.

De master Forensisch Sociale Professional beoogt ervaren professionals verder op te 
leiden tot excellente professionals die effectief kunnen opereren in complexe situaties, in 
wisselende contexten en in de verschillende rollen die bij hun beroep horen. Kenmerken 
van masteropgeleide excellente professionals zijn:

●● Ze werken waarden- en kennisgestuurd.
●● Ze zijn reflectief, onderzoekend en innovatief.
●● Zij tonen in het primaire proces excellentie in hun rol van beslisser, in hun rol van regis-

seur van complexe cliëntsystemen en in hun rol van regisseur van interdisciplinaire 
netwerken.  

●● Zij ondersteunen collega’s en hun organisaties bij de ontwikkeling van leerprocessen.
●● Zij kijken over de grenzen van het eigen vak en de eigen organisatie heen.
●● Ze zijn in staat innovaties te initiëren en te evalueren. 

De master Forensisch Sociale Professional heeft een sterke verbinding met het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie. De lectoren Werken in Justitieel Kader en de lector 
Kennisanalyse Sociale Veiligheid dragen inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het 
curriculum. Een groot aantal docenten van de master zijn als onderzoeker verbonden aan 
het kenniscentrum. Op deze manier wordt de link van de master met actuele kennisont-
wikkeling geborgd.

Op het moment van schrijven (eind 2017) zijn vier groepen studenten gestart met de 
master en zijn de eerste studenten afgestudeerd. De organisaties waar deze studenten 
werkzaam zijn doen een beroep op de afgestudeerden bij interne projecten die gericht zijn 
op professionele ontwikkeling en innovatie. Bijvoorbeeld door deelname aan landelijke 
werkgroepen die zich buigen over vakinhoudelijke ontwikkelingen of door hen een prak-
tijkprobleem te laten onderzoeken. Een van de masters heeft haar afstudeeronderzoek 
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inmiddels vertaald in een innovatieproject en subsidie ontvangen van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid om dit project uit te voeren. Op deze wijze nemen master profes-
sionals hun rol en krijgen zij een essentiële rol als liaison officer tussen praktijkgerichte 
wetenschap en de dagelijkse praktijk en tussen beleid en uitvoerend professionals.

Slotbeschouwing
Het onderwijs in het werken in de forensisch sociale context heeft de afgelopen jaren een 
vlucht genomen. Hoewel de aanleiding deels lag in de vraag ‘wat ging er mis’, zien we 
ook in belangrijke mate de vraag ‘hoe versterken wij de professionaliteit van forensisch 
sociaal werkers’ als beginpunt van deze ontwikkeling. Deze vraag stelde Anneke al veel 
eerder. Zij stond aan de wieg van de minoren Werken in gedwongen kader. Zij heeft een 
grote rol gehad in het beschrijven van methodieken voor sociaal agogische professionals 
die werken in een context van dwang of drang. De oprichting van de master Forensisch 
Sociale Professional, geïnitieerd door Anneke Menger in samenwerking met het werk-
veld, kan gezien worden als een belangrijke verwerkelijking van het streven naar verdere 
professionalisering.  
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Maaike de Boois 

Een korte geschiedenis 
van de andragologie 
Anneke is opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen als andragoloog; de studie met 
als object het professioneel ingrijpen in het leven van volwassenen, en die gekenmerkt 
werd door veelzijdigheid en door praktijkgerichtheid. Over de andragologie kunnen 
boeken worden geschreven. Voor de schets van de eerste aanzet van wat later een rode 
draad in Annekes werk werd, volstaat de beschrijving van de ontwikkeling van het 
denken over de dubbele professionele opdracht van werkers ten tijde van de andra-
gologie en kort daarna. In deze tekst zal ik dan ook zowel aandacht besteden aan de 
andragologie als aan de daarmee samenhangende ontwikkelingen in de praktijk.  

Opkomst van andragologie
Andragologie kwam op in de naoorlogse jaren, in een tijd van wederopbouw, en werd na 
een kort bestaan opgeheven toen ons land juist opkrabbelde uit een diepe economische 
crisis. De tussenliggende periode stond bol van de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Ook de academische wereld, en dan in het bijzonder de sociale wetenschap, was in 
beweging. Het streven naar welvaart en welzijn, de toename van onderwijsdeelname, 
de nieuwe structuur van sociale voorzieningen, het groeiende geloof in de maatschap-
pelijke bijdrage van wetenschappen en, parallel daaraan, de angst voor het verlies van 
fundamentele waarden: samen vormden ze de voedingsbodem voor het ontstaan van 
een nieuwe, op de vorming en ontplooiing van volwassenen gerichte wetenschap.

De naoorlogse sociale hervormingen – en de daarmee samenhangende, toenemende 
aandacht voor persoonlijk welzijn – vroegen om wetenschappelijke ondersteuning en 
analyse. De overheid hechtte een groot geloof aan de wetenschap om maatschappelijke 
problemen op te lossen en te voorkomen. Dit geloof was de wetenschap zelf niet vreemd. 
Vanuit een sterk objectivistische wetenschapsopvatting beschouwde men de wereld als 
objectief – dat wil zeggen: los van het subject – kenbaar. Het uitgangspunt was dat kennis 
over de samenleving zou leiden tot beheersing van de maatschappelijke problemen, en 
daarmee uiteindelijk tot verbetering van de samenleving. Het maakbaarheidsideaal dat 
in dit geloof vervat lag, strekte zich uit tot de sociale wetenschap. Aan wetenschap in het 
algemeen en de sociale wetenschap in het bijzonder kende men nadrukkelijk een toepas-
singsgerichte functie toe: ze moest bruikbaar zijn (Duyvendak, 1999). 

Speciale aandacht ging in dit verband vanaf de jaren vijftig uit naar het vormings-, hervor-
mings- en hulpverlenerswerk. Was dit werk van oudsher het domein van vrijwilligers 
geweest, inmiddels was hier in toenemende mate sprake van betaalde beroepsuitoefe-
ning. Dit vroeg om opgeleide krachten en beroepsverenigingen. Het was deze noodzaak 
tot professionalisering die leidde tot de behoefte van overheid en professionals aan 
kennisvermeerdering en wetenschappelijke inzichten, specifiek op dit vlak. Die behoefte 
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werd nog eens versterkt door de maatschappelijke ontwikkelingen, die inhoudelijke 
verschuivingen in het welzijnswerk tot gevolg hadden (Spierts, 2014, p. 88). Terwijl het 
accent in de samenleving verschoof van welvaart naar welzijn sloeg de zorg om mate-
riële nood om naar de zorg om psychische nood. Meer systematische aandacht voor 
niet-materiële aspecten van het leven, zoals individuele ontplooiing, zou het individueel 
en maatschappelijk welzijn moeten garanderen (Spierts, 2014). Dit vereiste een gedegen 
wetenschappelijke inbedding.

Universiteiten moesten aan deze behoefte van kennisvermeerdering over en inzicht in 
het vormings-, hervormings- en hulpverleningswerk tegemoetkomen. Vanuit het principe 
van de bruikbare wetenschap werd kennisoverdracht beschouwd als een van hun kern-
taken, naast het organiseren en uitvoeren van onderwijs en onderzoek. De eerste aanzet 
hiervoor ontstond in 1950 aan de Universiteit van Amsterdam, toen Tonko Tjarko ten Have 
werd aangesteld als hoogleraar (Van Gent, 1998). Hier begon de geschiedenis van andra-
gologie, een terrein van studie dat vanaf 1968 op zes verschillende universiteiten een 
wetenschappelijke opleiding was en vanaf 1970 officieel een erkende wetenschap was. 

Bestaan van andragologie
Al op het moment van verwerkelijking van andragologie als wetenschappelijke studie, 
werd duidelijk dat de wetenschap nogal veelomvattend was. De oorsprong van andrago-
logie lag enerzijds in de sociale pedagogiek, anderzijds in de praktijk van het vormings-, 
hervormings- en hulpverleningswerk.  Kenmerkend voor andragologie waren in de 
periode van haar bestaan de pogingen om een veelheid aan werksoorten onder de andra-
gologische paraplu te vatten. Daarvoor had Ten Have de term ‘andragogie’ of ‘agogie’ 
ontwikkeld. Deze terminologie van andragologie, andragogie en agogie werd algauw 
gemeengoed vanaf 1968; eerst onder studenten, aankomende andragologen, maar ook 
al verrassend snel onder verschillende werkers, wiens arbeidsvelden Ten Have gevoeglijk 
door deze term met elkaar had weten te verbinden. De enthousiaste ontvangst van de 
term was niet toe te schrijven aan de verheldering die deze bracht- ten tijde van de ophef-
fing van andragologie in 1983 vroegen vele niet-andragologen zich nog immer af wat 
andragologie en andragogie inhield. De verklaring ervoor lag vooral in de herkenning van 
een zekere mate van gemeenschappelijkheid tussen de verschillende werksoorten, die 
zich bezig hielden met vorming, hervorming en hulpverlening en ‘andragogie’ of ‘agogie’ 
gaf die gemeenschappelijkheid een naam. 

Het werkterrein van vorming, hervorming en hulpverlening – het object van andrago-
logie – was ondertussen volop in beweging. Dat werkterrein werd in de jaren zeventig 
gevat onder de noemer ‘welzijnswerk’. De precieze verhouding tot de term ‘andragogie’ 
werd daarmee onduidelijk; andragogie had meestal verwezen naar de uitvoering van het 
vormings-, hervormings- en hulpverleningswerk, te weten: professionele, doelbewuste 
interventies in het leven van volwassenen. De term ‘welzijnswerk’ vatte ook de richting 
van het werk in zich; het streven naar welzijn. Bovendien was het niet helemaal helder 
tot op welke hoogte (re-)educatie onderdeel van het welzijnswerk was of dat dit onder 
het domein van onderwijs viel. Dit welzijnswerk groeide hoe dan ook uit tot een enorme 
sector, die hoge kosten met zich meebracht en daarmee voor de overheid uiteindelijk 
onbeheersbaar werd. In 1974 schreef minister Van Doorn (SCP, 1974, p. 7): 
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Wie zich verdiept in het beleid op het terrein van het maatschappelijk en cultureel 
welzijn stuit op velerlei praktische problemen: problemen van subsidie, personeel, 
opleiding, organisatie enzovoort. Zij zijn zo talrijk en ingewikkeld dat helaas het zicht 
op de mensen en hun leefsituatie nogal eens verloren gaat. 

Deze kostbare onoverzichtelijkheid vormde voor de overheid de aanleiding om het func-
tioneren van het welzijnswerk kritisch onder de loep te nemen. De uitkomsten hiervan 
leidden tot wijzigingen in het welzijnsbeleid. 

Eerst verscheen, ook in 1974, de zogeheten Knelpuntennota van het ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Deze nota wees op de onwenselijke versnip-
pering van het welzijnsbeleid over verschillende departementen (Peper, 1978). Bovendien 
was er ‘een te sterke functionele verzuiling’; werksoorten die inhoudelijk niet goed van 
elkaar te onderscheiden waren, kenden desondanks eigen organisaties. Ook was er 
nauwelijks planning van welzijnsvoorzieningen (Knelpunten harmonisatie welzijnsbeleid 
en welzijnswetgeving, 1974, p. 13): 

De golf van aktiviteiten, voorzieningen, organisaties, regelingen, instituties, projekten, 
subsidies is (…) nog steeds een positief antwoord op (de ambitie van welzijnsbevor-
dering, MdB), maar de onbeheerste groei die er uit voort kwam, is men gaandeweg 
wildgroei gaan noemen. Doublures, versnippering, verwarring, ondoelmatigheid. Wij 
spreken van gebrek aan samenhang. 

Het was duidelijk dat er maatregelen getroffen moesten worden, die voorzagen in samen-
hang in welzijnsvoorzieningen. Welzijnsvoorzieningen moesten beter toegankelijk 
worden en “beheer en planning van welzijnsvoorzieningen [moest] worden gedemocrati-
seerd” (Beraadsgroep Harmonisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgeving, 1974, p. 10). Het 
streven hierbij was kostenbeheersing door meer doeltreffendheid in de inzet van mensen 
en middelen. De verschuivingen in het welzijnsbeleid gingen gepaard met verschuivingen 
in de uitvoering van het welzijnswerk. Binnen het werkterrein van vorming, hervorming 
en hulpverlening vonden discussies plaats over ‘ware’ kennis en over de positie van de 
professional ten opzichte van de cliënt. Het belangrijkste doel van het werk was niet 
meer het versterken van gemeenschappen en het bestrijden van achterstand en onaan-
gepastheid, maar mensen begeleiden naar zelfstandig handelen binnen de samenleving 
(Spierts, 2014). 

Vanaf halverwege de jaren zeventig ontstonden er ook nieuwe ideeën over de vraag: 
moest het welzijnswerk bijdragen aan maatschappijverandering of was het haar taak om 
het gedrag van individuen te beïnvloeden? Er waren welzijnswerkers die, in lijn met de toen 
heersende democratiseringsidealen, stelden dat het welzijnswerk individuele problemen 
ten onrechte had losgemaakt van maatschappelijke oorzaken. Gebrekkige ontplooiings-
kansen van bepaalde groepen waren het gevolg van onrechtvaardige maatschappelijke 
verhoudingen (Spierts, 2014). Deze bestaande structuren moesten via democratisering 
worden opengebroken. Vanuit dit standpunt beschouwde men verandering van de 
bestaande machtsverhoudingen als een voorwaarde om achterstelling op te heffen. Met 
andere woorden: de verandering van de maatschappelijke structuur moest voorafgaan 
aan individuele ontplooiing. Inrichting van die structuur ter vergroting van individuele 
autonomie moest de centrale opgave voor het welzijnswerk worden (Spierts, 2014). 
Daarnaast waren er ook professionals die het primair als hun taak zagen oplossingen te 
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bieden voor individuele problemen. Deze kwestie – de vraag of het welzijnswerk gericht 
moest zijn op maatschappijverandering of op beïnvloeding van het individu – hield 
welzijnswerkers jarenlang in de greep. 

De verschillende opvattingen hierover kwamen terug in drie stromingen in het welzijns-
werk, die zich al vanaf 1965 hadden uitgetekend: de sociaal-agogische stroming, de 
maatschappijkritische stroming en de pragmatische stroming. Deze stromingen zouden 
op vergelijkbare wijze terugkomen in andragologie (Spierts, 2014). De sociaal-agogische 
benadering richtte zich op verandering door individuele ontwikkeling, de maatschap-
pijkritische benadering beoogde geplande verandering vanuit een conflictperspectief, 
en de pragmatische benadering hield zich vooral bezig met het oplossen van praktische 
problemen. In alle stromingen ging men uit van een veranderingsproces bestaande uit 
verschillende fasen: van probleemdiagnose tot oplossing en implementatie (Dozy, 2008).

De sociaal-agogische stroming was gebaseerd op het ontwerp van Ten Have (Dozy, 2008). 
Centraal stond de vergroting van het eigen probleemoplossend vermogen van cliënten 
en het bevorderen van zelfredzaamheid. Een non-directieve werkwijze van de professi-
onal was hierbij een vereiste (Dozy, 2008). Hij had voornamelijk de positie van begeleider, 
niet die van leider van het proces. Deze stroming lag in het verlengde van het persona-
lisme, waarin de grondgedachte was dat persoonlijke vorming ten gunste zou komen van 
de gemeenschap. De mens moest niet ondergeschikt zijn aan de samenleving, maar de 
eigenheid en verantwoordelijkheid van de mens zouden kernwaarden moeten zijn van de 
opvoeding en ontwikkeling, die zich moesten verhouden tot de gemeenschapswaarden. 
De gemeenschap stond niet boven de mens, maar was er voor de mens (Spierts, 2014). 
Vanuit deze gedachte beschouwde een deel van de welzijnswerkers en instellingen indi-
viduele zelfontplooiing als belangrijkste uitgangspunt van het welzijnswerk. Sociale en 
culturele vorming van de mens werd daarmee onderwerp van het welzijnswerk; zinvolle 
besteding van de welvaartsgroei was het thema (Spierts, 2014). Dat was nodig, want onder 
invloed van de druk op aanpassing en welvaart was er te weinig aandacht voor vorming 
geweest, meenden sommigen. Zo analyseert de staatkundig econoom Hajer, expert op 
het gebied van vorming (Spierts, 2014, p. 72):

Vorming zou weer een doel op zichzelf kunnen worden. De prioriteit zou eindelijk 
komen te liggen bij culturele problemen. Men richt zich op de ‘zinvolle’ besteding van 
de welvaartsgroei. (...) De aandacht in de volwassenenvorming zou moeten uitgaan 
naar de vormgeving van menselijke mogelijkheden in en met de verworven welvaart. 
De ‘echte’, lange tijd onderdrukte levensvragen zouden nu aan bod kunnen komen. 

Begrippen die de sociaal-agogische benadering van het sociaal werk kenmerkten, waren 
zelfverantwoordelijkheid, zelfinzicht, non-directief, motivatie, zelfwerkzaamheid en 
gedragsverandering. Sociaalpsychologische kennis lag aan de basis van deze benadering 
(Spierts, 2014).

De maatschappijkritische stroming vertegenwoordigde de tegengestelde opvatting over 
de taak van het welzijnswerk. Deze stroming richtte zich niet op gedragsverandering, 
maar op wijziging of verbetering van maatschappelijke structuren. In de radicale bena-
dering binnen de maatschappijkritische stroming ging het om het omverwerpen van 
bestaande samenlevingsstructuren. Maatschappijkritische sociaal werkers met een radi-
cale opvatting kwamen op voor ‘achtergestelden’ en weten de slechte omstandigheden 
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van anderen aan de maatschappijstructuur. Docent van de sociale academie De Horst 
Reckman verwoordde hun ideeën wellicht het meest scherp. Hij verklaarde zich solidair 
met ‘de verworpenen der aarde’, die hun slechte leefomstandigheden te wijten hadden 
aan het kapitalistische Westen. Een humane en rechtvaardige wereld zou alleen tot stand 
komen als mensen zich gezamenlijk te weer zouden stellen tegen “de drievoudige vijand 
(...) de economische macht (...), de staat (...) en de autoritaire opbouw van onze samenle-
vingen” (Dozy, 2008, p. 180). Hij stelde een rigoureuze oplossing voor: vernietiging van het 
gehele maatschappelijke systeem door sociale actie. Dat kon via ordeverstoring, staking, 
bezetting of gijzeling (Dozy, 2008). 

In de minder radicale benaderingen binnen de maatschappijkritische stroming ging 
het om de ontwikkeling van methoden en technieken voor sociale actie, als aanvulling 
op de bestaande instrumenten van sociaal werkers. In beide vormen stond bezinning 
op de situatie van mensen ten aanzien van de maatschappij centraal. Het vormings- 
en ontwikkelingswerk kon eraan bijdragen dat mensen meer gebruikmaakten van hun 
democratische rechten en kon helpen bij het formuleren van nieuwe maatschappelijke 
waarden (Spierts, 2014). Het resultaat van de radicale opvatting in de zin van maatschap-
pijverandering bleek gering. Bestaande structuren waren moeilijk te veranderen en het 
vergde bovendien veel meer tijd dan verwacht. Begrippen die de maatschappijkritische 
benadering typeerden, waren sociale actie, conflict, emancipatie en bevrijding. 

De pragmatische stroming plaatste zich buiten de tegenstelling die de vraag over de taak 
van het welzijnswerk had opgeworpen. In deze stroming keerden sociaal werkers zich 
af van alle (ideologische) doelstellingen. Hun taakopvatting was om praktische, educa-
tieve ondersteuning te bieden aan cliënten (Spierts, 2014). In de pragmatische stroming 
gebruikten werkers methoden uit zowel de sociaal-agogische als de maatschappijkriti-
sche benadering (Spierts, 2014). De startsituatie van de cliënt bepaalde de keuze voor de 
methode. De zakelijke en overwegend non-directieve benadering van de pragmatische 
stroming had niet maatschappijverandering of democratisering tot doel. Wel ging men 
ervan uit dat welzijnsverbetering van individuen – als het primaire doel van welzijnswerk 
– ook zou leiden tot verbetering van de samenleving (Dozy, 2008). 

“Andragologie als 
startpunt voor 
wetenschappelijke 
kennis over sociale 
interventies”
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Tegen de achtergrond van de maatschappelijke, politieke en professionele ontwikkelingen 
bloeide ondertussen de nieuwe wetenschap andragologie. Vanaf 1968 ontstonden in totaal 
aan zes universiteiten opleidingen andragologie in het spoor van het werk van Ten Have. 
Andragologie was nogal abrupt een wetenschappelijke studie geworden, dus moesten 
er in hoog tempo hoogleraren worden aangesteld en studenten worden geworven. De 
hoogleraren vormden hun eigen ideeën over de inhoud van andragologie, wat leidde 
tot vakwetenschappelijke discussies. Aan sommige universiteiten startte andragologie 
onmiddellijk als zelfstandige studie, aan andere universiteiten vormden andragologie 
en pedagogiek samen een studierichting. Aan de Universiteit van Amsterdam en aan de 
Rijksuniversiteit Groningen was andragologie een zelfstandige studierichting. Aan de 
Rijksuniversiteit Leiden, de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Utrecht 
en ook aan de Vrije Universiteit Amsterdam konden de toegestroomde studenten andra-
gologie studeren als variant binnen de pedagogische en andragogische wetenschappen. 

Studenten meldden zich overal in het land in groten getale voor de studie aan, als hadden 
zij massaal op dit moment gewacht. In 1970 waren er aan de Universiteit van Amsterdam 
350 studenten andragologie, aan de Rijksuniversiteit Groningen 160, aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen 100 en aan de Vrije Universiteit 12 (Archief IWO, 1970). Aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht werd gesproken van 100 studenten andragologie, maar onder 
hen bevonden zich ook studenten pedagogiek. Aan de Rijksuniversiteit Leiden stonden 
40 studenten ingeschreven voor het doctoraal sociale pedagogiek, waar andragologie 
een afstudeervariant was. Ook deze studenten werden meegeteld als studenten andra-
gologie, omdat de betrokken hoogleraar deelnam aan de overleggen van de werkgroep 
andragogische wetenschappen.

Tussen 1968 en 1983 werden in totaal zeventien hoogleraren aangesteld in andrago-
logie, en er waren verschillende academische lectoren. Tien van de kersverse hoogleraren 
hielden een oratie, waarin zij hun perspectief op andragologie weergaven en uiteenlo-
pende ideeën over de nieuwe wetenschap tentoonspreidden. Daarnaast publiceerden 
enkele wetenschappelijk medewerkers fundamentele noties die richtingbepalend waren 
voor andragologie. Andragologie was in kort tijdsbestek ook landelijk een wetenschaps-
terrein van aanzienlijke omvang geworden.

Vele vertakkingen van andragologie
Terwijl maatschappelijke krachten op allerlei manieren hun invloed uitoefenden op de 
disciplinevorming van andragologie in termen van wetenschappelijke en maatschap-
pelijke erkenning, vertaalde de onenigheid tussen de trekkers van andragologie zich 
in dezelfde periode in een inhoudelijke discontinuïteit van de nieuwe wetenschap. Een 
poging tot consensus die hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers in 1969 hadden 
gedaan, had in de praktijk niet geresulteerd in de versterking van de identiteit van andra-
gologie. Daarvoor waren de inhoudelijke verschillen te groot. Het ontwerp van Ten Have 
had drie met elkaar samenhangende vragen opgeworpen, die bleven terugkeren tijdens 
het kortdurende bestaan van andragologie: Wat was nu precies het object van andrago-
logie? Wat waren de belangrijkste grondslagen? Welke methoden waren geschikt voor 
andragologisch onderzoek? De verschillende visies op met name de rol die normativiteit 
in andragologie moest spelen, leidden tot uiteenlopende antwoorden op deze vragen. 
Ten Haves oorspronkelijke ontwerp kreeg een vervolg in maar liefst drie verschillende 
benaderingen van andragologie, die elk ook weer verschillende perspectieven kenden. 

116  •  Professionele ankers



Deze benaderingen correspondeerden met de drie stromingen in het welzijnswerk die in 
dezelfde periode te onderscheiden waren.

Er was zodoende geen sprake meer van één andragologie; er ontstonden meerdere ‘andra-
gologieën’, die elk hun eigen invulling hadden en eigen accenten legden. Fundamentele 
wetenschappelijke noties kregen binnen de veelheid van perspectieven geen eenduidige 
vorm. Bovendien waren er nauwelijks vakwetenschappelijke discussies tussen de andra-
gologen. Gedeeld was de zoektocht, voortgestuwd door de democratiseringsbeweging, 
naar manieren om vorming, hervorming en hulpverlening als processen van verandering 
te bestuderen en te verbeteren. De maatschappelijke relevantie van andragologie werd 
daarmee de belangrijkste legitimerende factor. Een complicerende factor was dat inmid-
dels het welzijnswerk in de publieke opinie als wetenschapsobject van andragologie werd 
beschouwd en niet de sociale interventie tussen professional en cliënt. De functie en de 
uitvoering van het welzijnswerk raakte erg omstreden: was het kostbare en omvangrijke 
welzijnswerk wel effectief, welke rol hadden professionals en verworven zij met hun werk 
niet vooral bestaansrecht voor zichzelf?  

Opheffing van andragologie
Juist haar sterke oriëntatie op maatschappelijke relevantie maakte de wetenschap vervol-
gens kwetsbaar voor dit soort verschuivingen in welzijn en onderwijs die in die late jaren 
zeventig plaatsvonden. Die verschuivingen speelden een belangrijke rol in de opheffing 
van andragologie. 

De veranderde opinie binnen de overheid bleek uit discussies die ontstonden over de 
uitvoeringspraktijken, zoals de uiteenlopende activiteiten ten behoeve van welzijns-
verbetering, die de concretisering vormden van het kostbare en weinig doelmatige 
welzijnsbeleid. De overheid besloot andere prioriteiten te stellen om de welzijnsac-
tiviteiten beheersbaar te houden. Niet de activiteit maar de opbrengsten van het werk 
moesten centraal komen te staan, zo analyseerde hoogleraar sociale pedagogiek en 
andragogiek Wildemeersch (1995, p. 10) later:

Maatschappelijke praktijken die nauw aansluiten bij de ontwikkeling van de verzor-
gingsstaat in de jaren zestig en zeventig, zoals het welzijnswerk en het vormings- en 
ontwikkelingswerk, komen in een negatief daglicht te staan. Bezuinigingen en ratio-
naliseringen treffen deze praktijken. Een prioriteitenbeleid komt op gang. 

De veranderende houding ten aanzien van het welzijnswerk, de sterke identificatie van 
andragologie met het welzijnswerk en het gebrek aan eenduidige wetenschappelijke 
inzichten vanuit de andragologie vormden de vruchtbare grond voor de opheffing van 
het wetenschapsterrein, toen kostenbeheersing van hoger onderwijs haar piek bereikte 
in de TVC-operatie van 1983.16

16 De TVC-operatie stond voor taakverdeling en concentratie van academisch onderwijs. Kleine 
opleidingseenheden zouden worden samengevoegd en er zou per universiteit verschillende 
inhoudelijke taken worden toebedeeld. Hierdoor waren sommige wetenschappelijke opleidingen 
alleen op bepaalde universiteiten te volgen na deze herindeling.  
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Na andragologie
Wat echter bleef, met of zonder erkend wetenschapsterrein, waren de vragen van de prak-
tijk over hun functie en taak. Zeven jaar na de opheffing van andragologie promoveerde 
Van der Laan op het proefschrift Legitimatieproblemen van het maatschappelijk werk (Van 
der Laan, 1990).  Dit boek bood een houvast in de ‘paradoxale professionaliteit’ tussen 
mens en maatschappij, die welzijnswerkers ervoeren. Deze paradoxale professionaliteit 
uitte zich op twee manieren, in de organisatie van het werk en  in de inhoud van het werk. 
In de organisatie van het werk ging de paradox over de opdracht van welzijnswerkers 
om te werken in dienst van de maatschappij en een overheidsgefinancierde instelling en 
aan de andere kant mensen te helpen die juist aangelopen waren tegen de complexi-
teit van diezelfde maatschappij en de inrichting van de maatschappij door de overheid. 
Inhoudelijk zat de paradox in de professionele opdracht van welzijnswerkers om aan de 
ene kant mensen te helpen en te bewegen tot gedragsverandering en aan de andere kant 
cliënten te houden aan (wettelijke) regels, afspraken en normen, die de maatschappij 
aan burgers oplegt. Zij hadden moeite om hun professioneel handelen maatschappelijk, 
wetenschappelijk en professioneel te legitimeren, terwijl zij steeds meer maatschappe-
lijke verantwoording moesten afleggen voor hun handelen en de effecten ervan. Van der 
Laan (1990) constateerde dat deze paradoxen, of legitimatieproblemen inherent waren 
(en zijn) aan het beroep van welzijnswerkers. Hij zag een uitweg hieruit voor welzijnswer-
kers door om te beginnen de legitimatieproblemen helder uiteen te zetten en te erkennen 
als fundamenteel gegeven voor hun beroep. De volgende stap die hij voorstelde, was om 
te leren om op een verantwoorde manier om te gaan met deze ‘dubbele gebondenheid’; 
de gebondenheid van welzijnswerkers met maatschappij en met cliënt. Dit vroeg om 
versterking van het vakmanschap van de beroepsgroep. 

Besluit
Op deze noodzaak van erkenning van de dubbele gebondenheid van werkers en de 
versterking van het vakmanschap dat daarvoor een uitweg biedt, heeft Anneke in de afge-
lopen jaren haar werk gericht. In een groot aantal hoofdstukken in dit boek is beschreven 
welke effecten dat heeft gehad.   
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Nadja Jungmann, Marc Anderson & Tamara Madern 

Over het belang van 
materiële dienstverlening 
in het gedwongen kader 
De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Eén op de vijf huishoudens heeft risi-
covolle of problematische schulden (Westhof e.a. 2015). Dit wil zeggen dat er sprake is 
van serieuze schuldenproblematiek waarbij het meer (risicovol) of minder (problema-
tisch) voor de hand ligt dat een huishouden de situatie op eigen kracht kan oplossen. 
Aanhoudende schuldenproblematiek werkt ondermijnend (Jungmann & Madern, 
2017). Mensen gaan slechter functioneren in hun sociale netwerk, op de werkvloer 
en krijgen vaker gezondheidsproblemen. Bij mensen die onder reclasseringstoezicht 
staan is de problematiek groter. Ongeveer de helft heeft (hoge) schulden (Jungmann 
e.a. 2014). In deze bijdrage vragen wij aandacht voor het belang van een effectieve 
aanpak van schuldenproblematiek bij deze groep en werken we uit hoe dat vorm zou 
kunnen krijgen. Voorliggend hoofdstuk begint met een korte schets van de kennis 
die er is over de doorwerking van financiële problematiek op delinquent gedrag en 
het falen van het Nederlandse systeem van schuldhulpverlening voor cliënten in het 
gedwongen kader.

Financiële problemen lijken door te werken op (recidiverend)  
delinquent gedrag    
In het beschikbare onderzoek worden er (nog) geen directe verbanden gelegd tussen 
financiële problemen en het ontstaan, aanhouden of escaleren van delinquent gedrag 
(Agnew e.a. 2008; May, 1999). Wel is bekend dat financiële problemen een belangrijke rol 
kunnen spelen in het ontstaan van situaties die op hun beurt doorwerken op de kans 
op delinquent gedrag. Denk in dat licht onder meer aan de hierboven genoemde nega-
tieve doorwerking op vriendschappen en familieverbanden, het vinden of vasthouden 
van betaald werk en gezondheid. Een directe relatie wordt niet beschreven maar tal van 
onderzoekers hinten via de doorwerking op verbanden tussen financiële problemen en 
delinquent gedrag (zie onder meer Agnew e.a. 2008; Andrews & Bonta, 2006; Foley, 2011; 
Hoeve e.a. 2011; May, 1999). In het verlengde hiervan wijzen andere onderzoekers op 
onderliggende factoren die op een andere wijze hinten op samenhang. Zo beschrijven 
Caspi en Moffitt (2011) bijvoorbeeld dat lage zelfbeheersing een belangrijke voorspeller 
is voor zowel de kans op criminaliteit, financiële problemen en verslavingsproblematiek. 
Kortom, er lijkt nadrukkelijk een samenhang te zijn, er is alleen nog onvoldoende beeld 
van de wijze waarop deze in elkaar steekt. In 2014 voerde het lectoraat Werken in Justitieel 
Kader in samenwerking met het lectoraat Schulden & Incasso een onderzoek uit naar de 
betekenis van schuldenproblematiek voor reclasseringstoezicht. In interviews in dat kader 
geven reclasseringsmedewerkers aan dat zij die samenhang ook in hun dagelijks werk 
denken te zien (Jungmann e.a. 2014). 
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Dat er (nog) geen onderzoeken zijn die het causale verband beschrijven tussen finan-
ciële problematiek en delinquent gedrag lijkt vooral te komen doordat onderzoekers die 
vraag nog niet eerder zo expliciet stelden. In de afgelopen decennia is de aandacht in 
het gedwongen kader vooral uitgegaan naar de vraag welke methodieken effectief zijn 
(wat werkt?) en welke individuele cognities en houdingen van delinquenten voorspellend 
zijn. Het is de moeite waard om de komende jaren explicieter onderzoek te gaan doen 
naar de doorwerking van financiële problematiek op (recidiverend) delinquent gedrag. 
Het werken aan het oplossen van problematische schulden zou wel eens een substantiële 
bijdrage kunnen leveren aan re-integratie en daarvan afgeleid een delictvrij bestaan. 

De aanpak van schulden bij cliënten in het gedwongen kader  
is niet effectief
Als we aannemen dat financiële problematiek doorwerkt in de kans op recidive dan draagt 
het beter leren omgaan met financiën en indien mogelijk het oplossen van schulden 
er aan bij dat de kans op recidive afneemt. In deze paragraaf wordt om te beginnen 
geschetst hoe de schuldhulpverlening in Nederland is ingericht, wat de opgaven zijn waar 
gemeenten voor staan en waarom deze voorziening zeker cliënten in het gedwongen 
kader vooralsnog niet biedt wat zij nodig hebben.  

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die onder druk staat
In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is vastgelegd dat gemeenten de verant-
woordelijkheid dragen om inwoners met financiële problemen bij te staan (Jungmann 
& Kruis, 2014). De meeste gemeenten geven daar invulling aan door te voorzien in een 
pakket aan dienstverlening waarin burgers ondersteuning kunnen krijgen bij het in kaart 
brengen van hun financiële problemen, begeleiding kunnen krijgen om te leren beter met 
geld om te gaan en indien nodig de hulp kunnen krijgen om met hun schuldeisers een 
schuldregeling met kwijtschelding te treffen. 

De uitvoering van de schuldhulpverlening staat onder druk. In de afgelopen jaren nam 
het aantal huishoudens met financiële problemen enorm toe (Westhof e.a. 2015). De 
toename speelde in een periode waarin gemeenten ook flink moesten bezuinigen 
op de uitvoering van deze voorziening. Gemeenten stonden dus voor de vraag hoe zij 
meer mensen gingen helpen met minder middelen. De meeste gemeenten hebben 
het antwoord gezocht in het aanscherpen van het beroep dat zij doen op de motivatie, 
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de klant. Concreet betekent dit dat veel 
gemeenten van mensen met financiële problemen vragen dat zij al het nodige voorwerk 
doen om een aanvraag in te dienen. Er wordt bijvoorbeeld van mensen gevraagd dat zij 
bij een aanvraag om schuldhulpverlening een overzicht voegen van hun inkomsten, vaste 
lasten en de schulden die zij hebben. Daarnaast zijn de eisen tijdens de trajecten in veel 
gemeenten flink aangescherpt. Klanten moeten alle afspraken vrij stipt nakomen, geen 
nieuwe schulden laten ontstaan en zich actief inspannen om extra inkomsten te gene-
reren. Dit zijn stevige eisen voor de gemiddelde klant van de schuldhulpverlening. Voor 
veel klanten geldt dat zij door beperkingen zoals  LVB of psychische problematiek nogal 
eens moeite hebben om te voldoen aan de eisen. Daarnaast ontregelt de aanhoudende 
stress die veel mensen ervaren als afgeleide van de schulden het gedrag van veel mensen. 
Ze hebben meer dan gemiddeld moeite om doelen te stellen, in actie te komen, verlei-
dingen te reguleren etc. (Jungmann & Wesdorp, 2017).
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Naast een groter beroep op de zelfwerkzaamheid van klanten speelde er de afgelopen 
jaren nog een tweede belangrijke ontwikkeling. Veel gemeenten zijn wijkteams gaan 
inrichten. De wijkteams hebben de opdracht om burgers brede generalistische bege-
leiding te bieden waarin de vraagstukken op verschillende levensdomeinen in hun 
onderlinge samenhang beschouwd worden. Wijkteams kunnen een belangrijke rol spelen 
in het doorbreken van de bureaucratische kokers van onder meer schuldhulpverlening, 
arbeidsre-integratie en maatschappelijke ondersteuning. Maar dat vraagt dat de professi-
onals die in de wijkteams werken voldoende kennis hebben over materiële problematiek 
zoals problematische schulden. Vooralsnog lijkt die kennis niet overal in voldoende mate 
aanwezig te zijn terwijl naar schatting in tachtig procent van de situaties die bij een wijk-
team op tafel komen financiële problemen een belangrijke rol spelen (transitiecommissie 
2016). Eén van de onbedoelde gevolgen daarvan is dat mensen die zich met financiële 
problemen melden bij een wijkteam niet op tijd worden doorgestuurd naar de professio-
nele schuldhulpverlening of afhaken omdat het naar hun beeld te lang duurt voordat ze 
echt geholpen worden. 

Het gevolg van de twee hierboven beschreven ontwikkelingen lijkt te zijn dat een groei-
ende groep Nederlanders met problematische schulden haar weg niet meer vindt naar 
de professionele schuldhulpverlening en dus langdurig blijft hangen in een situatie 
van ontregelende problematiek. In de periode 2012-2015 begon de sterke groei van de 
schuldenproblematiek af te nemen maar tegelijkertijd verdubbelde in die periode het 
percentage huishoudens met problematische schulden dat geen gebruik maakt van 
schuldhulpverlening (Westhof e.a. 2015). Bij problematische schulden is de verhouding 
tussen de inkomsten en de hoogte van de schuldenlast zo ernstig uit het lood dat aange-
nomen mag worden dat de burger doorgaans niet meer in staat is om de problematiek 
zelfstandig op te lossen. Een schuldregeling met een kwijtschelding van (vaak wel 80 à 
90 procent van de schuldenlast) is dan de enige oplossing om op enig moment het leven 

“ Nederlands systeem 
schuldhulpverlening 
voor cliënten in 
gedwongen kader 
faalt”
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weer op de rit te krijgen. Figuur 1 bevat een bewerking van de beschikbare cijfers over de 
ontwikkeling van het bereik van de schuldhulpverlening. 

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
2012

  Problematische schulden  
bekend bij SHV

  Problematische schulden  
onbekend bij SHV

  Risicovolle schulden  
onbekend bij SHV

2015

Figuur 1. Weergave van de verdeling van huishoudens met risicovolle en problematische 
schulden die al dan niet contact hebben met de schuldhulpverlening. (Bron: bewerking cijfers 
Westhof, De Ruig & Kerckhaert, 2015)

De afname van het bereik van de voorziening schuldhulpverlening is een probleem voor 
alle burgers met financiële problemen. In de afgelopen periode is er in dat licht ook de 
nodige kritiek geuit. Wie de recente rapporten van de Nationale Ombudsman (2016), 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2016), Algemene Rekenkamer (2016) 
en de wetsevaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (2016) doorneemt, 
constateert dat de rode lijnen in de kritiek luiden dat:

●● Gemeenten een te groot beroep doen op de zelfredzaamheid van burgers met finan-
ciële problemen.

●● Er (te) grote verschillen zijn in het soort ondersteuning dat gemeenten bieden.
●● Er (te) grote verschillen zijn in de kwaliteit van de schuldhulpverlening.
●● Het bestaansminimum dat elke burger recht heeft op een inkomen van tenminste 90 

procent van de beslagvrije voet niet voldoende gerespecteerd wordt, waardoor het 
ontstaan van nieuwe schulden en uitval uit trajecten schuldhulpverlening onvermij-
delijk lijkt te zijn.

Gemeenten erkennen dat de resultaten van de schuldhulpverlening te wensen overlaten. 
In dat licht zijn veel gemeenten bezig met nieuwe beleidsplannen en experimenten om 
de dienstverlening anders in te richten en/of bepaalde groepen zoals jongeren meer 
maatwerk te leveren. Dit zijn belangrijke stappen maar vooralsnog is het niet duidelijk of 
alle inspanningen op afzienbare termijn gaan leiden tot de benodigde verbeteringen. In 
het regeerakkoord (2017) heeft het nieuwe kabinet een aantal voornemens opgenomen 
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om bij te dragen aan de aanpak van de schuldenproblematiek. Dat zijn stuk voor stuk 
nuttige voornemens, maar de belangrijkste boodschap in de paragraaf over de aanpak 
van schulden luidt dat het kabinet naar gemeenten kijkt om burgers te voorzien van een 
passend aanbod. 

De huidige opzet van schuldhulpverlening sluit onvoldoende aan op  het  
gedwongen kader
De toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening staat dus onder druk. 
Voor de gemiddelde burger met financiële problemen is het al een hele opgave geworden 
om bij financiële problemen de juiste hulp te vinden en te krijgen. Voor cliënten onder 
reclasseringstoezicht is die opgave doorgaans nog groter. Bij deze groep is er vaker dan 
gemiddeld sprake van multiproblematiek en deze groep heeft vaker dan gemiddeld 
moeite met het nakomen van afspraken et cetera. Met name de strengere eisen aan 
stabiele huisvesting, het onder controle hebben van eventuele verslavingsproblematiek, 
het inzicht hebben in de omvang van de schuldenlast, het stipt nakomen van afspraken 
en het verbod om nieuwe schulden te maken, dragen er aan bij dat het hen eerder bij 
uitzondering dan bij regel lukt om met succes gebruik te maken van de reguliere schuld-
hulpverlening. Veel reclasseringswerkers opperen de gemeentelijke schuldhulpverlening 
al niet meer aan hun cliënten omdat de kans dat die voorziening hen echt verder helpt zo 
klein is (Jungmann e.a. 2014).

Het gegeven dat in diverse gemeenten de wijkteams de toegangspoort tot de schuldhulp-
verlening zijn geworden, levert soms ook nog een extra drempel op. Als je al begeleiding 
krijgt van de reclassering zit je lang niet altijd te wachten op een tweede professional die 
je positie op alle levensdomeinen met je wil doornemen. Het gegeven dat schuldhulpver-
lening op steeds meer plekken een tweedelijnsvoorziening is geworden, gaat onder meer 
bij cliënten onder reclasseringstoezicht nog wel eens ten koste van de aantrekkelijkheid 
om er een beroep op te doen. 

Het hierboven geschetste beeld is overigens niet overal van toepassing. Er zijn gemeenten 
die nadrukkelijk aandacht hebben voor de kwetsbare positie van cliënten die onder reclas-
seringstoezicht staan (en die financiële problemen hebben). De gemeente Alphen aan 
den Rijn heeft bijvoorbeeld twee generalisten in dienst die juist deze groep begeleiden 
bij het aanvragen van uitkeringen, verzoeken om schuldhulpverlening et cetera. Deze 
door de gemeente speciaal daartoe aangewezen generalisten werken nauw samen met 
de reclassering en proberen zo cliënten onder reclasseringstoezicht net die extra steun 
te geven die ze zo hard nodig hebben om met succes gebruik te kunnen maken van een 
voorziening zoals de gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Een eigen voorziening voor cliënten onder reclasseringstoezicht
Cliënten die onder reclasseringstoezicht staan kunnen formeel dus gebruik maken van 
de gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar doorgaans worden ze niet toegelaten 
tot de schuldhulpverlening en als ze al worden toegelaten houden ze het zware traject 
vaak niet vol (Jungmann e.a. 2014) . Het grote beroep op motivatie en zelfredzaamheid 
en de verschuiving naar de tweede lijn hebben er in de praktijk een voorziening van 
gemaakt die onvoldoende aansluit op de mogelijkheden en behoeften van cliënten onder 
reclasseringstoezicht. Het gevolg is dat financiële problemen onder reclasseringstoe-
zicht doorgaans substantieel blijven. Een deel van de cliënten vraagt, om de situatie te 
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stabiliseren, nog wel beschermingsbewind aan maar anderen blijven worstelen met finan-
ciële onzekerheid en alle stress en zorgen die daarbij horen. 

Als we aannemen dat financiële problematiek op z’n minst via daarmee samenhangende 
situaties zoals werkloosheid, instabiele huisvesting, relatieproblemen en gezondheid 
doorwerkt op de kans op recidive dan is het de moeite waard om cliënten onder reclasse-
ringstoezicht in de nabije toekomst een voorziening aan te bieden die hen helpt om hun 
financiële situatie te verbeteren en daarmee de aanhoudende stress en zorgen die deur-
waarders, beslagen en andere incassomaatregelen met zich meebrengen weg te nemen. 
In het rapport Gevangen in schuld (Jungmann e.a. 2014) is uitgewerkt dat er twee voor de 
hand liggende wegen zijn om cliënten onder reclasseringstoezicht van dergelijke onder-
steuning te voorzien. De eerste weg is door cliënten extra (praktische) ondersteuning 
te geven zodat zij kunnen voldoen aan de eisen die de gemeentelijke schuldhulpverle-
ning stelt. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het verzamelen van de gevraagde papieren. De 
tweede weg is dat de reclassering zelf gaat voorzien in een aanbod van schuldhulpverle-
ning. Vier jaar geleden lagen beide wegen open. In het licht van de verdere ontwikkeling 
van de schuldhulpverlening en de breed geuite kritiek op de uitvoering ligt het inmiddels 
meer voor de hand dat de reclassering inzet op de tweede weg: zelf voorzien in de beno-
digde ondersteuning. 

Een keuze voor zelf georganiseerde ondersteuning heeft naast een lagere drempel ook 
andere voordelen. Het legt onder meer de weg open om afscheid te nemen van de vrij-
blijvendheid om met de financiële problemen aan de slag te gaan. In de huidige situatie 
kunnen cliënten kiezen of ze al dan niet aan de slag willen met het oplossen van hun finan-
ciële problemen. Als er een verband wordt verondersteld tussen financiële problemen en 
recidive dan is het de moeite waard om schuldhulpverlening en/of budgetbeheer aan te 
merken als een bijzondere voorwaarde bij het toezicht. Het aanpakken van de financiële 
problemen is dan geen optie meer maar een verplichting.  
Als de reclassering er voor kiest om zelf op regionaal of bovenregionaal niveau te gaan 
voorzien in schuldhulpverlening dan heeft dat een aantal voordelen (Jungmann e.a. 2014):

●● De uitvoering ligt in handen van professionals die ervaren zijn in het werken met 
cliënten onder reclasseringstoezicht; 

●● De regionale of bovenregionale coördinatie biedt ruimte om specifiek voor deze groep 
afspraken te maken met veelvoorkomende schuldeisers zoals het Centraal Justitieel 
Incassobureau of de Belastingdienst; 

●● Een landelijke bundeling van ervaring en kennis biedt een betere uitgangspositie in de 
lobby richting de politiek (denkend aan bescherming van de beslagvrije voet, reclasse-
ringstoezicht als beschermende factor aanmerken, et cetera);

●● Er is meer ruimte om vorm te geven aan integrale schuldhulpverlening met duidelijke 
rollen voor de toezichthouder (gericht op motivatie, risicobeheersing en het volhouden 
van het traject) en de schuldhulpverlener. 
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Vanzelfsprekend zitten er ook nadelen aan een regionale of bovenregionale uitvoering in 
eigen hand. Voorbeelden van serieuze nadelen zijn: 

●● Een doelgroepgewijze organisatie sluit niet aan op de brede inzet van de gemeentelijke 
schuldhulpverlening (zoals ook beoogd met de Wet gemeentelijke schuldhulpverle-
ning) om alle doelgroepen te bedienen met een algemene voorziening;

●● Cliënten onder reclasseringstoezicht zijn afhankelijk van de kwaliteit van de daartoe 
aangewezen uitvoerders. Als die kwaliteit onverhoopt onder de maat zou zijn dan kan 
dat –zeker als schuldhulpverlening en/of budgetbeheer een bijzondere voorwaarde 
wordt- grote consequenties hebben; 

●● Schuldhulpverlening moet als nieuwe activiteit worden aangevraagd of aangeboden 
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid met alle mogelijke aanbestedingsconstruc-
ties van dien. 

Het aanmerken van schuldhulpverlening als een bijzondere voorwaarde is niet zonder 
consequenties en niet lichtvaardig toepasbaar. Een belangrijke eis die gesteld wordt aan 
een bijzondere voorwaarde is dat de cliënt in staat is de voorwaarde te realiseren. Voor het 
stabiliseren en waar mogelijk oplossen van schulden is in principe de medewerking van 
de schuldeisers nodig. Het aanmerken van de aanpak van schulden als bijzondere voor-
waarde vraagt derhalve een operationalisering van de mogelijke eigen inzet. Het gebruik 
maken van budgetbeheer of het aanvragen van beschermingsbewind zijn in ieder geval 
stappen die cliënten zelf kunnen zetten. Ze dragen bij aan stabilisatie van de financiële 
situatie en kunnen in dat licht ook preventief uitwerken op escalaties zoals een dreigende 
huisuitzetting of afsluiting van energie (die op hun beurt weer zoveel stress met zich mee 
kunnen brengen dat ze onverhoopt kunnen doorwerken in de kansen op recidive). 

Conclusie
De schuldenproblematiek onder Nederlandse huishoudens is groot. Gemeenten hebben 
de verantwoordelijkheid om te voorzien in effectieve schuldhulpverlening maar slagen 
daar vooralsnog onvoldoende in. Met name kwetsbare groepen zoals cliënten onder 
reclasseringstoezicht, mensen met  GZZ-problematiek en/of een licht verstandelijke 
beperking komen te vaak niet in aanmerking voor een traject schuldhulpverlening of ze 
vallen voortijdig uit. Vooralsnog lijken er weinig redenen te zijn om aan te nemen dat 
deze groep op korte termijn bij alle gemeenten een passend aanbod zal krijgen. Dat besef 
biedt wat ons betreft een context die er voor pleit om de aanpak van schulden toe te 
voegen aan het reclasseringswerk. We zeggen daarmee niet dat elke reclasseringswerker 
schulden moet kunnen regelen, maar wel dat het de moeite waard is om er over na te 
denken hoe cliënten onder reclasseringstoezicht voorzien kunnen worden van ondersteu-
ning die aansluit op hun mogelijkheden en hen echt een stap verder brengt op weg naar 
duurzame financiële stabiliteit. In de uitwerking van een dergelijke voorziening past de 
overweging om inspanningen om financiële problemen te stabiliseren en waar mogelijk 
op te lossen op te nemen als een bijzondere voorwaarde. Op die manier gaat de vrijblij-
vendheid er van af en zetten beide partijen stappen. De reclassering biedt een steviger 
context aan haar cliënten om niet terug te vallen in delinquent gedrag en cliënten worden 
gestimuleerd om de aangeboden hulp ook daadwerkelijk aan te pakken.    
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Jean Pierre Wilken 

Rehabilitatie in 
gedwongen kader: 
herstel van het  
goede leven
Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik me beziggehouden met de vraag 
hoe mensen met ernstige psychische problematiek zo ondersteund kunnen worden 
dat zij hun kwaliteit van leven konden herstellen (Wilken & Den Hollander, 2012). 
Veel mensen die in het gedwongen kader terecht komen lijden aan een psychische 
aandoening (bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis) en/of kampen met cognitieve 
beperkingen of verslavingsproblematiek17. In dat geval ontstaat een spanningsvolle 
dynamiek, de dynamiek van beperking en autonomie, van toezicht en behandeling.

Het betreft ook de spanning die zit tussen de rol van veroordeelde en die van cliënt of 
patiënt. Een dynamiek waar zowel justitiabelen als professionals zich in bewegen en mee 
moeten zien om te gaan. Er is ook een derde rol, die dikwijls ver uit zicht is: de rol van 
burger. Dit is de rol waarin mensen gerehabiliteerd zijn en ze dezelfde rechten en plichten 
hebben als andere burgers.

Deze bijdrage thematiseert het proces om mensen die door wat zich heeft voorge-
daan in hun leven buiten de samenleving, onder toezicht van justitie zijn geplaatst, te 
ondersteunen weer burger te worden. Vaak is ons systeem van detinering, behandeling, 
reclassering en begeleiding, zo lijkt het, daar redelijk succesvol in. Veel mensen keren 
terug in de samenleving, al is dit voor een groot deel betrekkelijk onsuccesvol, getuige de 
hoge recidivepercentages18. Al jaren is de vraag hoe dit percentage terug te brengen is. 
Er is veel kennis beschikbaar over risicotaxatie en hoe te komen tot een plan van aanpak 

17 Ongeveer de helft van de gedetineerden heeft een verslavingsprobleem. Zes procent heeft een 
vorm van psychose, tien tot vijftien procent lijdt aan andere stoornissen, zoals depressiviteit en 
persoonlijkheidsstoornissen. Bij velen is sprake van een combinatie van problematiek. Bron: Raad 
voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2007). De zorg aan gedetineerden met 
een ernstige psychische stoornis of verslaving. Den Haag: Raad voor de Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming.

18 Dit geldt met name voor mensen die ontslagen worden uit een penitentiaire inrichting. Het 
percentage ex-gedetineerden dat binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw een delict pleegt is 47%. 
Na een taakstraf of een reclasseringstoezicht is dat minder: 34%. Het recidivepercentage van 
mensen na tbs-behandeling ligt lager. Tussen de 20 en 27 procent van de vrijgelaten tbs’ers komt 
binnen twee jaar weer in aanraking met justitie omdat ze een misdrijf hebben gepleegd.  Bron: 
WODC-Recidivemonitor.
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dat in potentie kans van slagen heeft. Maar de uitvoering is lang niet altijd succesvol19. 
Risicoarme rehabilitatie van forensische cliënten is complex. Dit komt door factoren aan 
de kant van de cliënt, zoals psychopathologie en een crimineel milieu, factoren in het 
forensisch systeem, zoals de competenties van de daar werkende professionals en de 
wijze waarop zorg en toezicht georganiseerd zijn, wet- en regelgeving en maatschap-
pelijke factoren, zoals de moeite van de samenleving om mensen met een forensisch 
verleden weer te accepteren.

Werken in het forensische veld is dus behoorlijk uitdagend en vraagt veel van professio-
nals. Daarom is het goed dat er de laatste jaren veel aandacht is voor professionaliteit en 
innovatie van de beroepsuitoefening. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader, onder de 
bezielende leiding van Anneke Menger, heeft daar belangrijke bijdragen aan geleverd, 
getuige vele publicaties, drukbezochte congressen en de ontwikkeling en uitvoering van 
de master Forensisch Sociale Professional.

Een overeenkomst met mijn werk in het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning, 
dat zich richt op mensen met functiebeperkingen, is dat het gaat om kwetsbare mensen, 
die moeite hebben mee te bewegen met wat de samenleving vraagt en aan normen stelt. 
Ze lopen het risico buitenboord te raken, door eigen toedoen en/of door toedoen van 
anderen. Soms raakt men buitenboord door het plegen van een strafbaar feit en komt 
men in het forensisch circuit terecht. En als het gaat om psychiatrische problematiek komt 
behandeling om de hoek kijken, in de penitentiaire inrichting of de forensische GGZ. 
Behandeling kan al gauw gepercipieerd worden als een onderdeel van de straf, vooral 
als zij door de rechter opgelegd is. Maar ook omdat zij in dezelfde setting en veelal door 
dezelfde mensen behandeld worden als die verantwoordelijk zijn voor veiligheid. De 
opgave van behandelaren is dan om een werkrelatie op te bouwen waarbij veiligheid een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt en er transparant over gecommuniceerd wordt. 
Veiligheid zit niet in sleutels of tralies, maar in elkaar kennen en signaleren wanneer het 
niet goed gaat met iemand. Ook patiënten zelf zijn gebaat bij een veilige omgeving. Een 
belangrijke verdienste van het werk van Anneke Menger is dat zij onderbouwd heeft dat 
het belangrijk is dat forensisch sociale professionals risicobeheersing en gedragsveran-
dering/rehabilitatie moeten combineren, en het belang van een effectieve werkalliantie 
hierbij. Behandeling kan hand in hand gaan, of opgevolgd worden door begeleiding. 
Veel (ex-)delinquenten met psychische kwetsbaarheid krijgen begeleiding vanuit een 
GGZ-instelling, zoals een RIBW, een (forensische) polikliniek of een (forensisch) ACT-team. 
Goede ondersteuning in de samenleving is essentieel enerzijds risico’s te beheersen en 
anderzijds mensen te helpen bij zelfmanagement en het weer invullen van een zinvol 
leven.

Rehabilitatie en herstelgerichte zorg
Rehabilitatie en herstelgerichte zorg zijn benaderingen die in het werk van mijn lectoraat 
belangrijk zijn. Zij zijn ontstaan in de (langdurige) GGZ en er is zowel in als buiten Nederland 
veel onderzoek gedaan naar de elementen hiervan. Deze kennis krijgt de laatste jaren ook 
steeds meer ingang in het forensische veld. Ik ben zelf 25 jaar geleden betrokken geweest 
bij projecten om een methodiek als het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 

19 Zie het recente advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Oktober 
2017): Re-integratie ex-gedetineerden schiet ernstig tekort.
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(Hollander & Wilken, 2011) te introduceren bij de toen net opgerichte forensisch psychia-
trische afdelingen van GGZ-instellingen. Eén van de redenen dat dit toen mislukte was dat 
professionals veiligheid/toezicht en rehabilitatie niet gecombineerd kregen. Zij kregen 
het niet voor elkaar om goed de spanning te hanteren tussen de verantwoordelijkheid 
om namens de maatschappij sancties te handhaven en aan de andere kant een cliënt te 
ondersteunen bij zijn of haar herstel- en reïntegratieproces. 

Het zogenaamde hybride werken, waarbij beide rollen in een persoon verenigd zijn, blijkt 
tamelijk lastig. Als het lukt is het prachtig, maar dit vraagt nogal wat van de professional 
(Paparozzi & Gendreau, 2005). Een oplossing kan de scheiding van twee rollen zijn, tussen 
bewakers en hulpverleners. De ene groep is er voor de beveiliging en de andere groep 
voor de begeleiding. Deze rollen lopen niet door elkaar. In een aantal landen, bijvoorbeeld 
in Engeland, wordt deze constructie wel toegepast, maar in Nederland wordt daar niet 
voor gekozen. In de forensische zorg in Nederland zijn geen bewakers. Alleen in nood-
gevallen kan een bijstandsteam worden opgeroepen. In tbs-instellingen is iedereen in 
principe hulpverlener. Er wordt vanuit gegaan dat als je duidelijk zichtbare bewakers zou 
hebben dat dat de sfeer en het leefklimaat zou aantasten. Er wordt uitgegaan van socio-
therapeutische principes, waarbij sociale interacties gehanteerd worden om een goed 
leefklimaat te creëren.  

Voor het herstel- en reïntegratieproces is de kwaliteit van de relatie onmisbaar. We 
zien dit als een belangrijk kernthema terugkomen in het werk van Anneke Menger en 
haar lectoraat (Menger & Donker, 2013). Zij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de werkalliantie in het gedwongen kader en hiervoor een werkmodel ontwikkeld. Een 
belangrijke pijler is ‘relationele rechtvaardigheid’, een waarde die ook uit onderzoek naar 
reclasseringswerkers naar voren komt en van toepassing is op zorg, veiligheid en het 
helpen restaureren van de autonomie (Krechtig & De Jonge, 2013). 

Dezelfde waarden vinden we terug in het gedachtengoed van de psychosociale reha-
bilitatie, al is een belangrijk verschil dat daar veiligheid meer geredeneerd wordt vanuit 
de veiligheid van de persoon en rechtvaardigheid in termen van sociale rechten. In de 

“ De kunst is om 
de cliënt in een 
actorpositie te 
krijgen”
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psychosociale rehabilitatie wordt de werkalliantie omschreven als het aangaan van een 
persoonlijk-professionele relatie. Deze relatie wordt in principe aangegaan vanuit een 
duidelijke dienstverlenende opdracht. Je bent er voor de cliënt, om hem te helpen een 
goed leven op te bouwen. 

In de geestelijke gezondheidszorg is psychosociale rehabilitatie of herstelgerichte zorg 
gericht op twee dimensies: de persoonlijke en de maatschappelijke. Bij persoonlijk 
herstel gaat het om het eigen proces van de persoon, waarbij het draait om het herstel 
van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid op verschillende levensgebieden. 
Bij maatschappelijk herstel gaat het om het (weer) oppakken van positieve, zingevende 
activiteiten en sociale rollen, waarbij gekeken wordt naar participatie op verschillende 
levensgebieden (wonen, werk, opleiding en vrijetijdsbesteding). Dit alles maakt deel uit 
van de ontwikkeling van een (nieuwe) identiteit, waarbij ook lessen worden getrokken uit 
het verleden, en ervaringsdeskundigheid ontgonnen wordt als basis voor een gewenste 
toekomst (Wilken, 2010).

Herstelondersteuning is hierop gericht. Er wordt sterk aangesloten bij de situatie, wensen 
en doelen van de persoon. Er wordt gekeken wat iemand zelf kan, wat de bijdrage van 
de omgeving kan zijn en waar professionele inzet nodig is. We gaan ervan uit dat ook 
bij mensen met een grote mate van kwetsbaarheid ontwikkeling mogelijk is. Soms, of 
op sommige gebieden, is er een grens aan wat mogelijk is. Dan is het van belang een 
persoonlijk steunsysteem in stand te houden. Afhankelijk van de situatie zijn hier de hulp-
bronnen aanwezig die zorgen voor bescherming/structuur en hulp op die terreinen waar 
ondersteuning nodig is, zoals bijvoorbeeld huishouden en financiën. 

Toepassing in het forensische veld
Een auteur die een rehabilitatiemodel voor het forensische veld ontwikkeld heeft is 
Tony Ward (2010). Hij heeft zijn benadering het ‘Good Lives Model’ genoemd. Evenals de 
herstelbenadering in de GGZ is het model gebaseerd op een empowermentbenadering 
en de positieve psychologie en gericht op het ontwikkelen van een positieve identiteit. 
Het Good Lives Model kijkt naar de persoonlijke interesses, talenten en aspiraties als een 
beginpunt voor een reïntegratietraject (Ward & Maruna, 2007) en verbindt risicoreductie 
met het werken aan persoonlijke doelen (Ward & Fortune, 2013). 

Delinquenten helpen om een beter leven te ontwikkelen motiveert meer dan alleen de 
focus op risicobeheersing te leggen (Bosker, Donker, Menger & Van der Laan, 2013). De 
kunst is om de cliënt in een actorpositie te krijgen. Zolang alleen acties plaatsvinden 
van de zijde van het (justitiële) systeem of de hulpverlening, zal er bij de cliënt weinig 
veranderen. Persoonlijke motivatie is de motor voor verandering en vooruitgang. Men 
moet verantwoording willen nemen voor het eigen leven. Uit onderzoek weten we dat 
deze motivatie positief van aard moet zijn, en gericht op wat men zelf kan doen (Wilken, 
2010). Dus niet gericht tegen de externe krachten waar men mee te maken heeft, zich 
afzetten tegen de rechter, de bewaker, de reclasseringswerker, de schuld buiten zichzelf 
leggen. Maar gericht zijn op herstel (jezelf helen van wat er is gebeurd, afkicken, schulden 
saneren) en reïntegratie (herstellen of nieuw opbouwen van sociale contacten, volgen van 
een opleiding, vinden van huisvesting en werk). 
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We weten ook dat deze motivatie vaak gevoed en gevormd moet worden. Bevorderende 
factoren zijn: mensen die in je geloven (die geloven dat het mogelijk is weer een gewoon 
leven te leiden), zelfvertrouwen krijgen en een nieuwe positieve identiteit opbouwen, en 
zinvol werk krijgen. Ook andere factoren spelen mee, zoals verliefd worden, trouwen en 
kinderen krijgen. En ten slotte blijkt leeftijd een positieve factor te zijn: met het klimmen 
der jaren neemt ook delinquent gedrag af (McNeill, 2009).

Vanwege de specifieke kenmerken van de forensische sector is het een hele uitdaging 
om de principes van persoonlijk herstel toe te passen. Toch lijkt me dat niet onmogelijk. 
Het ‘Good Lives Model’ kan versterkt worden met de kennis die we hebben over herstel-
processen, herstelfactoren en herstelondersteuning (Drennan & Wooldridge, 2014). Het 
betreft dan o.a. de kennis die er is over persoonlijk-professionele ondersteuning en rela-
tionele veiligheid, shared decision making, informed choices, werken aan identiteit, de 
inzet van peer support, het benutten en versterken van steunende sociale netwerken, en 
arbeidsreïntegratie. Deze worden ook beschouwd als beschermende factoren tegen risi-
covol gedrag. Deze worden sinds 2007 in meerdere forensische instellingen standaard 
ingeschat met de SAPROF (www.saprof.com) en zijn wetenschappelijk onderzocht (de 
Vries Robbé, 2014).

Uit allerlei studies blijkt dat peer support, het geven van informatie en steun door mensen 
die zelf een criminele geschiedenis hebben, veelbelovend is. Uit een studie van Fletcher 
en Batty (2012) blijkt dat ervaringsdeskundigen effectieve rolmodellen zijn, omdat 
zij laten zien dat het mogelijk is je criminele carrière achter je te laten. Zij hebben vaak 
betere ingangen bij delinquenten omdat zij niet geïdentificeerd worden met het repres-
sieve systeem en er beter naar hen geluisterd wordt. Zij hebben immers in dezelfde 
schoenen gestaan. Ervaringsdeskundigen kunnen ook een goede rol spelen bij het geven 
van voorlichting op scholen (preventie) en bij ‘kwartiermaken’ in de samenleving zodat 
mensen met een justitieel verleden gemakkelijker kunnen re-integreren. In Nederland is 
Toon Walravens, werkzaam bij forensische kliniek de Woenselse Poort in Eindhoven, een 
belangrijk voorbeeld20 (Otten, 2015). De ervaringen met de inzet van ervaringsdeskun-
digheid laten echter ook zien dat het belangrijk is dat mensen een gedegen opleiding 
hebben en goed ingebed worden in en gesteund worden door de organisatie.

De forensische sector is volop in beweging, wellicht in de richting van een ‘whole person, 
whole system’ benadering21. In deze tijd proberen we meer integraal te werken, naar de 
hele persoon te kijken, de schotten weg te halen in wet- en regelgeving, tussen organisa-
ties en disciplines. We zijn eerder op zoek naar werkzame elementen dan naar methoden 
die slechts gericht zijn op één bepaald aspect van het functioneren of op één specifieke 
situatie. Om tegelijkertijd aan herstel en reïntegratie te werken als aan beheersing van 
delinquent gedrag is ook continuïteit nodig van professionele ondersteuning en een 
ondersteunend netwerk van familie, collega’s en buurtgenoten, zo nodig ‘levenslang’. In 
die zin is het belang van ‘wie werkt’, waar Anneke Menger en haar collega’s in hun werk 

20 Zie o.a. https://www.ed.nl/default/toon-walravens-54-helpt-clienten-woenselse-poort-eindhoven-
dankzij-eigen-drugsverleden~a98265ae/

21 Zie bijvoorbeeld de aanpak in Schotland waar men voor kinderen die in aanraking komen met politie 
en justitie een integrale benadering heeft ontwikkeld. http://www.gov.scot/Topics/Justice/policies/
young-offending/whole-system-approach http://www.gov.scot/Topics/archive/law-order/crimes/
youth-justice/reoffending/wholesystemintroduction
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een warm pleitbezorger van zijn, even groot als van ‘wat werkt’. Geen enkele methode van 
werken is effectief zolang zij niet ingebed is in een persoonlijke relatie, of in een web van 
supportieve verbindingen. Verbindingen die steun en veiligheid bieden, en die het moge-
lijk maken een zinvol leven te leiden.
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Alicia Dibbets & Quirine Eijkman 

Sociaal werk: Een 
mensenrechtenberoep 
bij uitstek?
Een groep docenten en lectoren uit het vakgebied van sociaal werk in Nederland en 
België publiceerde in mei 2016 een online manifest met de titel: ‘Stel mensenrechten 
centraal in het sociaal werk’ (Hartman, Knevel, & Reynaert, 2016). Het betoogt dat 
mensenrechten een onderdeel moet uit gaan maken van de praktijk en de curri-
cula van het sociaal werk, omdat sociaal werkers ernaar streven maatschappelijke 
uitsluiting van mensen te voorkomen en sociale rechtvaardigheid en respect voor 
de menselijke waardigheid te bevorderen. Binnen een paar dagen werd het manifest 
onderschreven door tientallen opleiders uit het vakgebied en blijft een jaar later nog 
steeds de aandacht trekken. 

In dit hoofdstuk bespreken wij praktijkonderzoek dat voortborduurt op Anneke Menger’s 
jarenlange onvermoeibare inzet voor de professionalisering van sociaal werk. Immers, 
met haar immense ervaring heeft zij een bijdrage geleverd aan de manier waarop 
forensisch sociale professionals hun specifieke rol opvatten en uitvoeren (o.a. Menger, 
Krechtig, & Bosker, 2016). En, daarmee kreeg indirect ook het bevorderen van respect 
voor mensenrechten meer aandacht. Immers, het gaat Anneke in haar onderzoek vaak 
om rechtvaardigheid en de ‘mens’ achter zowel de sociale professional als de justitiabele. 
Daarnaast heeft haar lectoraat de morele opdracht van de professional in gedwongen 
kader in kaart gebracht (Krechtig, & Donker, 2012). Voor soortgelijk onderzoek naar 
mensenrechten en sociaal werk in de huidige participatiesamenleving is haar lectoraats-
onderzoek daarom een bron van inspiratie.

De reden hiervoor is dat het huidige debat omtrent mensenrechten, professionalisering 
en sociaal werk plaatsvindt in een context van sociaal werkers die zich gedwongen zien 
om hun vak te herpositioneren. Dit is het gevolg van de decentralisaties en gelijktijdige 
bezuinigingsmaatregelen op het gebied van sociale ondersteuning en zorg. Veel taken op 
dit gebied zijn verschoven van de nationale overheid naar de gemeenten, waardoor deze 
instanties en daarmee sociaal werkers - worden geconfronteerd met andere verantwoor-
delijkheden en strakkere budgetten. In dit veranderende sociaal welzijn landschap zoeken 
lokale sociale professionals naar nieuwe manieren om hun werk moreel te legitimeren 
en ervoor te zorgen dat niemand nadeel ondervindt van de hervormingen en transities. 
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat de link tussen het sociale domein en mora-
liteit in de vorm van mensenrechten meer aandacht krijgt. Opleiders, beleidsmakers en 
professionals binnen het sociaal domein beginnen dit langzaamaan te beschouwen als 
relevant voor hun vakgebied. 
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Dit hoofdstuk draagt daarom bij aan het lopende debat over de implementatie van 
mensenrechten door sociale professionals. Op basis van een verkennende studie naar 
de opkomst van mensenrechten binnen het sociaal werk in Nederland wordt gekeken 
of sociaal werkers al dan niet een sterkere rol kunnen spelen in de verwezenlijking van 
mensenrechten op lokaal niveau. En zo ja, hoe? 

Methodologie
De data voor de verkennende studie zijn afgeleid uit twee bronnen: interviews met actoren 
binnen het vakgebied van sociaal werk en participerende observaties. Tussen februari 
en april 2016 werden informele interviews gehouden met 11 sleutelfiguren binnen het 
sociale werkveld om zo de reikwijdte en de aard van de interesse voor mensenrechten in 
het sociale werkveld te inventariseren. Op basis van deze interviews werden acht respon-
denten geselecteerd voor semigestructureerde interviews die plaatsvonden tussen april 
2016 en maart 2017: vier onderwijsprofessionals (verder aangeduid als ‘opleiders’ 1-4) van 
vier beroepsopleidingen tot sociaal werker, drie managers of adviseurs verbonden aan 
organisaties die opereren in het sociale domein (‘managers’ 1-3), en één vertegenwoor-
diger van een beroepsorganisatie (‘vertegenwoordiger beroepsorganisatie’) voor sociaal 
werkers. In de loop van het onderzoek werd een werkgroep van opleiders opgericht 
om de opties voor het opnemen van de mensenrechten in het curriculum voor sociaal 
werkers te bespreken. Deze werkgroep kwam tussen april 2016 en maart 2017 vijf keer 
bijeen. Participerende observaties van deze bijeenkomsten verhelderden de uitkomsten 
van de interviews.

Mensenrechten en sociaal werk in theorie
Hoewel de aandacht voor mensenrechten binnen het sociaal werk in Nederland nog rela-
tief nieuw is, is het verband tussen sociaal werk en mensenrechten gemeengoed in andere 
landen en op internationaal niveau. Het is niet voor niets dat de International Federation 
of Social Workers (IFSW) mensenrechten heeft opgenomen in de definitie van social work 
(IFSW, 2014). Volgens de IFSW dienen mensenrechten als overkoepelende principes voor 
het sociaal werk. Het ondersteunen en handhaven van mensenrechten dient daarbij als 
motivatie en rechtvaardiging van het sociaal werk.

Het verband tussen mensenrechten en sociaal werk kan op verschillende manieren 
tot uiting komen. Omdat sociaal werkers in direct contact staan met mensen, kan hun 
houding en handelen van invloed zijn op de mate waarin de rechten van hun cliënten 
worden gerespecteerd. Daarnaast krijgen sociaal werkers te maken met cliënten van wie 
die rechten zijn geschonden. Dat kan te maken hebben met de persoonlijke situatie van 
deze mensen, maar het kan ook zijn dat sociaal werkers ontdekken dat bepaalde mensen 
nadeel ondervinden vanwege regelgeving of beleid dat negatieve effecten heeft op de 
rechten van deze mensen. Omdat hun werk onlosmakelijk verbonden is aan de dagelijkse 
realiteit van mensen van wie de rechten op het spel kunnen staan krijgen sociaal werkers 
mensenrechtenkwesties onder ogen die anders misschien niet aan het licht zouden 
komen. 
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Mensenrechten en sociaal werk in de praktijk
Uit de interviews met respondenten kwam naar voren dat de Nederlandse sociale sector 
al jaren weinig tot geen aandacht heeft voor de mensenrechten. De professionalisering 
van sociaal werk begon bij de opkomst van de welvaartsstaat in de jaren vijftig. Daarna, 
in de jaren zestig, werd emancipatie de norm. Als gevolg daarvan werden paternalisme 
en ongevraagd advies tot taboe verklaard, en werden sociaal werkers aangemoedigd 
om te handelen met in plaats van voor hun minder bevoorrechte cliënten (Dam, Kluft, & 
Scheffelaar, 2016, p.7). Dit verdween in de tachtiger jaren, toen de focus verschoof naar 
efficiëntie en marktdenken (Dam et. al., 2016, p.8). Pas sinds een paar jaar is er in het 
vakgebied van sociaal werk in Nederland een heropleving van de interesse in mensen-
rechten waarneembaar. Eerst besloten individuele onderwijsprofessionals om cursussen 
mensenrechten in te voeren bij opleidingsinstituten voor sociaal werk. Vervolgens kwam 
er een bredere beweging op gang, toen Nederlandse en Belgische docenten en lectoren 
hun krachten bundelden en een werkgroep oprichtten om te bespreken hoe het onder-
werp kon worden opgenomen in hun curricula. Deze groep publiceerde in mei 2016 het 
eerder genoemde manifest dat het bewustzijn van het belang van mensenrechten deed 
groeien onder hun collega’s. 

Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van het manifest. Andere stakeholders 
in het vakgebied volgden al snel het voorbeeld van de onderwijsprofessionals: adviseurs 
bij een kennisinstituut ontwikkeling bespraken hoe mensenrechten konden dienen als 
een moreel kompas voor sociaal werkers, gemeentelijke beleidsadviseurs omarmden de 
rechten van de mens als een hulpmiddel voor morele oordeelsvorming, en de beroeps-
organisatie voor sociaal werkers begon vraagtekens te plaatsen bij de benadering van 
privacy in hun werkveld (aldus opmerkingen in de informele interviews). Ondertussen 
verschenen er artikelen over het onderwerp in het vakblad Sozio (Dijkstra, 2017; 
Karbouniaris, & Steenmeijer, 2015; Lochtenberg, 2015a; Lochtenberg, 2015b; Lochtenberg, 
& Maarsen, 2015). Hoewel deze ontwikkelingen zich nog steeds in een verkennend 
stadium bevinden, zou het initiatief van de onderwijsprofessionals op den duur kunnen 
uitmonden in de integratie van mensenrechten in social work. 

Deze hernieuwde aandacht voor de mensenrechten in het vakgebied van sociaal werk in 
Nederland komt voort uit een combinatie van een aantal bredere ontwikkelingen. Enkele 
van deze ontwikkelingen, die konden worden afgeleid uit de interviews met respon-
denten, worden hieronder besproken. 

Decentralisatie en bezuiniging
Alle respondenten noemden de decentralisaties en bezuinigingen in het sociaal domein 
als één van de oorzaken van de toegenomen interesse in mensenrechten (zie ook 
Lochtenberg, 2015a; Lochtenberg, & Maarsen, 2015). In 2015 werd de verantwoordelijk-
heid voor jeugdzorg, werkgelegenheid en de zorg voor ouderen en chronisch zieken 
verlegd van de centrale overheid naar de gemeenten. Tegelijkertijd legde de regering een 
aantal bezuinigingsmaatregelen op. De lokale overheden hebben hierdoor het sociaal 
domein gereorganiseerd, wat een directe impact heeft gehad op de praktijk van de sociaal 
werker.

Zes respondenten merkten op dat deze veranderingen zowel voor- als nadelen hadden 
die beiden de aandacht voor mensenrechten deed toenemen. Aan de ene kant hebben 
sociaal werkers meer vrijheid gekregen in de manier waarop ze hun werk uitvoeren, want 
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de lokale instanties hanteren minder strikte protocollen en moedigen persoonlijk maat-
werk aan. Dit heeft ertoe geleid dat sociaal werkers op zoek zijn gegaan naar nieuwe 
richtsnoeren voor hun werk. Aan de andere kant zijn budgetten gekrompen, waardoor 
een groeiende afhankelijkheid van vrijwilligers is ontstaan (opleider 3). Sociaal werkers 
voelen zich daardoor genoodzaakt om de legitimiteit van hun beroep aan te tonen - 
en kunnen mensenrechten opvoeren ter ondersteuning van hun zaak. Eén respondent 
(manager 1) merkte op dat de rechten van de mens kunnen worden aangehaald als “weer-
woord om je bestaansgrond te legitimeren.” 

De herontwikkeling van het curriculum voor sociaal werkers is eveneens een reactie op de 
veranderingen in het veld en een poging om het beroep te versterken. Op nationaal niveau 
zijn de professionele competenties herschreven langs drie domeinen: welzijn en samen-
leving, jeugd en gezondheidszorg (Vereniging Hogescholen, 2017). Hogescholen zijn 
daarom begonnen aan de ontwikkeling van één gemeenschappelijke bacheloropleiding 
in sociaal werk met drie specialisaties. De onderwijsprofessionals onder de respondenten 
die binnen hun opleidingen al mensenrechtencursussen hadden opgezet, zien deze 
ontwikkelingen als een kans om de rechten van de mens beter in het curriculum te inte-
greren (zie ook Dijkstra, 2017). Dit zou ertoe kunnen leiden dat de mensenrechten worden 
meegenomen in een bredere beweging voor professionalisering van het vakgebied. 

Andere mensenrechtenmechanismen
De oprichting van het College voor de Rechten van de Mens in 2012 was een andere 
ontwikkeling die de groeiende interesse in mensenrechten heeft beïnvloed. Door bijeen-
komsten te organiseren en gesprekken met stakeholders te initiëren, heeft het College de 
aandacht weten te vestigen op het onderwerp van de mensenrechten. Vier respondenten 
vertelden dat hun interesse in de rechten van de mens was gewekt of versterkt door een 
uitwisseling met het College. 

Op dezelfde manier werd, voorafgaande aan de ratificatie van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap (CRPD) door Nederland in 2016, draagvlak voor 
het verdrag gecreëerd onder relevante organisaties die zich verenigde in een Coalitie voor 

“ Verwezenlijking 
van mensenrechten 
op lokaal niveau kan 
sterker”
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Inclusie. Als gevolg daarvan was de professionele ‘gehandicaptensector’ al enkele jaren 
voor de ratificatie goed op de hoogte van het verdrag. Volgens verschillende respondenten 
is het CRPD van belang geweest voor de groeiende interesse voor de mensenrechten 
binnen de sociale sector (zie ook Karbouniaris, & Steenmeijer, 2015). 

Een laatste ontwikkeling die door respondenten naar voren werd gebracht als een 
oorzaak van de grotere aandacht voor mensenrechten onder sociaal werkers was de 
grote instroom van vluchtelingen in Europa en Nederland in 2015 (zie ook Lochtenberg, 
2015b). Er is een duidelijke link tussen de benarde omstandigheden van vluchtelingen en 
de mensenrechten, en sociaal werkers zien voor zichzelf een rol weggelegd in het bege-
leiden van deze kwetsbare groep.

Al deze factoren zijn op hun eigen wijze van invloed geweest, maar respondenten gaven 
aan dat de nieuwe interesse voor mensenrechten niet was ingegeven door specifieke 
actoren. Uit de interviews werd duidelijk dat deze interesse begon bij individuele onder-
wijs professionals die onafhankelijk opereerden en dat het nu langzamerhand uitgroeit 
tot een beweging. Met andere woorden, het lijkt erop dat de oorsprong van de ontwikke-
ling in het sociaal werk onderwijsveld zelf ligt. 

De rol van sociaal werkers
De respondenten benadrukten bovenal dat mensenrechten van belang zijn voor het 
inzicht dat ze sociaal werkers kunnen geven in de relaties tussen hun werk en structurelere 
vraagstukken. Net als in de vakliteratuur legden zijn hier een verband met de scheidslijn 
tussen het handelen op micro- dan wel macroniveau (Androff, 2016; Ife, 2012). Zes respon-
denten beschreven de huidige aandacht voor mensenrechten als een respons op het 
algemene gebrek aan besef binnen het vakgebied van de structurele oorzaken die schuil-
gaan achter de uitdagingen waarmee sociaal werkers te maken krijgen in hun dagelijks 
werk. Eén respondent zei dat sociaal werkers “veel investeren in hun werk voor de cliënt, 
maar de politieke context voor lief nemen” (vertegenwoordiger beroepsorganisatie). Een 
ander uitte de zorg dat “als je [als sociaal werker] alleen maar afgaat op je persoonlijke 
ervaring, je te weinig weet” (manager 3). 

Mensenrechten werden opgevoerd als een alternatieve invalshoek voor het kijken naar de 
problemen waarmee sociaal werkers te maken krijgen. Enkele respondenten illustreerde 
dit aan de hand van de perceptie van armoede als een individueel of sociaal probleem. 
Hierbij werd gewezen op de neiging van sociaal werkers om armoede te zien als een indi-
vidueel probleem: “als je arm bent, komt dat doordat er iets mis is met je” (opleider 4). 
Vanuit het perspectief van mensenrechten wordt armoede een probleem met structurele 
oorzaken, wat ertoe kan leiden dat sociaal werkers op zoek gaan naar oplossingen buiten 
de grenzen van de persoonlijke omstandigheden van hun cliënt. Op die manier “kunnen 
de rechten van de mens ons als sociaal werkers helpen om vraagtekens te zetten bij onze 
blik op de samenleving: is armoede echt je eigen fout of kunnen we er op een andere 
manier naar kijken? Wat past beter bij sociaal werk?” (opleider 2). Een mensenrechtenper-
spectief zou een nieuw licht schijnen op het werk van sociaal werkers. Dan is het oplossen 
van een probleem van een cliënt niet langer slechts een kwestie van een verandering in 
diens specifieke situatie, maar het nadenken over structurele veranderingen die zowel het 
probleem verhelpen als voorkomen dat het zich in de toekomst opnieuw voordoet.
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Als sociaal werkers eenmaal mensenrechtenkwesties beginnen te herkennen in hun werk, 
is de volgende stap deze onder de aandacht te brengen om een verandering in de situatie 
te bewerkstelligen. Dit komt overeen met de oorzaak- en casusgebonden pleitbezor-
ging die in de literatuur worden opgevoerd (Reichert, 2011, pp. 199-212; Steen, Mann, 
Restivo, Mazany, & Chapple, 2017, pp. 10-11). Zeven respondenten aarzelden echter om 
dit gebruik van mensenrechten te bestempelen als pleitbezorging door sociaal werkers. 
Twee respondenten zeiden dat “sociaal werkers niet geneigd zijn om de barricaden op 
te gaan” (vertegenwoordiger beroepsorganisatie) en “activisme is een brug te ver, niet 
iedereen heeft dat in zich” (opleider 1). In plaats daarvan gaven respondenten de voor-
keur aan de term ‘hoeder van de mensenrechten’, zoals wordt gehanteerd in artikelen van 
actoren in het vakgebied in Nederland en België (Eijkman, 2017; Lochtenberg, & Maarsen, 
2015; Reynaert, & Nachtergale, 2015). Eén respondent legde uit: “Een hoeder is iemand die 
een positie tussen activisme en nietsdoen inneemt. Een hoeder voelt zich verantwoorde-
lijk om iets te zeggen of te doen, maar zal niet snel de barricaden opgaan” (opleider 1). In 
plaats van pleitbezorgen, worden sociaal werkers aangemoedigd om de problemen waar-
tegen ze aanlopen in hun werk te signaleren. 

Aandacht vragen voor problemen
Deze functie van sociaal werk, het signaleren en agenderen van problemen, staat in het 
beroepsprofiel die is opgesteld door de beroepsvereniging van professionals in het sociaal 
werk (BPSW). Volgens het beroepsprofiel signaleert de sociaal werker “ontwikkelingen 
en gebreken in de samenleving of bij instanties die zijn of haar beroepswerkzaamheden 
raken. Hij of zij neemt hierover een beargumenteerd standpunt in en spreekt zich hier-
over uit” (BPSW, 2016, p.17). In zes van de interviews werd het ‘onder de aandacht brengen 
van problemen’ herhaaldelijk genoemd als een belangrijke taak van de sociaal werker en 
rechtstreeks gerelateerd aan de mensenrechten. Verschillende mogelijkheden werden 
gesuggereerd hoe deze taak op basis van de mensenrechten eruit zou moeten zien in 
de praktijk: opkomen voor de rechten van een individuele cliënt, handelen als een inter-
mediair tussen cliënten en lokale instanties, cliëntgroepen met vergelijkbare problemen 
helpen om op te komen voor hun eigen rechten, of proberen om beleid te beïnvloeden.

Een terugkerend thema hierbij was dat mensenrechten een taal verschaffen die het 
mogelijk maakt om de ernst van problemen te benadrukken. Respondenten verwezen 
naar mensenrechten als “een universele taal” (manager 2), een taal die “woorden biedt 
om verschillende argumenten naar voren te brengen” (opleider 2), en een manier om 
problemen “meer te concretiseren dan alleen maar een onderbuikgevoel dat het niet 
goed gaat” (manager 1). Gevraagd naar het niveau waarop sociaal werkers de rechten 
van de mens onder de aandacht zouden kunnen brengen, opperden de meeste respon-
denten dat de problemen zouden moeten worden aangekaart op de werkvloer, bij de 
gemeente, of bij de beroepsorganisatie. Als sociaal werkers op die manier een beroep 
deden op mensenrechten, zouden ze de onderliggende oorzaken van een probleem 
moeten kunnen identificeren alsmede de persoon of instantie die daarvoor verantwoor-
delijk kon worden gehouden. 

Een andere mogelijke toepassing van mensenrechten die werd voorgesteld door respon-
denten, was dat sociaal werkers deze konden gebruiken als een moreel kompas in hun 
dagelijkse praktijk. Dit is vergelijkbaar met de integratie van mensenrechten in de praktijk 
zoals voorgesteld in de literatuur (Berthold, 2015). Twee respondenten benadrukten dat 
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het respecteren van de rechten van de mens al inherent is aan sociaal werk, en dat sociaal 
werkers heel hard werken voor hun cliënten. Vier anderen waren kritischer en vonden dat 
sommige sociaal werkers hun werk nog steeds zien als een soort liefdadigheid en dat het 
bestuderen van de mensenrechten kon helpen om hun houding te verbeteren. 

In de discussie over de manier waarop mensenrechten het dagelijks werk zou kunnen 
beïnvloeden, noemden de respondenten het respect voor de menselijke waardigheid, 
gelijkheid en diversiteit. Gevraagd naar het soort mensenrechtenkwesties die sociaal 
werkers zouden kunnen tegenkomen in hun werk, verwezen de respondenten naar de 
bescherming van privacy en het respecteren van de lichamelijke integriteit van geïnstitu-
tionaliseerde cliënten. Vier respondenten merkten op dat een mensenrechtenraamwerk 
zou kunnen helpen om deze problemen naar voren te halen en grenzen te trekken. 
Sociaal werkers die zich bewust zijn van de mensenrechtendimensie van hun werk, 
zouden ook bewust handelen om ervoor te zorgen dat de rechten van hun cliënt worden 
gerespecteerd.

Conclusie
Uit dit verkennende onderzoek blijkt het focussen op de mensenrechtenimplicaties van 
hun werk bij sociale professionals in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Dit wordt 
onderstreept door de observatie dat de respondenten geen stellige uitspraken deden over 
de wijze waarop sociaal werkers mensenrechten zouden kunnen integreren in hun werk. 
Ondanks dat zij graag wilde verkennen op welke verschillende manieren mensenrechten 
relevant kunnen zijn voor sociaal werk, waren ze voorzichtiger in hun formuleringen over 
de feitelijke toepassing. Ook waren ze bezorgd dat mensenrechten te abstract zouden 
blijven voor de praktiserende sociale professional. Hieruit kan je concluderen dat er dus 
een goede vertaling nodig is van abstract geformuleerde rechtsnormen naar wat het 
concreet kan betekenen voor de praktijk. Verder gaven ze aan dat er wellicht bedrijfscul-
turen bestaan waar geen ruimte is voor een kritisch perspectief of dat mensenrechten 
door sommigen worden beschouwd als te idealistisch of theoretisch voor het alledaagse 
werk. In andere woorden om mensenrechten te borgen in het sociaal werk in Nederland, 
dan kan dat niet zonder de ontwikkeling van zowel een gedeeld begrip van de relevantie 
van mensenrechten als concrete ideeën ten aanzien van de toepassing ervan op het werk 
en in het beroepsonderwijs.
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Michel Linnenbank & Alan Kabki

Een concept groslijst 
met maatschappelijke 
waarden van reclasseren
In de afgelopen jaren zijn de verhoudingen tussen de maatschappij en het openbaar 
bestuur veranderd. Naast dat er in de afgelopen jaren meer hybride organisaties zijn 
gekomen die op de grens van het publiek en private domein handelen, is er sprake van 
informatisering van de samenleving. De burger is mondiger geworden en vraagt om 
een andere manier van verantwoording en controle. Steeds meer publieke organisaties 
krijgen te maken met maatschappelijke controle en verantwoording. De reclasserings-
organisaties in Nederland hebben in dit kader behoefte aan inzicht in wat hun 
maatschappelijke kosten en baten zijn en hoe deze onderbouwd kunnen worden. 

Maatschappelijke kosten en baten
De maatschappelijke kosten en baten kunnen inzichtelijk gemaakt worden door een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Een dergelijke analyse levert in de basis 
een antwoord op de vraag of iets een verantwoorde investering voor de maatschappij als 
geheel is of niet. Daarbij wordt er gekeken naar de welvaartsvoor- en nadelen (verande-
ringen) ten gevolge van bepaalde werkzaamheden of interventies (veelal ook maatregelen 
genoemd). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen financiële en economische 
waarden. (1) Financiële waarden betreffen concrete opbrengsten c.q. inkomsten op basis 
van marktprijzen. (2) Economische waarden omvatten naast de concrete opbrengsten (de 
financiële waarden genoemd onder (1)) ook alle andere welvaartsstromen die los staan 
van de markt, zoals de waarde van het verbeterde woongenot in een wijk of de verbeterde 
kwaliteit van leven van cliënten. Bij een MKBA wordt er naar de economische waarde in 
zijn geheel gekeken en niet louter naar de financiële waarden. 

Binnen een MKBA worden de veranderingen in maatschappelijke welvaart bepaald door 
eerst de omvang van de effecten en neveneffecten in kaart te brengen. Vervolgens worden 
de effecten beoordeeld of er sprake is van een baat. De baten worden vervolgens in cijfers 
uitgedrukt (kwantificeren) en vertaalt naar euro’s (monetariseren). Hierbij wordt rekening 
gehouden met mogelijke negatieve effecten van baten. Vervolgens wordt nagegaan of de 
baten de kosten van (een set van) bepaalde werkzaamheden of interventies overtreffen 
en in welke mate. Afbeelding 1 geeft naast de opbouw van de MKBA ook de verhoudingen 
aan tussen de gebruikte terminologie binnen de reclasseringsorganisaties en die van het 
lectoraat Waarde van Reclasseren (gebruikelijk in het vakgebied MKBA).
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Afbeelding 1. Praatplaat input, throughput, output & outcome reclassering in relatie tot 
maatschappelijke kosten-batenanalyse

Kosten
werkzaamheden reclassering

Effecten
positief/negatief

Baten
positief/negatief

Werkzaamheden reclassering
(van opdracht tot beïnvloeding van  

criminogene en beschermende factoren)

Werkzaamheden
Reclassering

Kosten
Saldo (EUR)

Effecten op cliënt 
en de directe 

omgeving  
van de cliënt

Outcome

Welvaartseffecten

Effecten op 
cliënten =  

Δ Kwantiteit

Baten voor  
maatschappij =  

Δ Kwantiteit*Prijs

Input

●● Opdracht ●● Handelen vanuit:

●❍ professionaliteit 
en
●❍ vakmanschap

●● Beïnvloeden van 
criminogene 
factoren

●● Beïnvloeden van 
beschermende 
factoren

●● Risicobeheersing 
(bepalen en 
beheersen van 
risico)

●● Resocialisatie

●● Recidive- 
vermindering

OutputThroughput

Voordat we deze kosten en baten van reclasseren kwantitatief in beeld kunnen brengen is 
het eerst nodig om in kaart te brengen waar het in kwalitatieve zin over gaat. Daarom staat 
in dit hoofdstuk de vraag centraal langs welke weg welke baten voor de maatschappij 
ontstaan, ten gevolge van de werkzaamheden van de reclassering. 

Werkwijze
Tijdens het congres Vakmanschap van de Reclasseringswerker in Utrecht in 2016 zijn we 
met deze vraag samen met reclasseringsprofessionals in twee werksessies aan de slag 
gegaan. Hierbij is er in verschillende groepjes op een rij gezet wat (1) de werkzaamheden 
van de reclassering zijn, (2) wat de directe effecten hiervan zijn en (3) wat hiervan de 

146  •  Professionele ankers



mogelijke baten voor de maatschappij zijn. Deze indeling is gebaseerd op de indeling 
veelal gebruikt voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (zie afbeelding 2) (Ruijgrok, 
Brouwer & Verbruggen, 2004; ECORYS en Verwey-Jonker Instituut, 2008; Koopmans et al., 
2016).

Afbeelding 2: Opzet workshop op basis van basisschema voor maatschappelijke 
kosten-batenanalyses

Werkzaamheden
Reclassering

Effecten op en
rond cliënten

Baten voor
maatschappij

Resultaten 
Deze werkwijze heeft verschillende groslijsten opgeleverd. De genoemde items op de 
groslijsten hebben we vervolgens onder elkaar gezet. Een aantal genoemde baten vielen 
meer onder de categorie effecten en zijn daaronder geplaatst. Na clustering van de items 
zijn we op de categorieën in tabel 1 uitgekomen. 

Tabel 1. Geïnventariseerde categorieën werkzaamheden, effecten en baten

Werkzaamheden Effecten Baten 

(Intake)gesprek (incl. 
vroeghulp)

Inzicht in wat cliënt nodig 
heeft

Vermindering kosten 
rechtsgang

(Straf )advies op basis van 
diagnose 

Directe hulp Vermindering kosten 
formele zorg

Zitting/strafoplegging Versterking cliënt Vermindering 
gezondheidskosten

Uitvoeren toezicht/ taakstraf Versterking netwerk cliënt Toename participatie

Rapporteren toezicht of 
taakstraf

Vergroting veiligheid Voorkomen schulden

Overig Participatie Verbetering 
woonsituatie

Burgers Verbetering kwaliteit 
van leven

Overig Verbetering vertrouwen

Op basis van de eerste inventarisatie en een eerste literatuurverkenning zijn groepen 
geïdentificeerd waar mogelijke baten optreden (tabel 2).
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Tabel 2. Matrix categorieën, baten en groepen

Categorie Thema Baat Cl
ie

nt

Sl
ac

ht
off

er
(s

)

Pa
rt

ne
r

Ki
nd

Br
oe

r/
 z

us

So
ci

aa
l n

et
w

er
k 

(f
am

ili
e/

 v
ri

en
de

n)

O
ve

ri
g

Rond 
delicten

A. Schade Schade X      X

B. Rechtsgang Preventie X        

Opsporing X        

Vervolging X        

Berechting X        

Tenuitvoerlegging X     X    

Ondersteuning 
verdachte/dader

X   X  X    

Ondersteuning 
slachtoffers

  X          

Direct 
betrokken 
personen

C. Participatie Opleidingskosten X X X X X X

Vrijwilligerswerk/ 
dagbesteding

X X X X X X

Werk X X X X X X

Arbeidswaardering X X X X X X

D. Schulden Schulden-
problematiek

X X X X X X

E. Wonen
 

Huisuitzetting X X X X

Maatschappelijke 
opvang

X      

F. Gezondheid 
(incl. 
slachtoffer)

Fysieke gezondheid X X X X X X

Geestelijke 
gezondheid

X X X X X X

G. Kwaliteit  
van leven

Kwaliteit van leven X X X X X X

Woongenot X

Vertrouwen H. Vertrouwen Genoegdoening   X

Vertrouwen in 
rechtstaat 

X X X X X X X

Sociaal vertrouwen X X X X X X X
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Op basis van deze inventarisatie kunnen we in ieder geval stellen dat het werk van de 
reclassering een breed scala aan mogelijke baten oplevert. Het gaat dus niet alleen om 
baten zoals een reductie van politiekosten, advocaatkosten of detentiekosten, maar 
ook over meer abstracte zaken als een versterking van het vertrouwen in de rechtstaat, 
genoegdoening en een verbetering van de kwaliteit van leven van betrokkenen. Verder 
gaat het ook om meer sociale baten als een verbetering in participatiegraad, een vermin-
dering van schulden en een verbetering van gezondheid. 

Aan de lijst met baten is verder een breed scala van verschillende belanghebbenden te 
koppelen zoals cliënten, netwerk van cliënten, burgers, overheid en andere organisaties. 
Deze ontlenen elk andere welvaartseffecten aan het werk van de reclassering. 

Vervolg
De volgende stap is om dit overzicht (waar mogelijk) verder aan te vullen en te stroom-
lijnen met behulp van bestaande literatuur. Vervolgens wordt het omgezet in een causaal 
model om de oorzakelijke verbanden tussen de werkzaamheden, effecten en baten vast 
te stellen en inzichtelijk te maken. Op basis van dit causaal model wordt vervolgens duide-
lijk welke baten gerealiseerd worden door de werkzaamheden van de reclassering.

Om de maatschappelijke kosten en baten van het werk van de reclassering te bepalen 
moeten de effecten en baten vervolgens gekwantificeerd worden. Een voorbeeld hiervan 
is dat bepaald moet worden hoeveel minder er gerecidiveerd wordt dankzij de reclasse-
ring en hoeveel dit vervolgens aan reductie van politieactiviteiten oplevert. 

“ Inzicht in kosten 
en baten laat zien 
of een investering 
maatschappelijk 
verantwoord is”
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Een eerste illustratie: Minder politie-inzet door reclassering
Als gevolg van het werk van de reclasseringsorganisaties daalt de recidivekans van 
reclassanten (Bol, 1995; Wartna et al., 2016; Wermink et al., 2007). Aangezien 40% 
van de gepleegde criminaliteit voor de rekening van recidivisten komt (Wartna, 
2009), leidt een daling van recidive tot een vermindering van het aantal gepleegde 
misdrijven. 
In 2015 heeft de veiligheidszorg bijna 13 miljard euro gekost (Moolenaar et al., 
2016). Deze kosten houden direct en indirect verband met de gepleegde crimi-
naliteit of preventieve maatregelen ter voorkomen van criminaliteit. Preventie- en 
opsporingskosten neemt met ruim € 6,1 en € 2,8 miljard het grootste deel van de 
kosten van veiligheidszorg voor hun rekening. Eén van de grote spelers bij deze 
uitgaven/inzet, is de politie. In 2015 heeft de politie bijna € 4,3 miljard van deze 
uitgaven gedaan; € 2,44 miljard voor opsporing en € 1,84 miljard voor preventie. 
Wanneer er – door de daling van recidive – minder misdrijven worden gepleegd, 
is er minder inzet van de politie nodig. Dat komt ten eerste doordat er minder 
misdrijven hoeven te worden opgespoord. Ten tweede is er minder politie-inzet 
nodig op het gebied van preventie omdat de dreiging van criminaliteit is afge-
nomen. Om uit te rekenen met welke bedragen de inzet van de politie vermindert, 
dient een aantal onbekende factoren te worden uitgerekend. Zo is er behoefte 
aan inzicht in de daling van recidive van plegers van verschillende misdrijven. 
Daarnaast is een onderbouwing van de preventie- en opsporingskomsten per 
misdrijf-type nodig om de vermindering van de kosten te kunnen schatten. 
Wanneer er een solide schatting is gemaakt van de daling van de opsporing- en 
preventiekosten die de politie niet meer hoeft te maken omdat criminaliteit is 
afgenomen, hebben we inzicht in dit deel van de opbrengsten van het werk van 
reclassering.

Verder moet voor alle baten bepaald worden hoe deze kunnen worden vertaald naar 
euro’s (monetarisering). Deze stap is nodig om de baten vergelijkbaar te maken met de 
kosten van reclasseren zodat een MKBA kan worden gedaan. Voor sommige baten zoals 
een vermindering van politiekosten kunnen we kijken naar de werkelijk gemaakte kosten 
van de verschillende activiteiten van de politie die niet meer hoeven plaats te vinden 
dankzij de inzet van de reclassering. Voor bijvoorbeeld een verbetering van het woon-
genot is er echter niet direct een ‘marktprijs’ te vinden. Wel blijkt een verbetering van het 
woongenot zich te vertalen in een hogere waarde van woningen in een wijk (Marlet, 2006; 
Marlet & Van Woerkens, 2007; Visser & Van Dam, 2006). Deze woningwaardestijging van 
bepaalde woningen vormt dan een raming van het prijskaartje voor de baat woongenot. 

Voor de kwantificering en monetarisering van baten is voor verschillende elementen 
bruikbare informatie te vinden in de literatuur. Zo geven Groot et al. (2007) al een mooi 
inzicht in de kosten van criminaliteit per misdrijf en vormt voor dit element een mooi start-
punt. Voor andere elementen zal aanvullend onderzoek nodig zijn. 

Met de gevonden en ontwikkelde kennis wordt vervolgens een rekenmodel gebouwd 
waarmee inzicht kan worden gegeven in wat de maatschappelijke waarde van de reclas-
sering is en hoe deze te vergroten is.
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Professional afronden. Zij houdt zich bij de reclassering bezig met optimalisering van het 
reclasseringsproces. Methodiekontwikkeling voor nieuwe doelgroepen en kwaliteitsver-
betering zijn daarbij haar belangrijkste aandachtsgebieden.

Marc Anderson is docent Sociaal Juridische Dienstverlening en al sinds de oprichting 
verbonden aan het lectoraat Schulden & Incasso. Marc werkte in de afgelopen jaren mee 
aan tal van lectoraatsonderzoeken. Hij was een van de drijvende krachten achter het 
onderzoek dat het lectoraat Schulden & Incasso uitvoerde met het lectoraat Werken in 
Justitieel Kader naar de belemmerende rol van schuldenproblematiek van mensen die 
onder reclasseringstoezicht staan. Dit onderzoek leidde onder meer tot Kamervragen en 
een kabinetsreactie. In de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening geeft Marc met 
name vakken op het terrein van de aanpak van schulden.

Widya de Bakker MSc is criminoloog. Zij is onderzoeker bij het lectoraat Kennisanalyse 
Sociale Veiligheid en hogeschooldocent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde van 
Hogeschool Utrecht. Zij heeft onderzoek gedaan naar de PIJ-maatregel (Jeugd-TBS), 
vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg en sinds 2012 doet zij onderzoek naar de 
werkalliantie binnen het onderzoeksprogramma Werkalliantie in Gedwongen Kader. Eind 
2017 is zij begonnen met haar promotieonderzoek naar een persoonsgerichte aanpak in 
het reclasseringstoezicht. In dit onderzoek wordt gekeken welke dadergroepen onder-
scheiden kunnen worden binnen de reclassering en naar verschillen in (het belang van) 
de werkalliantie bij de gevonden dadergroepen.  

Lisette Bitter werkt als projectcoördinator bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van 
Hogeschool Utrecht. Zij heeft vanuit deze functie meegewerkt aan meerdere onderzoeken 
vanuit de lectoraten Werken in Justitieel Kader (JK) en Kennisanalyse Sociale Veiligheid 
(KSV), waaronder een tweejarig project gericht op Trajectzorg binnen de jeugdzorg en 
een onderzoek waarin samen met professionals, cliënten en onderzoekers gewerkt wordt 
aan het vergroten van de veiligheid van jeugdigen binnen en buiten het gezin.

drs. Maaike de Boois is onderzoeker en projectleider bij het lectoraat Werken in Justitieel 
Kader. Zij promoveert op de geschiedenis van de Nederlandse andragologie. Hierin gaat 
zij in op de factoren die ten grondslag lagen aan de oprichting van deze veelbelovende 
wetenschap en de factoren die leidden tot de abrupte opheffing van de andragologie als 
erkende discipline. Verder werkt Maaike als senior adviseur Kwaliteitszorg onderzoek bij 
Hogeschool Utrecht.
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dr. Jacqueline Bosker is lector Werken in Justitieel Kader bij het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij als docent werkzaam in de master 
Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht. In 2015 is zij gepromoveerd op 
een onderzoek naar het effect van gestructureerde beslissingsondersteuning op beslis-
singen van reclasseringswerkers over plannen van aanpak voor delinquenten. Tot 2012 
was zij als senior beleidsmedewerker werkzaam bij het landelijk kantoor van Reclassering 
Nederland waar zij o.a. verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en implementatie van 
methoden en beleid voor diagnostiek, risicotaxatie en advisering.

dr. Alicia Dibbets doet op dit moment onderzoek voor het lectoraat Toegang tot het 
Recht van Hogeschool Utrecht naar de toepassing van mensenrechten binnen de sociaal 
werk praktijk. Sinds 2014 werkt zij als zelfstandig onderzoeker op mensenrechtengebied 
met een focus op de naleving van mensenrechten op lokaal niveau. Daarvoor heeft zij 
onder andere gewerkt voor het College voor de Rechten van de Mens, de International 
Federation of Health and Human Rights Organisations en het Studie- en Informatiecentrum 
Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. 

dr. Josje Dikkers is senior onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Verandering 
in het Publieke Domein en hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Arbeid en 
Organisatie. Zij is in 2008 gepromoveerd op de balans tussen werk- en privéleven van 
werknemers en de ondersteuning die organisaties hier in de vorm van Human Resource 
(HR) beleid in kunnen bieden. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van Arbeid 
& Welzijn en wat specifiekere onderwerpen waarover zij gepubliceerd heeft, zijn: werk-
privé balans, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en HR-beleid voor oudere werknemers.

mr. drs. Mark Dorenbusch is als hoofddocent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat 
Waarde van Reclasseren. Mark is bestuurskundige en jurist en sinds 6 jaar verbonden aan 
Saxion als teamleider voor de opleidingen Sociaal-Juridische Dienstverlening en (sinds 
2017) Ruimtelijke Ontwikkeling/Bestuurskunde. Hiervoor is Mark ruim 10 jaar werkzaam 
geweest binnen het justitiële domein (o.a. in de rol van manager van een Veiligheidshuis). 
Vanuit deze achtergrond en vanuit zijn huidige rol is Mark betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het lectoraat Waarde van Reclasseren en denkt hij ook nu mee bij de 
ontwikkeling van het lectoraat en de vraag hoe onderwijs, onderzoek en praktijk duur-
zaam verbonden kunnen worden.  

dr. Andrea Donker  is lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid bij het Kenniscentrum 
Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij verbonden aan de master 
Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht. In 2004 is zij aan de Universiteit 
Leiden gepromoveerd op een onderzoek naar de ontwikkeling van antisociaal gedrag 
van kindertijd tot in volwassenheid. Van 2003 tot 2010 werkte zij als universitair docent 
Criminologie aan de Universiteit Leiden, waarna zij aan Hogeschool Leiden tot 2012 
verbonden was als lector Ontwikkelingscriminologie. Recent onderzoek richt zich op 
praktijkgerichte kennisontwikkeling en –ontsluiting rond thema’s als persoonsgebonden 
aanpak, werkalliantie in (semi)gedwongen kader en biocriminologie.
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dr. Lia van Doorn is directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie  en  lector 
Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening  bij dit kenniscentrum van Hogeschool 
Utrecht (HU). Ze studeerde Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht (UU) en was als onder-
zoekster verbonden aan de Faculteit Algemene Sociale Wetenschappen van de UU en 
aan het Nederlands Instituut Zorg en Welzijn. In 2002 promoveerde ze op een volgstudie 
naar (ex-) daklozen in Utrecht. Sinds 2007 is ze als lector verbonden aan HU en ze richt 
zich op (hulp- en dienstverlening aan) mensen in de marge van de samenleving en op 
beroepsethiek. Daarnaast is ze voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de 
Beroepsvereniging van Sociaal Werkers (BPSW) en redacteur van het Tijdschrift voor 
Sociale Vraagstukken. 

mr. drs. Simone van Egdom is teamleider van de opleiding master Forensisch Sociale 
Professional en als docent werkzaam bij het Instituut voor Recht. Daarnaast verricht zij 
binnen het lectoraat Werken in Justitieel Kader promotieonderzoek naar de verhouding 
van wettelijke bevoegdheden tot interventies in de opvoeding in relatie tot het mensen-
recht op privé- en gezinsleven. 

mr. dr. Quirine Eijkman is Ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de 
Mens en lector Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van 
Hogeschool Utrecht. Het onderzoek van haar lectoraat richt zich op toegang tot het recht 
in de lokale praktijk en juridische zelfredzaamheid van lokale professionals en burgers 
in de participatiesamenleving. Zij zit in de Raad van Advies van het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en bij Delite Labs, een start-up school voor 
migranten. Ook is zij lid van het Nederlands Helsinki Comité. Haar bijdrage is op persoon-
lijke titel geschreven.

dr. Marie-José Geenen maakt zich hard voor reflectieve professionaliteit als supervisor bij 
de bacheloropleiding Social Work, als docent bij de master Forensisch Sociale Professional 
en als onderzoeker bij het Lectoraat Werken in Justitieel Kader. In 2014 is zij gepromo-
veerd op een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens 
in een justitiële jeugdinrichting. Zij heeft hiervoor gewerkt bij Avans Hogeschool bij 
verschillende lectoraten en deed daar onder andere onderzoek naar stoppen met crimi-
naliteit bij jongeren.

dr. Joep Hanrath is senior onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader en   
hogeschoolhoofddocent bij het Instituut Social Work. In 2013 is hij gepromoveerd op een 
onderzoek naar het werk van groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen. In 2017 werkte 
hij samen met het werkveld en Movisie aan de competentieset forensisch sociale professi-
onal. Momenteel is hij verantwoordelijk voor het nieuw te ontwikkelen forensisch accent 
binnen het major bachelor onderwijs van Social Work.

dr. Renée Henskens is gedragswetenschapper bij Reclassering Nederland. Zij is co-ont-
wikkelaar van verschillende erkende justitiële interventies, waaronder CoVa, CoVa-plus 
en Leefstijl 24/7. Zij geeft inhoud aan gedragsbeïnvloeding binnen reclasseringstoezicht 
en participeert in innovatieve projecten op het gebied van gedragsverandering met 
behulp van Virtual Reality. Ook coördineert zij onderzoek binnen de drie reclasserings-
organisaties. In 2004 promoveerde zij op de effectiviteit van bemoeizorg aan chronische 
crackverslaafden in de Rotterdamse verslavingszorg. 
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dr. Nadja Jungmann is lector Schulden en Incasso aan Hogeschool Utrecht. Ze is gepro-
moveerd op het onderwerp schuldhulpverlening en ontving in februari 2017 de prijs voor 
lector van het jaar. Ze voerde in de afgelopen jaren opdrachten uit bij diverse crediteuren 
(banken, woningcorporaties, zorgverzekeraars, waterschappen, deurwaarders etc.). Nadja 
is in Nederland een autoriteit op het gebied van de schuldenproblematiek bij huishoudens 
blijkend uit de vele projecten die zij op dit terrein heeft uitgevoerd, de vele congressen 
waar ze spreekt, haar regelmatige optreden in de media en de circa 60 publicaties die zij 
over dit onderwerp heeft geschreven. Nadja voerde onder meer de onderzoeken uit die 
leidden tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en tot het kabinetsbesluit om een 
landelijk beslagregister in te stellen. In 2009 won zij de ROA impactprijs. 

dr. Alan Kabki is senior docent-onderzoeker bij Saxion Hogescholen. Hij houdt zich bezig 
met het (door)ontwikkelen en verzorgen van de modules economie, criminologie, onder-
zoeksmethode en kosten van veiligheid bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Hij 
is als onderzoeker verbonden aan lectoraat Waarde van Reclasseren, waar hij onderzoek 
doet naar de effecten en opbrengsten van het werk van reclassering. Alan heeft aan de 
Radboud Universiteit van Nijmegen Beleidsgerichte Economie gestudeerd en is gepromo-
veerd aan Tilburg University op de werkwijzen en drijfveren van fraudeurs.

drs. Marius van der Klei is bestuurskundige en werkzaam als beleidsadviseur bij 
Jeugdzorg Nederland. Hij is al jaren landelijk werkzaam op het terrein van de jeugdre-
classering, zowel in deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging als in landelijke 
ketenprocessen. Tevens geeft hij als lid van een klankbordgroep adviezen bij een onder-
zoek vanuit het lectoraat Werken in Justitieel Kader naar effectief samenwerken rond 
jeugd in regio Midden-Nederland.

drs. Lous Krechtig is sociaalpsycholoog en was als trainer, onderzoeker en methodiekont-
wikkelaar werkzaam bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht. 
Zij beschreef en ontwikkelde verschillende methoden voor jeugdreclassering en reclasse-
ring en was supervisor en coach. Zij deed onderzoek naar de rol van moraal en waarden 
in het reclasseringswerk. Tot 2015 was zij ook als trainer verbonden aan de Transfergroep 
van Hogeschool Rotterdam.

Josien Leurdijk is sinds 2015 erelid van het lectoraat Werken in Justitieel kader. Ze heeft 
jarenlang gewerkt bij de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), zowel in de uitvoe-
ring als in het management en beleid. Kwaliteit en professionaliteit van de reclassering 
zijn thema’s die in haar loopbaan steeds centraal hebben gestaan. Per 1 maart 2018 werkt 
ze als teamleider bij GGZ Reclassering Fivoor.

dr. Maarten van der Linde is historicus. Hij werkte van 1975 tot 2013 als docent geschie-
denis aan Hogeschool de Horst en Hogeschool Utrecht; de laatste jaren was hij bijzonder 
lector Geschiedenis van sociaal werk. Hij is voorzitter van de Vereniging Canon sociaal 
werk en was in 2014 eindredacteur van de Canon Reclassering in Nederland. In 2016 
verscheen bij SWP de uitgebreide en herziene zesde druk van zijn Basisboek Geschiedenis 
van sociaal werk. Momenteel werkt hij met Ties Limperg aan een geschiedenis van 
het Amsterdamse genootschap Liefdadigheid naar Vermogen en zijn oprichter Louis 
Blankenberg 1870-1940.
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Michel Linnenbank MSc heeft met het afronden van een (Bestuurskundige) master 
Besturen van maatschappelijke organisaties aan de Vrije Universiteit een bestuurskun-
dige achtergrond. En houdt zich als kernteamlid van het lectoraat Waarde van Reclasseren 
bezig met beleids- en bestuurlijke vraagstukken die spelen bij reclassering. Vanuit zijn 
expertise op het gebied van beleidsevaluatie en beleidsanalyse analyseert hij het beleid 
van de reclassering om te kunnen adviseren over hoe de reclassering de maatschappelijke 
meerwaarde kan vergroten. Daarnaast is Michel sinds 2013 actief als onderzoeker bij het 
lectoraat Governance waar hij betrokken is geweest bij diverse onderzoeken naar gover-
nance vraagstukken.

dr. Tamara Madern  is lector Schuldpreventie & Vroegsignalering bij het lectoraat 
Schulden en Incasso.  In 2015 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar financieel 
gedrag van mensen met financiële problemen. In de afgelopen jaren richtte haar onder-
zoek zich op het financieel gedrag van volwassenen en jongeren, maar ook op de rol 
van de sociale professionals en vrijwilligers. Steeds vaker is ook de effectiviteit van inter-
venties een speerpunt in het onderzoek. Tot 2015 werkte zij bij het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting (Nibud). Tamara is redactielid van het vakblad ‘Schuldsanering’ 
en werkt tevens als projectleider Innovatie en onderzoek bij het programma ‘Schouders 
eronder’.

drs. Mirella Marks is psychologe en manager van het Opleidingshuis Reclassering, een 
team dat scholing ontwikkelt en organiseert voor de medewerkers van de drie reclas-
seringsorganisaties. Zij heeft met haar team het Opleidingshuis opgebouwd tot een 
volwaardige aanbieder van scholing in iedere fase van professionele ontwikkeling, van 
beginnend beroepsbeoefenaar tot vakvolwassen medewerker met specifieke taken. 
Tot 2012 was zij als projectleider opleidingen werkzaam voor de reclassering waar zij 
o.a. verantwoordelijk was voor de scholingsprogramma’s t.b.v. de implementatie van 
methoden en beleid voor reclasseringswerkers advies, toezicht en de werkstraf.

dr. ir. Attila Németh is lector van het lectoraat Waarde van Reclasseren bij Saxion. Hij 
heeft Civiele Technologie en Management gestudeerd aan de Universiteit Twente. Na zijn 
studie is hij daar gepromoveerd. Vervolgens heeft hij gewerkt als projectleider/adviseur 
planvorming bij Witteveen+Bos aan verschillende projecten op het vlak van maatschap-
pelijke kosten-batenanalyses (MKBA) in het ruimtelijke domein. Binnen Saxion heeft hij de 
afgelopen jaren gewerkt aan het opzetten van een onderzoeksspoor rond maatschappe-
lijk rendement, effectiviteit en data in het sociale domein. 

Irma Nibbelink MSW is reclasseringswerker bij Reclassering Nederland. Zij houdt zich 
voornamelijk bezig met tbs en is als zodanig contactfunctionaris voor de regio Twente 
waar zij aanspreekpunt en ambassadeur is voor allerhande zaken betreffende de tbs, 
zowel intern als extern. In 2017 rondde zij de master Forensisch Sociale Professional aan 
Hogeschool Utrecht af met een onderzoek naar overtuigingskracht van tbs-taakspe-
cialisten in het justitiële krachtenveld. Na haar opleiding maatschappelijk werk was ze 
werkzaam in de psychiatrie voor ze bij de reclassering kwam werken.
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Marleen Nieuwland is beleidsmedewerker bij Reclassering Nederland. Zij heeft zowel een 
opleiding voor maatschappelijk werk gedaan als een studie bedrijfskunde. Tijdens haar 
studie maatschappelijk werk deed zij allerlei activiteiten op het gebied van vrouwenhulp-
verlening. Bij de reclassering startte ze als reclasseringswerker in een vrouwengevangenis, 
daarna werd zij voorzitter van de OR om vervolgens bij beleid te gaan werken. Hier richt zij 
zich op professionaliteit en kwaliteitsontwikkeling.

drs. Annelies Sturm is psycholoog en maatschappelijk werker. Zij is verbonden als onder-
zoeker aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. In het kader 
van haar dissertatie doet zij onderzoek naar de ontwikkeling van de werkalliantie tussen 
de cliënt en de toezichthouder van de reclassering. Voor het Instituut voor Social Work 
verzorgt zij onderwijs op het gebied van methodiek en de werkalliantie in het gedwongen 
kader. 

Inge Toebosch is hoofdtrainer bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Zij heeft sinds 1994 diverse functies binnen het ministerie uitge-
voerd, zowel bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) als de DT&V. In haar functies als 
senior coach en manager was zij verantwoordelijk voor het begeleiden van leerprocessen 
en de operationele aansturing van afdelingen. Van 2013 tot 2015 is Inge projectmanager 
geweest van een landelijk samenwerkingsverband tussen Rijk, gemeenten en non-gou-
vernementele organisaties ten einde lokale vreemdelingenproblematiek en noodopvang 
op te lossen. Vanaf oktober 2015 is zij werkzaam als hoofdtrainer en (mede)verantwoor-
delijk voor de implementatie van de methodiek ‘Werken in gedwongen kader’ binnen de 
organisatie. 

dr. Jaap A. van Vliet werkte sinds 1973 tot zijn pensionering in 2014 in de jeugdzorg, 
de forensische psychiatrie en de reclassering als maatschappelijk werker, leidinggevende, 
beleidsadviseur en onderzoeker. Hij promoveerde in 2006 in Tilburg op een onderzoek 
naar de relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg. 
Vanaf de start van het lectoraat Werken in Justitieel Kader in 2008 was hij tevens tot 2016, 
gedetacheerd door Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, als onderzoeker 
verbonden aan dit lectoraat. Sinds 2014 is hij onder meer zelfstandig gevestigd als advi-
seur en onderzoeker in de forensische sector.

dr. Vivienne de Vogel is psychologe en werkt als lector bij het lectoraat Werken in Justitieel 
Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en als onderzoeker bij 
de Forensische Zorgspecialisten. Haar onderzoek concentreert zich op genderverschillen 
in criminaliteit, risicotaxatie van gewelddadig gedrag, beschermende factoren, recidive, 
stalking, victimisatie en psychopathie. Ze ontwikkelde samen met collega’s diverse risi-
cotaxatie-instrumenten (o.a. de FAM voor vrouwen, de SAPROF voor beschermende 
factoren) en schreef het boek Geweld door vrouwen. 

Marlous de Vos MSW is senior projectleider Jeugd en Veiligheid bij de gemeente 
Amsterdam. Sinds 2008 is zij werkzaam binnen de jeugd(strafrecht)keten, zowel op regio-
naal als binnen verschillende projecten op landelijk niveau. Tot 2017 was zij als onderzoeker 
verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht waar zij 
onderzoek deed naar de SAVE-methodiek.
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dr. Jessica Westerik is hoofd beleid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. In 2009 is zij gepromoveerd op de toepassing van de structu-
ratie theorie van Anthony Giddens op ex-prostituees. Tot 2016 was zij als hoofd beleid 
werkzaam bij Reclassering Nederland, waar zij o.a. verantwoordelijk was voor de samen-
werking met het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht. 

prof. dr. Jean Pierre Wilken is sociaal wetenschapper en lector Participatie, Zorg en 
Ondersteuning bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Met zijn 
lectoraat doet hij onderzoek naar sociale inclusie en participatievraagstukken van mensen 
met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, en nieuwe vormen van 
gebiedsgericht werken in het sociale domein. Hij is tevens programmacoördinator van het 
kennisplatform Utrecht Sociaal, en gasthoogleraar bij de Universiteit van Tallinn, Estland.

Fatima Yazami MSW is raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. In 2017 
heeft zij de master Forensische Sociale Professional afgerond. Tijdens de laatste fase van 
de opleiding heeft zij onderzoek gedaan naar de competenties van de professionals, die 
rondom de kinderen die van school verzuimen, werken. Het onderzoek was de eerste fase 
van het project “Ontketen de Zorg, de Breed Inzetbare Professional.” Inmiddels is Fatima 
projectleider van het project en zal het project in 2018 tot uitvoering gebracht worden.
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Dankwoord
Op deze plaats willen wij alle auteurs die hebben bijgedragen aan dit Liber Amicorum 
voor Anneke Menger hartelijk bedanken. Toen wij de uitnodiging uitdeden hadden we 
binnen een mum van tijd vele enthousiaste reacties. Het redigeerproces verliep bijzonder 
soepel en vlot. Dit zegt iets over de toewijding en consciëntieusheid van de auteurs, maar 
toont naar ons idee ook aan hoe zeer Anneke gewaardeerd wordt door haar collega’s. Men 
maakte graag tijd vrij om bij te dragen aan deze mooie bundel voor haar afscheid.

Jacqueline Bosker, Vivienne de Vogel & Lisette Bitter
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nneke

Goed onderbouwde interventies kunnen alleen effectief  
zijn in de handen van goede professionals. 

Deze uitspraak kenmerkt het werk van Anneke Menger. Versterking 
van het professioneel handelen van forensisch sociale professionals  
is een belangrijke rode draad in haar werk als lector Werken in 
Justitieel Kader. 

In 2008 werd het lectoraat Werken in Justitieel Kader opgericht en 
ontwikkeld door Anneke Menger, in de eerste jaren samen met 
bijzonder lector Jo Hermanns. Het lectoraat is onderdeel van het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie aan Hogeschool Utrecht en richt 
zich op het werk van sociale en pedagogische hbo-professionals 
die werken in een justitieel kader. In 2018 neemt Anneke Menger 
afscheid. In deze tien jaar is veel bereikt; nieuwe methodieken voor 
het werkveld zijn ontwikkeld en belangrijke vernieuwingen hebben 
hun intrede gedaan in het onderwijs, zoals de master Forensisch 
Sociale Professional. 

In dit Liber Amicorum worden bijdragen gebundeld van collega’s uit 
het werkveld, het onderwijs en onderzoek waarmee Anneke Menger 
heeft samengewerkt of wie zij heeft geïnspireerd. Deze bundel geeft 
een mooi overzicht van recente ontwikkelingen in het justitiële 
werkveld en in het onderwijs voor forensisch sociale professionals en 
toont duidelijk de waarde aan van praktijkgericht onderzoek, zoals 
dat wordt vormgegeven door lectoraten aan Hogeschool Utrecht. 
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