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Inhoud Reclassering Nederland kreeg het 
afgelopen jaar regelmatig te maken  
met heftige emoties uit de samen- 
leving. Die emoties zijn voor ons  
des te meer reden om uit te blijven  
leggen wat we doen en waarom we 
bepaalde keuzes maken.  
 
We hebben er daarom voor gekozen  
om dit jaar het woord te geven aan  
drie reclasseringsmedewerkers die 
vertellen over hun ervaringen in 2014.  
Dit boekje toont een tipje van de  
sluier. Bekijk het hele jaarverslag op  
reclassering.nl/jaarverslag2014.
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De ophef rondom de huisvesting van Benno L., het onbegrip over het verlof van 

Volkert van der G.: wij kregen als Reclassering Nederland het afgelopen jaar 

regelmatig te maken met heftige emoties uit de samenleving. Die emoties 

begrijpen wij heel goed. Wij zullen de laatsten zijn om de daden van veroor-

deelden te bagatelliseren. Niet voor niets werken wij voor de samenleving. 

Bij het opleggen van bijzondere voorwaarden als een locatieverbod, 

een gedragstraining of een meldplicht houden wij ook rekening met de 

gevoelens van slachtoffers en nabestaanden.

Toch ligt de aandacht in ons werk in de eerste plaats bij de verdachte of  

veroordeelde. Het is onze opdracht om het gedrag van delictplegers positief  

te beïnvloeden zodat er geen nieuwe slachtoffers vallen. Een veiliger samen- 

leving, daar gaan we voor, al sinds het ontstaan van de reclassering in 1823.  

Dat doen we door het resocialiseren van mensen die een delict hebben 

gepleegd. Dat was en is geen gemakkelijke opdracht, omdat gedrag  

veranderen ongelofelijk moeilijk is. 

Ik sta voor het reclasseringswerk, ook al schuurt dat soms met de heersende 

publieke opinie. Ik ben blij dat ik in een land woon met wetgeving die het  

mogelijk maakt dat mensen na hun straf weer terug kunnen keren in de  

samenleving. Maar dan moet je ook alles op alles zetten om deze terugkeer 

goed te controleren en te begeleiden. Daarin speelt Reclassering Nederland  

een belangrijke rol. 

De emoties waarmee wij te maken krijgen, zijn voor ons des te meer reden  

om uit te blijven leggen wat we doen en waarom we bepaalde keuzes maken. 

We hebben er daarom voor gekozen om in dit jaarverslag het woord te geven 

aan drie reclasseringsmedewerkers. Zij vertellen over hun dagelijkse werk,  

de dilemma’s waar ze mee te maken krijgen en over hoe zij het gedrag van 

veroordeelden proberen te beïnvloeden zodat zij niet opnieuw in de fout gaan.

Adviseur Jeanette in ’t Veld	heeft contact met jonge daders van gewelddadige 

overvallen, toezichthouder Eelco Helmhout heeft te maken met de emoties  

van bezorgde buurtbewoners van de zedendelinquenten die hij begeleidt  

en teamleider werkstraf Linda Biesot vertelt over de werkstraf en hoe zij  

de bezuinigingen voelt op de werkvloer. Zij, en alle andere reclasserings- 

medewerkers, doen ontzettend belangrijk werk: zij houden de daders en  

verdachten in de gaten én werken aan gedragsverandering.

Wij constateren dat er meer mensen met psychische problemen, verslavingen 

en schulden rondlopen. Ook zien wij veel mensen met een licht verstandelijke 

beperking die bij ons terechtkomen. Dit alles vraagt veel van onze medewerkers.  

De intensiteit van onze toezichten neemt toe en reclasseringsmedewerkers 

hebben te maken met agressie waardoor hun eigen veiligheid in het geding 

komt. Zet dat gegeven af tegen een krimpend budget door de bezuinigingen 

die in 2013 zijn ingezet en de hoeveelheid werk die toeneemt, en je begrijpt  

dat 2014 een jaar was vol uitdagingen. Ik merk dat het een zware wissel trekt  

op onze maatschappelijke opdracht om te werken aan een veiliger samenleving 

en ik maak me daar zorgen over, ook met het oog op de toekomst.

Voorwoord Sjef van Gennip
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Ik ben trots dat ik deze organisatie mag leiden, een organisatie  

met zoveel professionals die dag in, dag uit en soms ook de  

nachten, hard werken aan een veiliger samenleving.  

We zullen mensen ten alle tijden duidelijk maken waar we voor  

staan en waarvoor we het doen. Wij moeten blijven vertellen  

dat Reclassering Nederland nuttig en noodzakelijk is om zoveel  

mogelijk nieuwe slachtoffers  te voorkomen.

‘Als vader van 
twee jonge 
kinderen zou ik 
ook roepen dat  
ik ieder risico  
uit de wereld  
wil hebben’

2014: het	jaar	van	de	ophef	over	zedendaders
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Sjef van Gennip
Algemeen directeur Reclassering Nederland

Eelco Helmhout  toezichthouder zedendaders
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‘Jij hebt mooi kletsen, maar wat nou als het in jouw buurt gebeurt?’  

‘Ik krijg het regelmatig te horen als ik praat met bezorgde buurt- 

bewoners. Net als bij de zaak Benno L. lopen de emoties vaak hoog  

op als veroordeelde zedendaders terugkeren in de samenleving.  

Dat snap ik heel goed. Als vader van twee jonge kinderen zou ik  

ook roepen dat ik ieder risico uit de wereld wil hebben. Maar als  

toezichthouder is het mijn vak om te kijken hoe reëel de kans op  

herhaling is. En daar weeg ik in, in die twee.’ 

 

Eelco Helmhout, toezichthouder zedendaders 

 

Wil je meer zien over het werk van Eelco Helmhout, ga dan naar  

www.reclassering.nl/jaarverslag2014 voor een korte film over hem.
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‘Hoe kunnen  
we een veiliger 
samenleving 
blijven nastreven 
als we niet  
genoeg tijd meer 
hebben voor  
onze cliënten?’

2014: het	jaar	van	de	bezuinigingen

Linda Biesot  teamleider werkstraf
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‘Overvallers pak  
ik stevig aan, 
maar bied ik  
ook de kans  
om weer iets  
van hun leven  
te maken’

‘Diefstal, openlijke geweldpleging, inbraken, verkeersdelicten,  

rijden onder invloed, fraudezaken, hennepteelt, dealen. Wij hebben  

cliënten met allerlei achtergronden en delicten op hun naam.  

Om iets te kunnen veranderen in hun gedrag, moeten we ook echt  

in gesprek gaan met ze. Dat kost tijd en aandacht. Precies die twee  

dingen waar we door de bezuinigingen een gebrek aan hebben.  

Daar maak ik me wel eens zorgen over. Hoe kunnen we een veiliger  

samenleving blijven nastreven als we niet genoeg tijd meer hebben  

voor onze cliënten?’ 

 

Linda Biesot, teamleider werkstraf 

 

Wil je meer zien over het werk van Linda Biesot, ga dan naar  

www.reclassering.nl/jaarverslag2014 voor een korte film over haar.

2014: het	jaar	van	de	overvallersaanpak

Jeanette in ’t Veld  adviseur in de overvallersaanpak
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‘Ik had laatst een zaak waar een tienjarige jongen bij een overval  

betrokken was. Zijn moeder werd geslagen en gekneveld en hij  

werd met de dood bedreigd. De rillingen lopen mij over de rug  

bij het lezen van zo’n proces verbaal. Over de daders moest ik  

vervolgens een advies aan het Openbaar Ministerie schrijven.  

Deze jongens hebben er baat bij om stevig aangepakt te worden.  

Dat kan met de overvallersaanpak. Hiermee kan ik ze samen met  

andere organisaties scherp in de gaten houden, maar kan ik ze  

ook de kans bieden om weer iets van hun leven te maken.’ 

 

Jeanette in ’t Veld, adviseur in de overvallersaanpak 

 

Wil je meer zien over het werk van Jeanette in ’t Veld, ga dan naar  

www.reclassering.nl/jaarverslag2014 voor een korte film over haar.
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Kijk voor het volledige jaarverslag  
op reclassering.nl/jaarverslag2014. 
Hier vindt u, naast de korte films  
over Eelco, Jeanette en Linda,  
nog veel meer:

2014 in beeld 

2014 was het jaar van de ophef over zedendelinquenten, de strenge aanpak van 

jonge overvallers en bezuinigingen. Dat waren niet de enige zaken die speelden. 

Reclasseringsmedewerkers waren ook belangrijke partners in de lik-op-stuk-aan-

pak van ZSM en spanden zich onder meer in voor een zorgvuldig slachtofferbeleid, 

langdurig toezicht van daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven en een 

gedegen elektronische controle.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder >



Colofon  

Dit verslag is een maatschappelijke 

verantwoording. Getracht is de 

gegevens goed en toegankelijk te 

presenteren. Eventuele fouten kunnen 

niet leiden tot enige aansprakelijkheid 

van Reclassering Nederland.

Research, concept en realisatie

Stonefish Publicaties

Druk 

Libertas, Utrecht

Begeleiding 

Afdeling Media & Communicatie RN

Utrecht, mei 2015

Dank!  

Reclassering Nederland bedankt de 

medewerkers Eelco Helmhout,  

Jeanette in ’t Veld en Linda Biesot  

voor hun medewerking.

kijk op: www.reclassering.nl/jaarverslag2014
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2014 in woord 

De krantenkoppen logen er niet om in 2014: ‘Buurt boos over komst Benno L.’, 

‘Reclassering komt in de knel door bezuinigingen’. Reclassering Nederland deed 

afgelopen jaar op verschillende momenten haar verhaal in de media. Voor een 

organisatie die hard werkt voor een veiliger samenleving, vinden we dat niet  

meer dan logisch.  

 

 

 

 

 

 

 

  
2014 in cijfers 

Alles wat u wilt weten over Reclassering Nederland in cijfers: op hoeveel plaatsen  

waren we in 2014 actief in de overvallersaanpak? Hoeveel COSA-vrijwilligers  

waren er in 2014 die een zedendelinquent begeleidden en hoeveel moesten we 

bezuinigen? Natuurlijk vindt u hier ook het verslag van de Raad van Toezicht  

en de officiële jaarcijfers.



 


