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Geachte heer Teunissen, 

 

In november 2011 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een doorlichting 

uitgevoerd bij Emergis Reclassering. De Inspectie kwam in het algemeen tot een 

positief oordeel, maar deed in dit rapport wel een aantal aanbevelingen. Op 13 

februari 2013 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een tussentijds toezicht 

uitgevoerd bij Emergis.  

 

De opzet van een tussentijds toezicht is om een jaar na het verschijnen van een 

inspectierapport te bezien of een vervolgonderzoek aangewezen is of niet. De 

Inspectie neemt dat besluit aan de hand van de mate waarin een organisatie 

eerder gesignaleerde zaken heeft aangepakt.  

 

Bevindingen tussentijds toezicht 

De reclasseringsafdeling van Emergis heeft na de doorlichting opnieuw te maken 

gehad met wisselingen in het management. Recent is een vaste afdelingsmanager 

aangesteld. De medewerkers geven te kennen dat zij grote behoefte hebben aan 

stabiliteit in het management, mede omdat eerder geconstateerde knelpunten 

door de organisatorische verschuivingen niet zijn opgepakt. Desalniettemin zijn, 

mede door de zelfstandige houding en grote professionaliteit van de 

reclasseringswerkers en de werkbegeleider, onder andere de volgende 

verbeterpunten opgepakt:  

- Functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden.  

- De caseloads zijn beter verdeeld, onder andere door toename van 

personeel. 

- De organisatie is nu vertegenwoordigd bij externe overleggen, o.a. bij 

periodiek overleg met de p.i. en het CBTR. 

- Er is nu meer overleg op casusniveau met de politie, mede door de komst 

van wijkagenten in de provincie Zeeland. 

- De contactfrequentie voor de onder toezicht gestelden is redelijk goed op 

orde. 

 

Op sommige onderdelen is het resultaat er (nog) niet. Aandachtspunten voor de 

organisatie zijn: 

- De verdeling van de verantwoordelijkheid van de werkbegeleider in 

verhouding tot de manager dient nog uitgekristalliseerd te worden. 
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- Inventarisatie van de professionaliseringsbehoefte onder de 

reclasseringsmedewerkers. Enkele trainingen hebben inmiddels 

plaatsgevonden. 

- Er wordt vaak geen RISc afgenomen bij een niveauwijziging van het 

toezicht.  

- De registratie in IRIS is nog niet volledig van en de kwaliteit hiervan moet 

omhoog, onder andere de verslaglegging van de casuïstiekbespreking en 

het opleveren van voortgangsverslagen behoeven aandacht. 

- Er is geen evaluatie over de tevredenheid van de cliënten. De organisatie 

is van mening dat hier landelijk beleid voor moet zijn. 

- Er was sprake van een relatief hoog percentage voortijdig positieve 

afsluitingen ten opzichte van de landelijke cijfers. De organisatie heeft 

niet geëvalueerd hoe tot deze besluiten zijn gekomen en of het terecht is 

dat dit percentage relatief hoog ligt. 

 

Meerdere knelpunten zijn niet (helemaal) opgelost omdat Emergis hiervan 

afhankelijk is van het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland - West-Brabant. Bij wijze 

van uitzondering op de reguliere werkwijze van een tussentijds toezicht, is 

besloten om, in goed overleg, het OM over deze knelpunten te interviewen. De 

samenwerking tussen beide partijen wordt over en weer als goed ervaren. 

Ondanks deze goede samenwerking, werpt dit nog niet direct zijn vruchten af in 

de dagelijkse praktijk. Knelpunten waar Emergis tegen aanloopt zijn: 

- Voorheen waren de korte lijnen in Middelburg erg goed. In Middelburg 

bepaalde de reclassering samen met het OM welke vroeghulpen er werden 

gedaan. In Breda selecteert de reclassering de vroeghulpen zelfstandig, 

met het risico dat een cliënt wordt bezocht terwijl deze niet wordt 

voorgeleid, en vice versa. Met de herindeling van de arrondissementen is 

door de reclassering en het OM besloten om de werkwijze van Breda door 

te voeren. Tijdens de gehele fase van inverzekeringstelling ervaren de 

reclasseringswerkers in Zeeland een moeizamere informatie-uitwisseling 

met het OM. Vanwege de arrondissementale veranderingen is er een 

procesoverleg met de reclasseringsorganisaties en het OM opgericht 

waarin voorkomende problemen aan bod komen. Beide partijen zijn 

tevreden over dit overlegmoment. Volgens beide partijen is de 

verwachting dat ZSM zal bijdragen aan het aanpakken van deze 

knelpunten. 

- Er is vaak geen zittingsdatum bekend bij een adviesopdracht. Volgens het 

OM is dit een terugkerend probleem. Meerdere oorzaken spelen hierin 

mee, o.a. de zittingsplanning en het zittingsrooster van de rechtbank. 

Volgens het OM wordt er nu gewerkt aan een verbetering van JD-online, 

waarin een automatische koppeling wordt gerealiseerd. Op deze wijze 

moet de reclassering onmiddellijk zicht hebben op de zittingsdata. 

- Er zijn weinig opdrachten voor elektronische controle. Volgens het OM 

zitten er enerzijds nog haken en ogen in de mogelijkheden voor dit 

controlemiddel, o.a. de aanrijtijd van de politie door de regionale 

spreiding. Anderzijds zou volgens het OM de mogelijkheden hiertoe ook 

nog meer op het netvlies van de reclassering moeten liggen. 

- De formele opdracht voor een schorsingstoezicht, maar meer nog voor de 

vonnissen, laat lang op zich wachten. Volgens beide partijen is dit een 

terugkerend onderwerp tijdens de overlegmomenten. Voordat de officiële 

toezichtsopdracht aan de toezichthouder toegewezen wordt, gaat de 

verwerking van deze opdracht langs verschillende partijen. Beide partijen 
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geven te kennen dat er gekeken moet worden of hier een praktische 

oplossing voor mogelijk is. 

- Het wijzigen van de bijzondere voorwaarden en het plannen van TUL-

zittingen duurt lang. Volgens het OM is de ketenprocesmedewerker recent 

teruggekeerd, waardoor hier verbetering in moet komen. Het OM geeft 

ook aan dat de TUL-zittingen over het algemeen drie maanden na 

aanvraag plaatsvinden. De rechtbank hecht hier volgens hen minder 

prioriteit aan, terwijl het OM merkt dat de reclassering behoefte heeft aan 

een snellere planning. 

 

Besluit vervolgonderzoek  

Er zijn nog enkele aandachtspunten, maar er zijn ook de nodige verbeteringen 

gerealiseerd. Op basis van deze bevindingen besluit de Inspectie geen 

vervolgonderzoek te doen. 

 

De Inspectie zal deze brief op hun website (www.ivenj.nl) plaatsen bij het 

inspectierapport over Emergis. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

J.G. Bos   

Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie   
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