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Datum 27 mei 2016 

Onderwerp Besluit tussentijds toezicht 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In april 2014 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna: de Inspectie) een 

doorlichting uitgevoerd bij Reclassering Nederland regio Rotterdam (hierna: RN 

Rotterdam). De Inspectie kwam tot een overwegend positief oordeel, en deed in 

het rapport een aantal aanbevelingen. De Inspectie heeft in mei 2016 daarom een 

tussentijds toezicht uitgevoerd.  

 

De opzet van een tussentijds toezicht is om na een doorlichting te bezien of 

vervolgonderzoek geïndiceerd is. De Inspectie neemt dat besluit aan de hand van 

de mate waarin een organisatie eerder gesignaleerde zaken heeft opgepakt.  

 

Bevindingen: aanbevelingen krijgen voldoende aandacht 

De aanbevelingen van de Inspectie hadden betrekking op de wijze van 

kwaliteitsborging, een aantal aspecten van reclasseringstoezicht en de werkstraf.  

 

Kwaliteitsborging 

Ten tijde van de doorlichting in 2014 had RN net een landelijke reorganisatie 

doorgevoerd waarbij de rol van werkbegeleider is verdwenen. De borging van de 

kwaliteit van de reclasseringsproducten is lager in de organisatie belegd. De 

Inspectie heeft in het tussentijds toezicht geconstateerd dat de organisatie verder 

is gevorderd om aan deze borging invulling te geven. Zo is de rol van 

kwaliteitsfunctionarissen en unitmanagers scherper gedefinieerd, stuurt de 

organisatie scherp op casuïstiekbespreking en intervisie en is een 

klantwaarderingsonderzoek uitgevoerd bij het Openbaar Ministerie, de rechterlijke 

macht en de Dienst Justitiële Inrichtingen. RN Rotterdam heeft aangegeven dit 

onderwerp te blijven monitoren.  
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Reclasseringstoezicht 

Voor het reclasseringstoezicht is – vanuit de drie reclasseringsorganisaties – een 

recente ontwikkeling gaande die naar meer doelgericht toezicht streeft. Dit houdt 

onder meer een nieuwe registratiewijze in het cliëntvolgsysteem IRIS in, 

waardoor de registratie moet gaan verbeteren. Tevens beogen de drie 

reclasseringsorganisaties het evalueren van het toezicht en het dynamisch 

gebruik van toezichtovereenkomsten hiermee vanzelfsprekender te maken voor 

de reclasseringswerkers. Op het moment van het tussentijds toezicht waren deze 

zaken nog niet volledig op orde. De organisatie verwacht de beoogde 

verbeteringen te behalen met de nieuwe registratiewijze en sturing hierop.  

 

Het beleid voor het gebruik van (her)diagnostiek is soepeler geworden. Het is niet 

langer verplicht om bij aanvang van een reclasseringstoezicht diagnostiek te 

hebben. De reclasseringswerker schat zelf in of dit noodzakelijk is. Collegiale 

feedback behoort de objectiviteit van deze inschatting te waarborgen. De 

Inspectie vindt het van belang dat deze afweging bewust en op basis van feitelijke 

informatie wordt gemaakt.  

 

RN Rotterdam haalt de norm voor het tijdig starten van toezichten. Vanwege de 

hoge instroom werkt RN daarnaast met wachtrijbeheer waardoor voor de 

opdrachtgevers duidelijk is op basis waarvan de reclassering prioriteert.  

 

Werkstraf 

Wat betreft de werkstrafprojecten, had de Inspectie aanbevolen duidelijkheid te 

verschaffen welke medewerkers bij welke projectplaatsen onaangekondigd de 

aanwezigheid van cliënten controleren. Dit is onder andere van belang om het 

risico op fraude met werkstrafuren te voorkomen. RN Rotterdam heeft schriftelijk 

vastgelegd welke verdeling er is tussen de projectbeheerders en de medewerkers 

werkstraf. Daarnaast controleren werkmeesters nu ook onaangekondigd een 

aantal projectplaatsen. Hierdoor is voldoende geborgd dat alle projectplaatsen 

regelmatig onaangekondigd gecontroleerd worden.  

 

Besluit: geen vervolgonderzoek 

RN Rotterdam heeft op alle aanbevelingen acties ondernomen. Bij de meeste is 

het resultaat positief. Bij een aantal aanbevelingen op het taakspecialisme 

toezicht is het resultaat er nog niet in voldoende mate. De Inspectie vindt het 

belangrijk dat dit resultaat er wel komt en verwacht dat RN Rotterdam hier de 

nodige acties op blijft ondernemen. Omdat de organisatie de genoemde 

onderwerpen monitort en stuurt op verbetering, stelt de Inspectie geen 

vervolgonderzoek in.  

 

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

inspectierapport over RN Rotterdam.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

J.G. Bos   
 

 

Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie   
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