
De Raad van Toezicht kwam in 2014 vijfmaal 
bijeen. Ook was er eenmaal een strategiesessie, 
waarin de leden dieper op het werk van 
Reclassering Nederland ingingen en zij het Visie 
en strategiedocument Reclassering Nederland 
2015-2017 bespraken. In deze vergadering vond 
ook de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad plaats. 
Daarnaast namen leden van de raad in het 
verlengde van de reguliere vergaderingen aan 
vier themabesprekingen deel.

Een belangrijk thema dat de raad in 2104 
uitvoerig heeft besproken is de verkenning 
van verschillende stelselvarianten voor de 
volwassenenreclassering. Het adviesbureau 
Significant voerde deze verkenning uit in 
opdracht van het ministerie van Veiligheid & 
Justitie. De verkenning werd kritisch gevolgd 
door de raad. Er werd belang gehecht aan het 
formuleren van een visie op de reclassering en 
haar positie in de strafrechtketen de komende 
jaren, om van daaruit diverse stelsels te 
verkennen. Om te voorkomen dat te snel en 
onvoldoende onderbouwd in stelselvarianten 
gedacht zou worden. Ten aanzien van de 
stelselverkenning was er ook bijzondere 
aandacht voor de ontwikkelingen rondom het 

reclasseringsstelsel in het Verenigd Koninkrijk en 
in Baden-Württemberg, Duitsland.

Daarnaast is in 2014 uitvoerig gesproken met 
de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) 
over de mogelijkheden om te komen tot één 
reclasseringsorganisatie. De Raad van Toezicht 
en de raad van bestuur hebben hierover ook 
met toenmalig staatssecretaris Fred Teeven 
gesproken. In een brief die Teeven in december 
aan de Tweede Kamer richtte, concludeerde hij 
dat de grote vraag naar reclasseringsproducten, 
de financiële taakstelling en belangrijke 
ketenontwikkelingen zoals ZSM voor hem 
reden zijn om het huidige stelsel niet te 
wijzigen. De raad blijft desondanks voorstander 
van verregaande samenwerking tussen de 
reclasseringsorganisaties.

De Raad van Toezicht had in 2014 bijzondere 
aandacht voor bezuinigingen, kostenreductie 
en de meerjarenbegroting. Er was meer vraag 
naar producten van Reclassering Nederland, 
zodanig dat de instroom het beschikbare 
kader oversteeg. Hierdoor ontstond, ondanks 
dat de bezuinigingen (van de taakstelling 
Rutte II) het hoofd waren geboden, tóch een 

probleem. De raad zag hoe het financiële kader 
in 2014 nagenoeg gelijk bleef, maar dat er veel 
meer werk voor moest worden verzet. Gevolg 
was extra druk op het uitvoerende werk en 
toenemende zorgen over wachtrijen, werkdruk 
en het borgen van de kwaliteit van het werk. De 
3RO werkten daarom onder de noemer ‘Slimmer 
reclasseren’ suggesties uit die uitvoerende 
professionals aangedroegen om zonder 
kwaliteitsverlies te komen tot meer productie. 
Daarnaast werd gezocht naar creatieve 
oplossingen, zoals het inzetten van medewerkers 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen binnen de 
werkstrafunit. Oplossingen zoals deze leveren 
tijdelijk een verzachting op, maar op deze wijze 
kan de problematiek niet structureel het hoofd 
worden geboden.

Toenmalig staatssecretaris Teeven besloot 
uiteindelijk als oplossing voor de problematiek 
de uurprijs voor het jaar 2015 naar beneden bij 
te stellen. Hierdoor creëerde het departement 
negen miljoen euro 3RO-breed. Geld waarvoor 
vervolgens meer productie gedraaid zal moeten 
worden. De Raad van Toezicht beoordeelt dit 
als een generieke maatregel zónder oog voor 
kwaliteit en risico’s. De raad blijft zich zorgen 
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maken over teruglopende overheidsbudgetten. 
De grens van wat de organisatie verantwoord 
aankan, is wat haar betreft bereikt.

Reclassering Nederland sluit 2014 met een positief 
financieel resultaat af. De reden voor het positieve 
resultaat ligt onder meer in het hogere aantal 
opdrachten op het gebied van Lokale Veiligheid en 
de onderbesteding van budget voor opleidingen 
en deskundigheidsbevordering. Dat laatste is 
zorgelijk in het kader van het realiseren van de 
ambities van RN2.0. Medewerkers hebben de 
voorrang gegeven aan het werken aan de hoge 
instroom in plaats van aan de eigen ontwikkeling. 
Dit is op langere termijn uiteraard geen gewenste 
ontwikkeling. De organisatie brengt een deel 
van het positieve resultaat ten gunste van het 
eigen vermogen waar in 2013 vanwege het sociaal 
plan RN2.0 een zware wissel op is getrokken. 
De Raad van Toezicht besprak in 2014 de eigen 
vermogenspositie. In een tijd van bezuinigingen 
waarin financiën een onvoorspelbare factor zijn, 
acht de raad het van belang een stevig eigen 
vermogen op te bouwen.

De Raad van Toezicht constateert dat Reclassering 
Nederland vanaf 1 januari 2014 conform de nieuwe 
organisatie-inrichting RN2.0 werkt. Hiermee 
wil Reclassering Nederland de professional 
primair de verantwoordelijkheid geven over 
zijn werk in termen van kwantiteit, kwaliteit 
en professionele ontwikkeling. Medewerkers 
worden aangesproken op het resultaat van 
hun werk in plaats van de stappen die ze gezet 
hebben om er te komen. Het centraal stellen van 
de professional en het anders organiseren van de 
ondersteuning van die professional vroeg om een 
andere wijze van inrichting van de organisatie. 
Voor de algehele inrichting van de organisatie, 
voor de wijze waarop ondersteunende diensten 
en processen worden ingericht, voor de wijze 
waarop kwaliteitstoetsing plaatsvindt én 
daarmee uiteraard ook voor de manier waarop, 
en de mate waarin, dit door management wordt 
aangestuurd. Dit had een flinke impact op het 
personeel. De Raad van Toezicht vindt het dan 
ook een prestatie dat de productie ondanks de 
reorganisatie RN2.0 geen dip heeft laten zien. 
In het kader van RN2.0 is ook de sturingsrelatie 
met het departement een punt van aandacht. 
Deze moet zoveel mogelijk in lijn zijn met de 
uitgangspunten van RN2.0. De raad ziet graag dat 

ook het ministerie van Veiligheid & Justitie stuurt 
op resultaat en op vertrouwen en niet zozeer op 
hoe het resultaat wordt bereikt.

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. In 
2014 waren dat Ed Nijpels, Leon Bovée, Pauline 
Schuyt, Jan Hamming en Reinier van Zutphen. 
Van Zutphen werd per 1 januari 2014 benoemd 
als nieuw lid van de raad. Per 1 april 2015 is hij de 
nieuwe Nationale Ombudsman. Deze functie is 
niet te verenigen met de Raad van Toezicht van 
Reclassering Nederland en daarom heeft hij per 1 
april 2015 de raad verlaten.

Tegen de achtergrond van de aanstaande 
besluitvorming over de stelselherziening 
en de intentie om samen met de SVG één 
reclasseringsorganisatie te vormen, gaven de 
leden van de raad unaniem goedkeuring aan de 
verlenging van het mandaat voor de heren Bovée 
en Nijpels met één jaar. Zij nemen respectievelijk 
op 1 januari 2016 en 1 juli 2016 afscheid van de 
raad. 
 

Verslag Raad van Toezicht (vervolg)



Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht  
en algemeen directeur

Ed Nijpels
Voorzitter NLingenieurs. Uit dien hoofde:

• Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur VNO-NCW

•  Voorzitter adviescommissie Milieu, Energie en 

Duurzaamheid Omgevingswet

•  Voorzitter Commissie Borging Energieakkoord  

voor duurzame groei (BEA) - SER

Daarnaast:

• Voorzitter Thuiswinkel.org

• Voorzitter Papier Recycling Nederland

• Voorzitter GeoBusiness Nederland

• Voorzitter Raad van Toezicht AVROTROS

• Voorzitter Raad van Commissarissen Tinguely

• Voorzitter Raad van Commissarissen Maltha Recycling

• Voorzitter Bosschap

• Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland

• Voorzitter Stichting Milieu Centraal

•  Voorzitter Raad van Toezicht van de Raad voor de 

Accreditatie

• Voorzitter Stichting ‘Water for Life’

• Voorzitter Adviescommissie Havenschap Moerdijk

• Voorzitter Bestuurlijke Adviesraad Waddenacademie

• Voorzitter KBb-Educatief

• Lid Raad van Commissarissen Siers Groep BV

• Voorzitter Stichting Sterkin

Joost van Dijk
Lid van de Raad voor de Rechtspraak

•   Voorzitter Tuchtcommissie Nederlands Mediation 

Instituut (N.M.I.)

•   Lid-jurist Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven

• Lid Nederlands Helsinki Comité.

• Lid arbitrage commissie KNVB.

Leon Bovée
Directeur Twynstra Gudde Interim Management

Pauline Schuyt
Universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de 

Universiteit Leiden.

•  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

•  Redactielid tijdschrift Sancties

• Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht’

Jan Hamming
Burgemeester gemeente Heusden

•  Lid van het college Veiligheid en Justitie van VNG

• Lid bestuur Stichting Onderstroom

• Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland

• Voorzitter commissie “Einde aan de machteloze politiek”

• Voorzitter Sociaal Raadslieden Nederland LOSR

Reinier van Zutphen
Nationale Ombudsman

•  Docent multiculturaliteit, SSR (opleidingsinstituut  

rechterlijke organisatie)

 •  Lid Ambassadeursnetwerk UAF (Stichting voor 

Vluchteling-Studenten)

 •  Voorzitter Raad van Toezicht en adviseur Center for 

International Legal Cooperation

Vorige

• Lid Board of Trustees ERA (Academy of European Law) 

•  Vicepresident Second Study Commission, International 

Association of Judges 

• Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland 

 •  Plaatsvervangend lid en plaatsvervangend voorzitter 

Adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke 

ambtenaren 

 •  Voorzitter curatorium Beroepsopleiding Advocatuur

•  Voorzitter Raad van Toezicht Juridisch Loket Nederland

Sjef van Gennip
Algemeen directeur Reclassering Nederland

•  Voorzitter bestuur van de Werkgeversorganisatie in de 

Sport (WOS)

•  Lid van de Raad van Commissarissen van 

Woningcorporatie Haag Wonen

• Voorzitter Raad van Commissarissen van de Opvoedpoli

• Voorzitter partijcommissie Veiligheid en Justitie VVD

•  Plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof in  

Den Haag


