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Maak
de heg
hoger
ZSM-WERKPLAATSEN:
DE JUISTE INTERVENTIE OP HET JUISTE MOMENT

Met meer oog voor de omstandigheden van
daders, slachtoffers en hun omgeving een
afdoening bedenken voor eenvoudige strafzaken,
zodat de kans op recidive afneemt. Dat is het doel
van de pilot met ZSM-werkplaatsen, die de drie
reclasseringsorganisaties en het OM sinds april
draaien op twee ZSM-locaties, in Utrecht en
Groningen. Welke afwegingen maken de
betrokken reclasseringswerkers en officieren
van justitie daar? Vier casussen.
TEKST MARIEKE BOS
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Casus 1
Verdachte: een 21-jarig Irakees meisje uit een zeer streng islamitisch gezin.
Delict:
winkeldiefstal (drie truitjes bij de H&M), first offender.
Afdoening: 	officier van justitie neemt advies van reclasseringswerker over:
sepot wegens reclasseringsbelangen en vijf gesprekken met
reclasseringswerker.

“Met een strafzaak
had dit meisje alles
verloren”
Roos Nagelmaeker, reclasseringswerker SVG: “Het moet natuurlijk
geen gewoonte worden dat als je iets
steelt, je er vanaf komt met alleen
gesprekken. Maar hier speelde meer.
Dit meisje was echt doodsbang bij de
aanhouding dat haar ouders erachter
zouden komen. HBO-studie, bezig
met haar Nederlanderschap, waarom

Wat zijn ‘ZSMwerkplaatsen’?
Een groep reclasseringswerkers is
vrijgemaakt om zogenaamde werkplaatszaken op te pakken. Zij werken
binnen een reguliere ZSM-locatie. Als er
een zaak met veel achterliggende
problematiek is, kunnen ze deze samen
met het OM tot werkplaatscasus benoemen. Er is dan meer ruimte de feiten te
onderzoeken en oplossingen te zoeken
die buiten het reguliere reclasseringsaanbod vallen.

zou ze alles riskeren om een paar
truitjes? Van de officier van justitie
kreeg ik de ruimte om vijf gesprekken
met haar te voeren. Daaruit bleek hoe
moeilijk ze kan omgaan met het grote
contrast tussen het streng religieuze
milieu thuis en de Nederlandse
maatschappij buiten. Er waren ook
vermoedens van huiselijk geweld.
Wat mij trof, was haar zelfinzicht. Ze
concludeerde: ‘Ik ga dus stelen als ik
problemen heb’. Bij Al Amal (hulporganisatie voor mensen met een
Arabisch-religieuze achtergrond)
heeft ze nu een maatje dat haar
begeleidt. Zo kan ze op eigen tempo
aan haar problemen werken. Nee, ik
vind dit geen inmenging in haar
persoonlijke leven. Ze heeft zich zelf
aangemeld. Als je een adviesrapport
opstelt, meng je ook in. En met een
strafzaak hadden we nog veel meer in
haar leven ingegrepen. Ze had dan
alles verloren.”

“Soft? Een irrelevant
woord in deze context”
Annemieke Drogt, officier van
justitie: “First offender, streng
islamitisch gezin, in principe genoeg
geld en zoveel te verliezen. Dat waren

mijn triggers in deze zaak om de
reclasseringswerker te laten onderzoeken: wat is hier aan de hand? Het
had er alle schijn van dat dit meisje
zoekende is hoe ze zich in deze
maatschappij moet opstellen. En dat
ze bij stress niet in staat is om haar
emoties op een normale manier te
reguleren. De ene uit zich door te
gaan sporten of juist door te praten,
de ander zoekt het in lekker eten of
drinken, en deze dame ging uit stelen.
Dat is verkeerd, maar ik vind dat ze de
kans moet krijgen om te leren hoe het
wel moet. Of dat ‘soft’ is? Een volstrekt irrelevant woord in deze
context. Zacht of hard zegt niets over
het effect van een interventie. Het
gaat om de júiste interventie. Soms is
dat straf, soms een hele andere
afdoening. Dat is ook ZSM. Niet alleen
kijken naar het feit en de documentatie, maar ook naar wat de persoon
nodig heeft om recidive te voorkomen.
Het bruist van de positieve energie in
de werkplaatsen. Dat komt door de
kracht van het momentum, waardoor
openingen ontstaan. De samen- en
wisselwerking is echt goud waard.”
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Reclassering en OM nemen iets meer tijd
voor meer impact
De werkplaatsen ZSM van OM en 3RO
(Reclassering Nederland; Stichting
Verslavingsreclassering GGZ; Leger des
Heils Jeugdbescherming &
Reclassering) komen voort uit de wens
meer betekenisvol af te doen op ZSM.
Heleen Rutgers, plaatsvervangend
hoofdofficier van justitie in MiddenNederland: “Nu ZSM een vaste wijze
van werken is, samen met de ketenpartners, kijken we naar de doorontwikkelingen in deze werkwijze. Het
fundament op orde krijgen houdt ook in
dat we met elkaar betekenisvolle
interventies kunnen inzetten, door meer
contextgericht te werken. Om dat te
ontdekken en te leren toepassen, zijn er
in samenwerking met de ketenpartners
werkplaatsen ontstaan. De werkplaats
met de reclassering is er een van.
Reclassering en OM zagen samen de
noodzaak om dit initiatief te nemen.”
Karin Klaassen (Stichting
Verslavingsreclassering GGZ) is namens
de 3RO projectleider van de werkplaatsen. “Normaal worden zaken op ZSM
vaak op reguliere wijze afgedaan: met
een taakstraf of een boete. Terwijl ZSM
juist veel mogelijkheden biedt om via
voorwaardelijke sepots met bijzondere
voorwaarden in te spelen op de context
van de zaak. Zo kun je betekenisvoller
afdoen, meer impact maken en de kans
op recidive verkleinen. Dat vraagt om
assertieve reclasseringswerkers die
met creatieve oplossingen komen.”
Hogeschool Utrecht
Het project startte in 2014; sinds mei
2015 worden er zaken afgedaan.
Inmiddels staat de teller op 103
afgedane zaken, waarbij zaken rond
huiselijk geweld en diefstal tot speerpunten zijn benoemd. Het lectoraat

‘Werken in Justitieel Kader’ van de
Hogeschool Utrecht begeleidt de
werkplaatsen: onderzoekers lopen mee
en kijken hoe betekenisvol de interventies in de praktijk zijn. Eind dit jaar
verschijnt hun onderzoeksrapport.
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Karin Klaassen: “Het is nog te vroeg om
conclusies te trekken over de werkplaatsen, maar een aantal zaken valt
wel op. Op ZSM zien we veel casussen
van mensen waar reguliere afdoeningen weinig bijdragen aan het oplossen
van het achterliggende probleem.
Zaken waarvan eigenlijk iedereen
aanvoelt: die staat hier binnen een
maand weer. In de OM-3RO werkplaatsen blijkt dat je met iets meer tijd –
nooit meer dan 15 uur – meer impact
kunt maken. Cliënten en hun netwerk krijgen een duw in de rug naar
zorg en de strafrechtelijke dreiging
vormt een stok achter de deur om te
controleren dat ze echt gaan.”
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Nieuwe samenwerking
Door de werkplaatsen verandert de
samenwerking op ZSM. Heleen Rutgers:
“Het is een ontwikkeling die alle partijen
doormaken. De politieman die inziet dat
het niet altijd een kwestie is van
proces-verbaal opmaken en doorsturen
naar het OM. De reclasseringswerker
die niet altijd een lang advies hoeft te
geven, maar even naar de officier loopt
en zegt: deze man kunnen we daarheen
sturen en dan is het klaar. En de officier
die naar een zaak kijkt en meteen weet
waarover informatie moet komen. Dus
aan de wijkagent vragen hoe die buurt
er eigenlijk uitziet, aan de reclassering
wat voor de type de dader is. Bij het OM
moeten op de ZSM-tafel alle voelsprieten aanstaan. Een ‘open mind’ en een
open instelling.’
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Casus 2
Verdachte: een 80-jarige demente man.
Delict:	eenvoudige mishandeling tijdens een uit de hand gelopen burenruzie.
Afdoening: 	officier van justitie neemt advies van reclasseringswerker over:
voorwaardelijk sepot om gezondheidsredenen, zonder bijzondere
voorwaarden. De twee dochters en dorpscoach zijn ingeschakeld
om een volgende escalatie te voorkomen.

“Maak de heg hoger”
Frans Clobus, reclasseringswerker
Reclassering Nederland: “Typisch
werkplaats’, riepen we toen deze zaak
langskwam op de ZSM-monitor. Een
boete of werkstraf voorkomt niet dat
deze demente man en zijn buurman
met psychische problemen weer ruzie
krijgen. Dus ga je zoeken naar wat
wél betekenisvol is. Ik ben gaan
praten met de dorpscoach en de
dochters en heb hen betrokken bij
een oplossing. Dat is best bijzonder,
dat je tegen de ‘schil’ om iemand heen
zegt: zorg ervoor dat het niet meer
gebeurt. De dochters snappen het. De
problemen zijn te voorkomen als de
heren elkaar niet meer zien. Dus ik
heb geopperd om de heg hoger te
maken. Ja, zo concreet en praktisch
moet je zijn. En ik heb de dorpscoach

laten weten dat als dit qua gemeentelijke verordeningen lastig is, hier een
taak voor haar ligt. Ik vind het
ontzettend inspirerend om op deze
manier te werken. Je hangt boven de
zaak, stapt er op het juiste moment in
en kunt daardoor echt het verschil
maken. Dit is de ideale invulling van
de reclasseringstaak.”

“Profiteren van het
berouw na de zonde”
Theorine Scholte, officier van
justitie: “Dit is een zaak waarbij je
rust wilt nemen om de context onder
de loep te nemen. Want om nu een
bejaarde, demente man verplicht te
laten verhuizen, dat vind ik nogal wat.
Mede omdat de aangever zelf ook een
rol speelde in het ontstaan van de
vete en zelf ook liever niet het

strafrecht in wilde. Dus kijk je naar
andere opties. Frans vond een ingang
via de dochters en de dorpscoach. Het
voorwaardelijk sepot is een dwingend
signaal; zij moeten een nieuwe
escalatie voorkomen.
Wrang vind ik het dat contextinformatie vaak wel voorhanden is, maar niet
beschikbaar. Hoe anders is dit in de
werkplaatszaken, waar informatie wél
snel boven tafel komt. Dat komt
omdat de reclasseringswerker zich
opwerpt als probleemeigenaar, de
regie neemt en los van procedures
kan handelen. Met de juiste informatie kan ik beter afwegen of we het
strafrecht ingaan; of en hoe we dat
ondersteunen met zorg; of dat we het
helemaal lostrekken. Steeds met het
uiteindelijk doel om het recidive te
verminderen. Wat mij opvalt is dat de
handreikingen die verdachten vlak na
het plegen van een delict krijgen,
bijna zonder uitzondering ter harte
worden genomen. ‘Eindelijk hulp!’
Berouw komt na de zonde, zegt men
gekscherend. Maar het werkt echt en
in de werkplaats profiteren we van de
kansen die hierdoor ontstaan.”

Casus 3
Verdachte: een 40-jarige man met ernstige psychische problemen.
Delict: 	huiselijk geweld richting zijn vrouwelijke (zwakbegaafde) huisgenoot (eenvoudige mishandeling, poging tot zware mishandeling
en bedreiging).
Afdoening: 	strafrechtelijke vervolging, vastzetten in een extra beveiligde
instelling en monodisciplinair onderzoek.

“Deze man móet vast”
Frans Clobus, reclasseringswerker
Reclassering Nederland: “De verklaring was alarmerend (‘Als ik vrij kom,

maak ik haar af’). En het verslag van
de toezichthoudster paste in het beeld.
De tijd en ruimte die de werkplaats
biedt, zijn in dit geval gebruikt om de
strafrechtelijke vervolging te helpen en

het slachtoffer te beschermen.
Overduidelijk was: deze man móet
vast, veiligheid gaat nu voor alles.
Maar de feiten op zich waren strafrechtelijk mager. Ik heb gebeld met de
toezichthoudster, gesproken met de
politiekundige, geprobeerd om een
agent die door hem is bedreigd
aangifte te laten doen (niet gelukt),
overlegd met het OM: wel of niet
toetsen? Tegelijkertijd hebben we zijn
huisgenote kunnen overtuigen om
haar biezen te pakken voor het geval
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Liesbeth de Ruiter, officier van
justitie: “Toegegeven: ik vond dit een
gewone ZSM-zaak. Maar Frans zei dat
hij iets kon betekenen en dat heb ik
hem laten uitvinden. De rechter-commissaris heeft bevel tot bewaring
gegeven omdat ze vond dat er
voldoende grond was voor herhalingsgevaar.
Werkplaatszaken zijn voor mij zaken
waarvan je aanvoelt dat er iets te halen
valt en waarvan je weet dat de gewone
‘fabrieksaanpak’ niet werkt. Ga praten
met die mensen, in hun eigen omge-

ving en kom erachter wat er aan de
hand is en wat ze willen. Daar zou ik
de reclasseringsenergie op willen zien
en dat gebeurt nu in de werkplaatsen.
Eindelijk heb ik de reclasseringswerkers die ik zoek en heeft de reclassering de ruimte om snel maatwerk te
leveren. Door de werkplaatsen kunnen
we onze processen [van het OM en van
de reclassering, red.] beter op elkaar
afstemmen. En eindelijk kunnen we
los van protocollen onze creativiteit
inzetten om recidive te verminderen.
Ik ben zeer enthousiast.”

Verdachte: 	een 59-jarige vrouw, zwakbegaafd (IQ 50), al veel politiecontacten
gehad, kampt met verslavingsproblemen.
Delict:
winkeldiefstal.
Afdoening: 	rechtszitting waarop de rechter is meegegaan met het advies van
de reclasseringswerker: reclasseringstoezicht met een aangepaste variant van de Stop! Relax training.

was de trigger waarom het fout ging?
Als je dat kunt achterhalen, ben je
veel effectiever bezig om recidive van
veelplegers te voorkomen. Normaal
was mijn opdracht voor de reclasseringswerker geweest: bekijk de zaak
en maak een reclasseringsrapport. In
deze werkplaatszaak heb ik gezegd:
begin maar alvast, onderzoek wat hier
aan de hand is, ga praten met deze
mevrouw, zodat we de rechter ter
zitting een goed gemotiveerd oordeel
kunnen geven wat het beste is. Dat is
goed gelukt in deze zaak, maar in het
algemeen mogen reclasseringswerkers wel wat stelliger en assertiever
zijn in hun advies. Geef onomwonden
aan wat je nodig vindt en waarom, in
plaats van het wollige ‘we denken dat
dit mogelijk goed zou kunnen werken’. Onderschat overigens niet de
zwaarte van een training. Deze
mensen worden in individuele en
persoonlijke sessies keihard met hun
probleem geconfronteerd. Ga er maar
aan staan. Ik geloof er echt in, vooral
als de training in verkorte vorm direct
na de afdoening start, want dan zijn
verdachten het meest ontvankelijk.”

hij toch vrij zou komen. Eigenlijk ben je
een soort informatiemanager en neem
je tijdelijk de regie. Al deze inspanningen hebben eraan bijgedragen dat de
rechter-commissaris bewaring heeft
bevolen. Zodra de veiligheid is hersteld, is er ruimte voor zorg. De man
heeft via zijn advocaat afgezien van
schorsing, hij wil zelf graag opgenomen worden in een kliniek.”

“Eindelijk heb ik de
reclasseringswerkers
die ik zoek”

Casus 4

“Een rechtszitting
was onvermijdelijk”
Ine Willemsen, reclasseringswerker
Reclassering Nederland: “Met een
strafblad van negen kantjes was het
onvermijdelijk dat de zaak van deze
mevrouw tot een rechtszitting kwam.
Toch heeft de werkplaats ervoor
gezorgd dat we iets voor haar kunnen
betekenen en mogelijk de kans op
recidive verminderen. Het ging sinds
2009 vrij goed met deze mevrouw, de
delicten waren drastisch afgenomen.
Het klikte goed met haar begeleidster
bij de woonbegeleiding. Ik kwam
erachter dat haar terugval samenviel
met het moment dat bekend werd dat
ze van woonbegeleidingsorganisatie
moest wisselen. Ze raakte hiervan in
de war en ging weer stelen. Het was
dus het proberen waard om haar

weer op het goede spoor te brengen.
Via een rollenspel heb ik achterhaald
welke vaardigheden ze kan bijleren in
een training. Er wordt nu gekeken of
ze met haar niveau de Stop! Relax
training kan volgen. Wat me verder
opviel, is dat deze dame heel goed
weet hoe ze uit de problemen moet
blijven; ze weet precies welke plekken
en mensen ze moet mijden. Ik heb
met haar nieuwe woonbegeleidster
besproken dat zij dit wekelijks blijft
herhalen, zodat het ingesleten gedrag
wordt.”

“Onderschat niet
de zwaarte van een
training”
Annemiek Drogt, officier van justitie:
“Wat was de prikkel dat het zo lang
goed ging met deze mevrouw? En wat

