
Samenwerken voor maatschappelijke veiligheid

De meeste criminaliteit wordt gepleegd door daders die in 
herhaling vallen. Met effectievere sancties kunnen we veel 
overlast, onveiligheid en leed voorkomen. Dit bereiken we 
alleen als justitie, zorg en gemeenten samenwerken. Om dit 
voor elkaar te krijgen volgen we deze drie veranderlijnen:

Veilig dichtbij: sancties lokaal organiseren, 
zodat een sterke verbinding met de gemeen-
telijke integrale aanpak en het gemeentelijke 
veiligheidsbeleid mogelijk is.

Levensloop centraal: niet het delict, de straf  
of organisaties zijn leidend, maar de persoon 
en – indien nodig – zijn of haar omgeving.

Vakmanschap voorop: de professional is  
goed toegerust en krijgt de ruimte om te  
doen wat nodig is om bij te dragen aan een 
veiligere samenleving.

KOERS EN KANSEN VOOR  
DE SANCTIE-UITVOERING

Bij Koers en kansen voor de sanctie-uitvoe-
ring slaan justitie, zorg en gemeenten de 
handen ineen voor effectievere sancties. 
Met experimenten in de lokale praktijk 
onderzoeken we wat werkt. De lessen die 
we hieruit leren gebruiken we voor de 
ontwikkeling van een toekomstbestendige 
sanctie-uitvoering.



De Koers en kansen-projecten:  
experimenteren in de praktijk

De veranderlijnen leiden tot nieuwe manieren om (samen)  
het terugvallen van delinquenten in crimineel gedrag tegen  
te gaan. Dit proberen we met experimenten uit in de praktijk: 
de Koers en kansen-projecten, gericht op leren en vernieuwen 
in heel Nederland. Deze projecten leveren belangrijke inzichten 
voor de toekomst: wat werkt, voor wie en waarom? Wat beteke-
nen de veranderlijnen voor beslissingen over de sanctie?  
Welke financiële, juridische of andere barrières staan deze nieuwe 
manier van werken nog in de weg? Wat zijn de maatschappelijke 
effecten van de nieuwe aanpak, en is het mogelijk om deze te 
verduurzamen? Maar ook: wat is er mislukt, wat liep vast en 
wat kunnen we daarvan leren?

Uit de praktijk

Tamara Dol, projectleider ‘Kortgestraften mét een plan de deur 
uit’ in Zwolle (Tactus Reclassering): “Wij willen voorkomen dat 
kortgestraften met alleen een blauwe vuilniszak buiten komen 
te staan. Zonder de hulp van Koers en kansen hadden wij ons 
project niet kunnen opzetten. Nu kunnen we ervoor zorgen dat 
dit een nieuwe standaard wordt!”

Wat is onze doelgroep? 

Koers en kansen-projecten richten zich op alle personen die 
een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende sanctie 
opgelegd kregen of verdacht worden van een delict. Zowel 

jeugdigen als volwassenen horen tot de doelgroep. Vaak is  
er sprake van (multi)problematiek op gebied van schulden, 
huisvesting, psychiatrie, gezinssituatie, dagbesteding of 
verstandelijke vermogens. Het is de kunst om voor deze brede 
doelgroep samen maatwerkoplossingen te vinden die werken.

Verleden en heden

Koers en kansen ontstond in 2015. Sindsdien brengen we 
professionals, onderzoekers en bestuurders bij elkaar. Inmiddels 
is er een breed netwerk en zijn vele projecten van start. 
Wanneer het klaar is? Dat weten we niet. De projecten zullen 
vanaf 2019 de eerste inzichten opleveren. De komende tijd 
gaan elementen die effectief zijn gebleken verduurzamen en  
zo bijdragen aan een toekomstbestendige sanctie-uitvoering.

Wie zijn er betrokken?

•  Bestuurders van (branche)organisaties in de zorg, het sociaal 
domein, onderwijs en de justitieketen, de Bestuurlijke 
Regiegroep.

•  Wetenschappers: de Koersbewakers, wetenschappelijke 
reflectie op het programma.

•  Projectleiders in het land: opzetten en uitvoeren lokale 
projecten.

•  Programmateam: faciliteren projecten, verbinden praktijk, 
wetenschap en bestuur, organiseren onderzoek.

 Samen vormen we een lerend netwerk. 

“ Samen met Koers en kansen 

hebben wij ons project op  

kunnen zetten. Nu kunnen  

we ervoor zorgen dat dit een  

nieuwe standaard wordt! ”

Contact
Op www.sanctieuitvoering.nl vind je meer informatie  
over Koers en kansen. Of neem contact op via  
koersenkansen@minvenj.nl.
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