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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) Kennemerland1 voert in samenwerking met 

de Reclassering Nederland (RN) en Fivoor Reclassering binnen het programma Koers en Kansen een 

verkenning, met mogelijk een aansluitende pilot nazorg met een werkstraf, uit. Aanleiding voor het project 

is de constatering dat, op basis van een evaluatie van de aanpak nazorg ex-gedetineerden in de gemeente 

Haarlem, de doelgroep justitiabelen met een werkstraf niet in beeld is bij het RCN en niet is meegenomen in 

het plan van aanpak voor nazorg. De indruk bestaat dat ook werkgestraften – net als bij gedetineerden op 

wie de aanpak nazorg vooral gericht is – ook sprake is van meervoudige problematiek en dat ook hier een 

deel van die doelgroep meerdere malen in aanraking komt met justitie.  

 

De werkstraf 

Een werkstraf2, zoals bepaald in het Wetboek van Strafrecht, bestaat uit het verrichten van onbetaald werk 

of uit het verrichten van werk gericht op het herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade.3 Als 

de werkstraf door de rechter wordt opgelegd, bedraagt het maximale aantal uur werkstraf 240 uur4 en bij 

een strafbeschikking, waarbij de werkstraf als transactie aan de verdachte wordt aangeboden, is het 

maximum 180 uur5. Een werkstraf bevindt zich op het spectrum van hoofdstraffen tussen een geldboete en 

een vrijheidsstraf.6 Een werkstraf kan zodoende als alternatief worden gegeven voor een hoge geldboete of 

een korte vrijheidsstraf. Ook kan een werkstraf in combinatie met een geldboete of detentie worden 

opgelegd, of in combinatie met een voorwaardelijke veroordeling met reclasseringstoezicht. Bij een 

werkstraf in combinatie met een voorwaardelijke veroordeling en reclasseringstoezicht worden er 

zogeheten bijzondere voorwaarden gesteld waaraan de werkgestrafte moet voldoen. Een werkstraf zonder 

toezicht heet een kale werkstraf.  

De bijzondere voorwaarden zijn bedoeld om de kans op recidive te verkleinen, bijvoorbeeld door iemand te 

verplichten een gedragstraining te volgen, een gebiedsverbod te geven of een elektronisch toezicht toe te 

passen.7  

 

Toezicht wordt alleen opgelegd als het adviesrapport van de reclassering daartoe aanleiding heeft gegeven. 

Voor een adviesrapport wordt door de officier van justitie opdracht gegeven als de ernst van het misdrijf 

daar aanleiding toe geeft of als er het vermoeden bestaat dat de verdachte problemen heeft. In het 

adviesrapport gaat de reclassering in op de situatie van de verdachte op de vijf leefgebieden, diens houding 

richting het tenlastegelegde feit, de kans op recidive en welke bijzondere voorwaarden passend worden 

 
1 Het RCN is ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland.  
2 De werkstraf wordt nog vaak ‘taakstraf’ genoemd. Tot 2001 kon een taakstraf bestaan uit een werkstraf en/of een leerstraf. De 
leerstraf voor volwassen justitiabelen bestaat sindsdien niet meer. De officiële term is ‘werkstraf’. 
3 Art. 77h, lid 2 sub a Sr. 
4 Art. 77m, lid 6 Sr. 
5 Zie art. 257a Ws. 
6 Aanwijzing i.d.z. art. 130, lid 4 Wet RO, via: https://www.om.nl/@86210/aanwijzing-2/.  
7 Via: https://www.reclassering.nl/ik-moet-naar-de-reclassering/ik-sta-onder-toezicht/soorten-toezicht.  

https://www.om.nl/@86210/aanwijzing-2/
https://www.reclassering.nl/ik-moet-naar-de-reclassering/ik-sta-onder-toezicht/soorten-toezicht
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geacht. De situatie op de leefgebieden kan in kaart worden gebracht aan de hand van een gesprek met de 

verdachte en het professioneel oordeel, of de RISC of QuickScan kan worden gebruikt. De RISC en 

QuickScan zijn risicotaxatie- en adviesinstrumenten.8 

 

Zodra de werkstraf is aangevangen, is er regelmatig contact tussen de medewerker werkstraffen en de 

werkgestrafte, of in geval van een werkstraf met toezicht is er contact met de toezichthouder. Als zich 

tijdens de werkstraf incidenten voordoen of als de werkmeester anderszins reden ziet om een melding te 

maken over een werkgestrafte, wordt dit in een dossier van de reclassering bijgehouden in IRIS. Iedereen 

van de reclassering heeft inzicht in dit dossier.  

 

Als de werkstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd en de werkgestrafte (meerdere keren) de voorwaarden 

heeft geschonden of niet aan de bijzondere voorwaarden voldoet, stuurt de reclassering de werkstraf retour 

aan het OM. In dat geval kan de werkgestrafte alsnog van de rechter de kans krijgen de werkstraf uit te 

voeren of er wordt vervangende hechtenis opgelegd voor het deel van de werkstraf dat nog niet is 

uitgevoerd.9 Na afronding van de werkstraf stuurt de reclassering een bericht aan het Openbaar Ministerie 

(OM). 

 

Problematiek bij justitiabelen op vijf leefgebieden 

Ongeveer een derde van de gedetineerden heeft vóór detentie geen werk, volgt geen opleiding en ontvangt 

geen uitkering.10 Zo’n 13% heeft geen huisvesting en eveneens 13% is voor detentie verslaafd, 

voornamelijk aan harddrugs. Meer dan driekwart van de gedetineerden heeft voorafgaand aan detentie 

schulden. Bovendien blijkt uit de literatuur dat deze problemen samenhangen met de kans op recidive; het 

hebben van een geldig identiteitsbewijs, werk of opleiding en huisvesting hangen samen met een kleinere 

kans op recidive. Verslavingsproblematiek verhoogd daarentegen de kans op recidive.11 Voor de re-

integratie van ex-gedetineerden werken gemeenten en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op basis van het 

Bestuurlijk Akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’12 samen aan de situatie van ex-gedetineerden op de 

vijf leefgebieden. Dit zijn leefgebieden waar al tijdens detentie aan wordt gewerkt om de kans op 

succesvolle re-integratie van de gedetineerde te verhogen. Met het op orde brengen van de vijf 

leefgebieden wordt beoogd het risico op recidive te verlagen.13 Het betreft:  

1 Een geldig identiteitsbewijs 

2 Huisvesting of onderdak 

3 Werk, inkomen en dagbesteding 

4 Aanpak van schuldenproblematiek 

5 Zorg en begeleiding  

 
8 Via: https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/risc; 
https://www.svg.nl/source/implementatie_verniewd_advies_en_toezicht~factsheet_risc_voor_opdrachtgevers_september_2009.pdf  
9 Art. 22g, lid 1 Sr. 
10 https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202018-12_2698_Samenvatting_tcm28-345745.pdf, p. 9. 
11 https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202018-12_2698_Samenvatting_tcm28-345745.pdf, p. 10. 
12 https://www.dji.nl/binaries/Bestuurlijk%20akkoord%20re-integratie%20ex-
justitiabelen%20definitief%20met%20handtekeningen%201%20juli%202019_tcm41-396522.pdf.  
13 Evaluatie van re-integratie na detentie Terugkeer van volwassen ex-gedetineerden in de Haarlemse samenleving (z.j.).  

https://www.svg.nl/source/implementatie_verniewd_advies_en_toezicht%7Efactsheet_risc_voor_opdrachtgevers_september_2009.pdf
https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202018-12_2698_Samenvatting_tcm28-345745.pdf
https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202018-12_2698_Samenvatting_tcm28-345745.pdf


 

DSP-groep Rapport ─ (Na)zorg voor werkgestraften 6 

De aanname is dat ook werkgestraften problemen hebben op deze vijf leefgebieden. Werkgestraften 

worden tijdens de uitvoering van de sanctie begeleid, maar krijgen niet standaard de gemeentelijke (na)zorg 

aangeboden. Vraag is in hoeverre specifieke (na)zorg en ondersteuning, door meer samenwerking tussen 

justitiële partijen, sociaal domein en gemeenten, het aantal beschermende factoren kan vergroten en 

daarmee recidive kan helpen voorkomen. In het kader van dit Koers en Kansen project is daarom als eerste 

stap een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de problematiek en behoeften van de 

doelgroep werkgestraften met betrekking tot (na)zorg en ondersteuning en het hulpaanbod op deze vijf 

leefgebieden. De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in een eventuele pilot ten 

aanzien van (na)zorg voor deze doelgroep.  

DSP-groep heeft in opdracht van het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland tussen april en december 

2019 dit onderzoek uitgevoerd.  

 

 

1.2 Doel en onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek was: 

 

Dit doel is in de volgende onderzoeksvragen vertaald:  

Doelgroep 

 Hoeveel mensen krijgen een werkstraf opgelegd per jaar in de regio Kennemerland? 

 Wat zijn de kenmerken van de populatie justitiabelen met een werkstraf? (leeftijd, geslacht, eerdere 

werkstraf, detentieverleden en situatie op vijf leefgebieden) 

 Welke factoren dragen bij aan het succes van een sanctie en welke belemmeren? Wat is hierover 

bekend uit de literatuur? 

 Hoeveel werkgestraften hebben extra zorg nodig? Hoeveel werkgestraften zitten al (eerder) in de 

zorg?  

 Welke behoeften aan gemeentelijke (na)zorg hebben de justitiabelen met een werkstraf? 

 

Proces 

 Wanneer, hoe en waarom wordt er gekozen voor een werkstraf en welke afwegingen zijn hierbij 

bepalend?  

 Wordt er in aanloop naar de zitting afstemming gezocht met de gemeente of sociaal domein of de 

sanctie past in de huidige levensloop van de verdachte? 

 Welke werkstrafplekken zijn er en hoe verloopt de plaatsing? Hoe wordt bepaald wie in aanmerking 

komt voor een individueel werkstrafproject en wie voor een groepsproject? 

Inzicht krijgen in de aard, omvang, problematiek en behoeften van de doelgroep volwassen 

justitiabelen met een werkstraf, de kenmerken van het toeleidings- en tenuitvoerleggingsproces 

van werkstraffen en het beleid beschikbare aanbod (na)zorg in de regio Kennemerland.  
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 Zijn er knelpunten in de toeleiding naar werk en dagbesteding voor werkgestraften om tot duurzame 

arbeid te komen? 

 Wat zijn de belangrijkste redenen voor een tenuitvoerlegging van de straffen en hoe kan een 

gemeente of de zorg hierop aansluiten, zodat de werkgestraften niet tussen wal en schip vallen? 

  

Beleid en aanbod 

 Wat is de visie van de gemeenten op gemeentelijke zorg en ondersteuning aan hun justitiabele 

burgers?  

 Welk ondersteuningsaanbod is er binnen de gemeenten beschikbaar voor justitiabelen of 

werkgestraften?  

 Welk beleid of aanbod (of ontbreken daarvan) zou invloed kunnen hebben op eventuele recidive? 

 Wat is de overlap en het verschil met de groep ex-gedetineerden en het bestaande beleid hierop?  

 Wat zijn eventuele knelpunten en belemmeringen? 

 

 

1.3 Methodische verantwoording 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verschillende methoden ingezet. Deze lichten we 

hieronder verder toe. 

Doelgroep Proces Beleid en aanbod 

Analyse registratiegegevens reclassering Groepsinterviews met reclassering en OM Documentenanalyse 

Aanvullende analyse en 

dossieronderzoek 

 

 Groepsinterviews met gemeenten en 

trajectbegeleiders nazorg ex-

gedetineerden en eventueel 

maatschappelijke organisaties 

Literatuurscan  Aanvullende telefonische interviews 

gemeenten 

Interviews werkgestraften en 

werkmeesters  

  

 

 

Afbakening doelgroep onderzoek 

Het onderzoek richtte zich op alle volwassen justitiabelen met een werkstraf. Het onderzoek is uitgevoerd in 

alle gemeenten in Kennemerland (Haarlemmermeer, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem, Velsen, Beverwijk, 

Heemskerk, Uitgeest en Heemstede).  
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Analyse registratiegegevens 

Uit het digitale registratiesysteem van de drie reclasseringsorganisaties14 (IRIS) is een extractie opgevraagd 

van het aantal werkgestraften in de regio Kennemerland die zijn ingestroomd tussen 1 januari 2013 en  

31 december 2018, uitgesplitst naar gemeente. In de extractie zijn de volgende variabelen opgenomen: 

sekse, leeftijd, delictverleden, of er sprake is van toezicht, het aantal uren werkstraf en 

schuldenproblematiek15. Bij 200 van de 668 werkgestraften is een RISc afgenomen.  

 

De gegevens uit de extractie zijn vergeleken met de landelijke cijfers van werkgestraften, op basis van de 

recidivemonitor 2006-2018 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).16  

 

Dossieronderzoek 

Om zicht te krijgen op de situatie op de vijf leefgebieden is een digitaal dossieronderzoek via IRIS uitgevoerd 

bij een steekproef van 100 justitiabelen die in 2018 een werkstraf zijn gestart en/of in 2018 een intake 

hebben gehad, maar bij wie de werkstraf in 2018 nog niet is gestart. De steekproef bestond uit 31 

werkgestraften bij wie, naast een intakegesprek, ook een RISc of QuickScan is afgenomen ten behoeve van 

de werkstraf. 69 van de 100 werkgestraften hebben alleen een intake voor de werkstraf bij de reclassering 

gehad.17 Voor 44 van de 100 werkgestraften was er voor de werkstraf in 2018 een adviesrapport opgesteld. 

Bij de analyse van de intakeverslagen vielen verschillen op in de mate waarin en de wijze waarop de 

medewerker werkstraffen de verslagen invullen. Er is een vrij veld waarin het verslag kan worden gemaakt 

en in het intakeformulier kunnen aandachtsgebieden worden aangevinkt. Er is geen duidelijke instructie 

wat er in het vrije veld moet worden ingevuld en de aandachtsgebieden worden zelden aangevinkt. De vijf 

leefgebieden behoren tot de aandachtsgebieden die kunnen worden aangevinkt. Om de problematiek op 

de vijf leefgebieden in kaart te brengen, hebben we daarom zelf op basis van de beschrijving van het 

intakegesprek beoordeeld of er sprake is van problematiek op de leefgebieden.  

 

De steekproef is in vergelijking met de extractie van de registratiegegevens representatief wat betreft de 

leeftijd en de sekse van de werkgestraften, het aandeel werkgestraften met toezicht, het gemiddelde aantal 

uur werkstraf en het percentage bij wie een RISc/QuickScan is afgenomen.  

 

Literatuurscan 

We hebben een beknopte scan uitgevoerd van de wetenschappelijke literatuur over factoren die bijdragen 

aan het succes van een werkstraf en welke het succes belemmeren. Er is gezocht op de volgende termen 

en diens afgeleide: ‘werkstraf’, ‘taakstraf’, ‘community service’, ‘probation’ en de combinatie van deze 

termen met ‘recidive’, ‘benefits’, ‘effects’, ‘effectiviteit’, ‘problematiek’, ‘verslaving, ‘schulden’, ‘huisvesting’, 

 
14 Reclassering Nederland, Fivoor Reclassering en Leger des Heils.  
15 Het was niet mogelijk een extractie te maken van informatie op de vier overige leefgebieden. 
16 Weijters, G., Verweij, S., Tollenaar, N. & Hill, J. (2019). Recidive onder justitiabelen in Nederland. Verslag over de periode 2006-2018. 
Cahier 2019-10. 
17 De RISC wordt sinds half 2018 niet meer standaard afgenomen. Zodoende is gekozen voor een steekproef van dossiers van 
werkgestraften waar de RISC bij is afgenomen, en waarvan uitgebreide informatie op de leefgebieden beschikbaar is, en dossiers van 
werkgestraften waar alleen een intake heeft plaatsgevonden.  
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‘werk’, ‘leefgebieden’. Het blijkt dat de beschikbare literatuur over werkstraffen in combinatie met de 

voorgenoemde zoektermen beperkt is en vaak al enkele jaren oud. Vanwege de gevonden, beperkte 

literatuur en onderzoeksrapporten is in dit rapport meerdere malen naar het onderzoek van Lünnemann en 

collega’s verwezen.18 

 

(Groeps)interview met ketenpartners 

We hebben een groepsinterview gehouden met twee officieren van justitie, een medewerker werkstraffen 

van RN, vier medewerkers van Fivoor Reclassering (twee toezichthouders/adviseurs en een medewerker 

werkstraffen), een vertegenwoordiger van de politie en een medewerker van RCN. In het groepsinterview 

zijn de volgende thema’s behandeld:  

 de kenmerken van de doelgroep en de (mogelijke) behoeften aan (na)zorg onder de werkgestraften;  

 het proces (de afwegingen bij het adviseren van een werkstraf, ook op ZSM);  

 hoe de afstemming tussen de gemeente of sociaal domein, de reclassering en het OM idealiter zou 

moeten verlopen;  

 de werkstrafpakketten; 

 de knelpunten in de toeleiding naar de werkstraf.   

In aanvulling op het groepsinterview is er een individueel interview gehouden met de unitmanager regio 

Noordwest van RN over dezelfde thema’s.   

 

Interviews met werkgestraften en werkmeesters 

Om inzicht te krijgen in de factoren die het succes van een sanctie belemmeren of bevorderen en de 

behoeften van werkgestraften aan (na)zorg vanuit de gemeenten, interviewden wij zeven werkgestraften: 

vijf werkgestraften die hun werkstraf uitvoerden op een groepsproject in Haarlem en twee werkgestraften 

op een individueel extern werkstrafproject. Eén respondent had de werkstraf al afgerond. Geen van de 

respondenten had toezicht. Daarnaast interviewden wij twee werkmeesters van het groepsproject en de 

teamleider van de werkstrafunit van het groepsproject en een medewerker werkstraffen die één van de 

werkgestraften op het individuele, externe werkstrafproject begeleidde.  

 

Documentenanalyse 

Om zicht te krijgen op het beleid en aanbod van de negen gemeenten voerden we een documentanalyse 

uit van relevante beleidsdocumenten. Voor de gemeente Haarlem was al eerder een inventarisatie van het 

aanbod uitgevoerd. Dit overzicht is als basis gebruikt voor de inventarisatie in de overige acht gemeenten. 

Van beleidsadviseurs bij gemeenten hebben we relevante beleidsdocumenten opgestuurd gekregen. Door 

de gemeente Zandvoort, Haarlem en Haarlemmermeer is uitgebreide documentatie toegestuurd. 

 

 
18 Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J., Oomens, H., & Tan, S. (2005). Werkstraffen: succes verzekerd? Verwey-Jonker 
Instituut. 
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Aanvullende telefonische interviews met gemeenten 

Aanvullend op of ter vervanging van de documentenanalyse hebben wij interviews gehouden met 

beleidsadviseurs van de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort en Beverwijk. Het doel van de 

interviews was om onduidelijkheden en hiaten uit de documentanalyse te verduidelijken en/of aan te 

vullen.  

 

Groepsinterview beleidsadviseurs gemeenten 

We hebben een groepsinterview gehouden met de beleidsadviseurs van vier gemeenten die vanuit de 

afdeling Openbare Orde en Veiligheid of het sociaal domein met justitiabelen of kwetsbare groepen binnen 

hun gemeente te maken hebben. In het interview zijn we ingegaan op de visie van de gemeenten wat 

betreft werkgestraften, het bestaande aanbod voor ex-gedetineerden en de geschiktheid van het aanbod 

voor de doelgroep justitiabelen met een werkstraf. Daarnaast waren een medewerker van het RCN en een 

manager van het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland bij het groepsinterview aanwezig. 

 

1.4 Leeswijzer 
In deze rapportage doen we verslag van de bevindingen van het onderzoek. In hoofdstuk 2 is de doelgroep 

werkgestraften in kaart gebracht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het proces; de afwegingen 

voor het opleggen van een werkstraf en de plaatsing van een werkgestraften. In hoofdstuk 4 komt de visie 

van de gemeente op de doelgroep werkgestraften aan bod en het aanbod aan zorg en begeleiding binnen 

de gemeente. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen.  
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2 Doelgroep 

2.1 Wie kan een werkstraf opgelegd krijgen?  
Een werkstraf kan niet worden opgelegd voor een delict waarvoor een gevangenisstraf van zes jaar of meer 

staat en als de verdachte met het plegen van het misdrijf ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van 

het slachtoffer heeft gemaakt.19 Daarnaast kan een werkstraf niet worden opgelegd indien het (ernstig) 

geweld tegen een ambtenaar betreft20, wanneer iemand op enige manier betrokken is bij kinderporno21, 

misbruik van en/of ontucht met minderjarige(n)22. Tevens is iemand voor een werkstraf uitgesloten als hij of 

zij in de voorgaande vijf jaar voor een soortgelijk misdrijf een werkstraf opgelegd heeft gekregen en die 

heeft afgerond, of als de werkstraf voor dat soortgelijke delict is omgezet in (gedeeltelijk) vervangende 

hechtenis.23 

 

 

2.2 Aantal werkgestraften in Kennemerland 
Aantal werkstraffen en werkgestraften 

 

Tabel 2. 1 Aantal ingestroomde opdrachten, c.q. werkstraffen in regio Kennemerland, tussen 2013 en 2018 

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 86 109 90 68 77 65 

Bloemendaal 17 14 19 17 9 6 

Haarlem 314 359 335 302 292 249 

Haarlemmermeer 230 214 180 190 176 192 

Heemskerk 61 53 55 64 57 52 

Heemstede 21 19 16 16 17 12 

Uitgeest 11 7 13 10 9 12 

Velsen 122 124 142 114 141 124 

Zandvoort 32 35 44 34 44 28 

Totaal 894 934 894 815 822 740 

Bron: Registratiecijfers 3RO 

 

  

 
19 Art. 22b, lid a sub a Sr. 
20 Art. 180 Sr. 
21 Art. 240b Sr. 
22 Art. 248a , 248b en 248c en 250 Sr. 
23 Zie art. 22b, lid 2 sub 1 en 2 Sr. 
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Tabel 2. 2 Aantal ingestroomde cliënten, c.q. werkgestraften, in regio Kennemerland, tussen 2013 en 2018 

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 77 102 87 63 70 60 

Bloemendaal 17 11 16 15 9 6 

Haarlem 282 317 294 265 255 220 

Haarlemmermeer 214 190 164 173 150 173 

Heemskerk 56 50 47 57 54 48 

Heemstede 16 17 16 13 16 12 

Uitgeest 10 7 13 8 9 12 

Velsen 116 111 129 105 121 110 

Zandvoort 30 33 36 28 32 27 

Totaal 818 838 802 727 716 668 

Bron: Registratiecijfers 3RO 

 

Tussen 2013 en 2018 is zowel het aantal werkstraffen als werkgestraften met 20% afgenomen (zie tabellen 

2.1 en 2.2). De grootste afname is zichtbaar na 2015. De ontwikkeling in de verschillende gemeenten 

verschilt. In Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Velsen en Zandvoort neemt het aantal werkgestraften af, in 

Heemskerk, Heemstede en Uitgeest blijft het ongeveer gelijk en in Haarlemmermeer neemt het tussen 

2017 en 2018 toe. 

 

In 2018 hebben 668 personen 740 werkstraffen opgelegd gekregen. Dit betekent dat sommige 

justitiabelen binnen hetzelfde jaar twee of mogelijk meer werkstraffen opgelegd hebben gekregen. Uit tabel 

2.2 blijkt dat de meeste ingestroomde werkgestraften in 2018 in de regio Kennemerland woonachtig waren 

in Haarlem (33%), Haarlemmermeer (26%) en Velsen (16%). In deze gemeenten werden tevens de meeste 

werkstraffen uitgevoerd. In het groepsinterview met de beleidsadviseurs kwam naar voren dat het aantal 

werkgestraften in de meeste gemeenten, behalve Haarlem, ongeveer twee keer zo hoog is dan het aantal 

gedetineerden in de gemeente. In Haarlem is het aantal werkgestraften vergelijkbaar met het aantal 

gedetineerden. Een medewerker van het RCN vermoedt dit dat komt doordat in gemeente Haarlem, als 

centrumgemeente (en opvangvoorziening van dak- en thuislozen) verhoudingsgewijs meer inwoners heeft 

die binnen de OGGZ24 vallen en het hoge aantal veelplegers in de gemeente.  

 

Uren werkstraf 

Het gemiddelde aantal uren werkstraf varieerde in de jaren 2013 tot en met 2018 tussen 59.9 uur en 63.1 

uur. Uit tabel 2.3 blijkt dat het gemiddeld aantal uren werkstraf tussen 2013 en 2018 in de gehele regio 

ongeveer gelijk is gebleven. In de gemeenten Velsen, Uitgeest, Heemstede, Heemskerk en Bloemendaal is 

een stijging van het aantal uren werkstraf zichtbaar, terwijl het aantal werkgestraften in alle vijf de 

gemeenten is afgenomen. Dat betekent dat er minder werkgestraften zijn maar dat zij gemiddeld een 

hogere werkstraf opgelegd hebben gekregen.  

 

 
24OGGZ = Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. 
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Tabel 2.3 Gemiddeld aantal uren werkstraf, in regio Kennemerland, tussen 2013 en 2018 

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 65,9 65,9 59,7 64,4 72,6 67,1 

Bloemendaal 57,9 32,0 51,4 67,8 37,8 68,0 

Haarlem 61,7 59,2 61,3 59,2 61,3 54,0 

Haarlemmermeer 66,7 64,0 56,0 65,5 66,2 62,3 

Heemskerk 65,5 71,2 62,5 57,5 63,1 72,4 

Heemstede 83,3 47,7 55,8 41,4 44,5 59,7 

Uitgeest 41,8 36,3 53,7 30,7 47,3 81,7 

Velsen 52,1 56,2 67,8 58,8 62,7 71,0 

Zandvoort 78,5 48,2 44,0 62,4 57,0 48,5 

Totaal 63,1 60,1 59,9 60,5 62,8 61,9 

Bron: Registratiecijfers 3RO 

 

De gemiddelde duur van de werkstraffen in het dossieronderzoek was 70 uur, met een minimum van 8 uur 

en een maximum van 240 uur.25 Dit is iets hoger dan het gemiddeld in de regio Kennemerland.  

 

 

2.3 Kenmerken 

Sekse 

In de periode 2013-2018 varieerde het percentage vrouwen van het totaal aantal werkgestraften voor de 

gehele regio tussen de 13% en 17% (zie tabel 2.4). Opvallend is het relatief hoger percentage vrouwen in 

2018 in Heemskerk en Uitgeest in vergelijking met het regionaal gemiddelde. Van de werkgestraften die in 

het dossieronderzoek zijn meegenomen, was 88% man. Dit is vergelijkbaar met het gemiddeld in de regio.  

 

Tabel 2.4 Aantal vrouwelijke werkgestraften, in regio Kennemerland, tussen 2013 en 2018 

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 14% 11% 13% 21% 17% 15% 

Bloemendaal 18% 9% 31% 13% 0% 0% 

Haarlem 16% 14% 17% 17% 12% 13% 

Haarlemmermeer 18% 18% 17% 10% 18% 12% 

Heemskerk 14% 28% 23% 16% 15% 21% 

Heemstede 6% 24% 19% 23% 6% 0% 

Uitgeest 0% 0% 15% 13% 11% 17% 

Velsen 17% 21% 16% 17% 21% 15% 

Zandvoort 20% 15% 11% 21% 9% 7% 

Totaal 16% 16% 17% 16% 15% 13% 

Bron: Registratiecijfers 3RO 

 
25 Bij twee werkgestraften uit het dossieronderzoek was de werkstraf meer dan 240 uur, omdat er een werkstraf bovenop een nog 
openstaande werkstraf was opgelegd. Deze twee werkgestraften zijn voor de berekening van de gemiddelde duur van de werkstraf uit 
de berekening gelaten omdat zij niet representatief zijn voor de rest van de steekproef.   
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Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van alle werkgestraften in de regio Kennemerland over de periode 2013 tot en met 

2018 is 35 jaar, zo blijkt uit de registratiecijfers (zie tabel 2.5). Dit geldt voor alle gemeenten, met 

uitzondering van Bloemendaal en Heemstede. Opvallend is dat in 2018 de werkgestraften in Bloemendaal 

gemiddeld 48 jaar zijn en in Heemstede 40 jaar.  

 

Tabel 2.5 Leeftijd van werkgestraften, in regio Kennemerland, tussen 2013 en 2018 

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 33,6 34,6 33,5 33,4 33,5 34,9 

Bloemendaal 38,6 42,5 40,8 39,7 35,9 47,8 

Haarlem 35,1 36,4 36,2 36,2 35,4 35,9 

Haarlemmermeer 33,7 33,2 34,9 31,7 33,7 34,4 

Heemskerk 34,8 37,9 37,9 36,9 32,5 31,8 

Heemstede 33,3 37,3 28,5 42,2 36,4 40,1 

Uitgeest 32,9 29,0 37,2 33,5 42,3 33,3 

Velsen 34,3 35,3 35,9 34,8 36,2 35,5 

Zandvoort 36,2 39,5 37,0 41,4 39,8 36,6 

Gemiddelde 34,5 35,6 35,7 35,1 35,1 35,2 

Bron: Registratiecijfers 3RO.  

 

De werkgestraften in het dossieronderzoek waren tussen de 20 en 64 jaar en gemiddeld 33 jaar oud. Bijna 

de helft van de werkgestraften in het dossieronderzoek was tussen de 20 en 29 jaar oud (zie tabel 2.6).  

 

Tabel 2.6 Leeftijd van werkgestraften (n=100) 

Leeftijd Percentages 

20-29 jaar 49% 

30-39 jaar 24% 

40-49 jaar 16% 

50 jaar of ouder 11% 

Totaal 100% 

Bron: Dossieronderzoek IRIS 

 

Vergelijking landelijke cijfers 

De werkgestraften in de regio Kennemerland wijken qua sekse niet af van de werkgestraften in Nederland. 

Uit de recidivemonitor van het WODC blijkt dat in 2015 80% van alle ex-werkgestraften26 in Nederland 

(n=30.090) man is.27 Net als in de regio Kennemerland was ongeveer een kwart (24%) van alle 

werkgestraften in 2015 tussen de 30 en 39 jaar. Het percentage werkgestraften tussen de 20 en 29 jaar was 

landelijk lager (37%) dan in het dossieronderzoek (49%). Onze steekproef bestond uit relatief meer jongere 

werkgestraften ten opzichte van de landelijke populatie.  

 
26 Ex-werkgestraften zijn mensen die hun werkstraf in 2015 hebben afgerond.  
27 Zie Weijters, G. et.al. (2019), p. 41.  
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Indexdelict werkgestraften 

De delicten waarvoor tussen 2013 en 2018 een werkstraf is opgelegd in Kennemerland zijn vooral ‘agressie 

tegen personen, vermogensdelicten zonder geweldpleging en verkeersdelicten (zie tabel 2.7). Er is een 

toename te zien in het aantal verkeersdelicten tussen 2013 en 2018, terwijl over het algemeen de andere 

type delicten in frequentie afnemen.  

 

Uit dossieronderzoek blijkt dat eveneens vermogensdelicten zonder geweldpleging (16%) en 

verkeersdelicten (15%) vaak de redenen zijn dat de werkstraf is opgelegd. Het delict waarvoor de meeste 

werkstraffen zijn opgelegd was een geweldsdelict28 (18%).  

 

Tabel 2.7 Indexdelict werkstraffen, in de regio Kennemerland, tussen 2013 en 2018 

 Indexdelict 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 

Agressie tegen personen 237 (27%) 246 (26%) 234 (26%) 206 (25%) 175 (21%) 168 (23%) 1266 

Drugsdelicten 76 (9%) 93 (10%) 109 (12%) 101 (12%) 93 (11%) 70 (9%) 542 

Economisch delict 85 (10%) 82 (9%) 68 (8%) 70 (9%) 55 (7%) 51 (7%) 411 

Verkeersdelict 123 (14%) 134 (14%) 145 (16%) 132 (16%) 141 (17%) 168 (23%) 843 

Vermogensdelict zonder geweldpleging 156 (17%) 226 (24%) 209 (23%) 222 (27%) 162 (20%) 137 (19%) 1112 

Vermogensdelict met geweldpleging 12 (1%) 11 (1%) 14 (2%) 6 (1%) 11 (1%) 7 (1%) 61 

Vuurwapendelict 9 (1%) 16 (2%) 13 (1%) 8 (1%) 17 (2%) 8 (1%) 71 

Zedendelict 9 (1%) 7 (1%) 9 (1%) 5 (1%) 7 (1%) 13 (2%) 50 

Overig 184 (21%) 109 (12%) 90 (10%) 58 (7%) 121 (15%) 65 (9%) 627 

Onbekend 5 (1%) 10 (1%) 3 (0%) 5 (1%) 36 (4%) 49 (7%) 108 

Totaal  894 (100%)  934 (100%) 894 (100%) 815 (100%) 822 (100%) 740 (100%)  

Bron: Registratiecijfers 3RO. 

 

Vergelijking landelijke beeld 

Uit de recidivemonitor van het WODC blijkt dat tussen 2006 en 2015 werkstraffen met name zijn opgelegd 

voor vermogensdelicten zonder geweld (35% in 2015) en geweldsdelicten (22% in 2015).29 Ook 

verkeersdelicten (24% in 2015) en druggerelateerde delicten (10%) waren veelal de reden voor het 

opleggen van de werkstraf.  

 

De percentages opgelegde werkstraffen voor verkeersdelicten en drugsdelicten in Kennemerland komen 

overeen met de landelijke cijfers. Alleen het percentage vermogensdelicten zonder geweldpleging lag in de 

regio Kennemerland lager (19%) dan op landelijk niveau. In Kennemerland worden in vergelijking met alle 

werkgestraften in Nederland (in 2015) minder vaak werkstraffen opgelegd voor vermogensdelicten zonder 

geweldpleging. Het is niet bekend of in Kennemerland in verhouding ook minder vermogensdelicten 

zonder geweldpleging worden gepleegd. 

 
28 Onder geweldsdelicten zijn eenvoudige en zware mishandeling en openlijke geweldpleging geschaard.  
29 Zie Weijters, G. et.al. (2019), p. 43.  
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Ook uit het dossieronderzoek blijkt dat de werkstraffen in Kennemerland vooral zijn opgelegd voor 

vermogensdelicten zonder geweldpleging, verkeersdelicten en geweldsdelicten. Maar ook in het 

dossieronderzoek lagen de percentages lager dan op landelijk niveau.  

 

Delictverleden werkgestraften 

Uit de registratiecijfers blijkt dat tussen 2013 en 2018 tussen de 77% en 87% van de werkgestraften in 

Kennemerland eerder is veroordeeld voor één of meer delicten (zie tabel 2.8). Ongeveer een kwart tot een 

achtste van de werkgestraften was first-offender.  

 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat 65% één of meer eerdere veroordelingen heeft of eerder met justitie in 

aanraking is geweest.30 35% van de werkgestraften was first-offender. In de steekproef zijn de first-

offenders oververtegenwoordigd.  

 

In 54% van alle onderzochte dossiers bleek de werkgestrafte in het verleden één of meer werkstraffen 

opgelegd te hebben gekregen. Het gemiddeld aantal eerder opgelegde werkstraffen van die 54% was 1,5 

werkstraf.31 

 

Tabel 2.8 Werkgestraften met één of meerdere eerdere veroordelingen, in de regio Kennemerland, tussen 
2013 en 2018. 

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 83% 92% 72% 87% 79% 83% 

Bloemendaal 57% 100% 75% 62% 75% 57% 

Haarlem 87% 89% 86% 78% 81% 87% 

Haarlemmermeer 80% 86% 87% 69% 79% 80% 

Heemskerk 79% 71% 67% 70% 65% 79% 

Heemstede 90% 82% 86% 100% 100% 90% 

Uitgeest 100% 100% 100% 100% 0% 100% 

Velsen 78% 88% 90% 80% 90% 78% 

Zandvoort 93% 63% 89% 75% 83% 93% 

Totaal 83% 87% 84% 77% 80% 83% 

Bron: Registratiecijfers 3RO. 

 

Van de 65 werkgestraften in het dossieronderzoek die in het verleden een of meer eerdere veroordelingen 

of contacten met justitie hebben gehad, bleek dat bijna de helft (47%) met justitie in aanraking was 

gekomen vanwege het plegen van vermogensdelicten (met of zonder geweldpleging). Andere redenen 

waren het plegen van geweldsdelicten (24%), verkeersdelicten (18%) of druggerelateerde delicten (12%).32 

 

 
30 Het was niet in alle dossiers duidelijk of er sprake was van een eerdere veroordeling of dat er alleen contact is geweest met justitie.  
31 Het was uit IRIS niet te herleiden voor welk delict de eerdere werkstraf(fen) waren opgelegd.  
32 In IRIS was het niet voor alle werkgestraften die eerder een werkstraf opgelegd hebben gekregen te achterhalen voor welk delict zij 
die destijds kregen. 
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Vergelijking landelijk beeld 

Met betrekking tot het delictverleden komen de registratiecijfers voor regio Kennemerland overeen met het 

landelijk beeld: uit de recidivemonitor blijkt dat tussen 2006 en 2015 tussen de 76% en 82% van alle 

werkgestraften één of meer contacten met justitie heeft gehad.  

 

Toezicht 

Uit de registratiecijfers blijkt dat over de hele regio, tussen 2013 en 2018, bij 28% tot 34% van de 

werkstraffen gelijktijdig33 toezicht liep (zie tabel 2.8). In 2018 lag in gemeente Heemstede het percentage 

met 50% beduidend hoger.  

 

Tabel 2.8. Aantal werkstraffen waar gelijktijdig geen toezicht liep, in de regio Kennemerland, tussen 2013 en 
2018.  

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 71% 74% 67% 62% 63% 63% 

Bloemendaal 88% 73% 63% 53% 67% 67% 

Haarlem 67% 64% 61% 62% 65% 68% 

Haarlemmermeer 77% 76% 75% 68% 71% 72% 

Heemskerk 73% 84% 60% 72% 65% 67% 

Heemstede 44% 53% 69% 62% 81% 50% 

Uitgeest 80% 57% 77% 88% 78% 83% 

Velsen 76% 68% 70% 72% 68% 61% 

Zandvoort 73% 70% 69% 75% 69% 59% 

Totaal 72% 70% 67% 66% 67% 67% 

Bron: Registratiecijfers 3RO. 

 

In het dossieronderzoek lag het percentage werkstraffen waarbij toezicht liep op 27%. Van de 27 

werkgestraften die een werkstraf met toezicht hadden, werd 67% van het toezicht door de RN uitgevoerd 

en 33% door Fivoor Reclassering. 

 

Afgeronde werkstraffen 

Het merendeel van de werkgestraften in het dossieronderzoek heeft de werkstraf succesvol afgerond 

(83%). 9% had de werkstraf voortijdig beëindigd. Van de werkstraffen die nog niet waren aangevangen was 

het op basis van de gehanteerde statusaanduiding in IRIS niet duidelijk of de werkstraf nog zou aanvangen 

of dat deze nooit is aangevangen.  

 

 
33 Het gaat hier om reclasseringstoezicht dat niet specifiek in combinatie met de werkstraf is opgelegd, maar gelijktijdig aan de 
werkstraf liep en in het kader van een andere sanctie is opgelegd.  
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Figuur 2.1 Succesvolle afronding van werkstraffen (n=100). 

 
Bron: Dossieronderzoek IRIS 

 

 

2.4 Behoeften aan (na)zorg 

Leefgebieden 

De veronderstelling in dit onderzoek is dat ook voor werkgestraften geldt dat recidive kan worden 

voorkomen als problemen op de vijf leefgebieden worden aangepakt. Dit wordt bevestigd in de literatuur. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat als tijdens het toezicht door de reclassering aandacht wordt besteed aan het 

verkrijgen van huisvesting, een inkomen, dagbesteding en de fysieke en mentale gezondheid, dit bijdraagt 

aan het verlagen van de kans op recidive.34 

 

Uit het groepsinterview met de ketenpartners, de interviews met werkgestraften en werkmeesters en uit 

dossieronderzoek blijkt dat werkgestraften veelal te maken hebben met multi-problematiek; zij hebben 

problemen op meerdere leefgebieden. Problemen op één leefgebied zijn vaak de oorzaak of het gevolg van 

problemen op andere leefgebieden. Uit het dossieronderzoek blijkt dat werkgestraften vooral 

schuldenproblematiek, problemen met dagbesteding en psychische problematiek hebben (zie tabel 2.9).  

 

  

 
34 Rowe, M., Irving, A., & Soppitt, S. (2018). The legitimacy of offender management programmes in a post-TR landscape. Safer 
Communities, 17(2), 69-80. 

83%

7%
1%

9%

Afgeronde werkstraffen

Afgerond (Nog) niet aangevangen Bezig Voortijdig beëindigd
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Tabel 2.9 Aantal werkgestraften met problematiek op de vijf leefgebieden (n=100) 

Problemen35 met:  Ja Nee Onbekend Totaal 

Huisvesting 6%1 60% 34% 100% 

Dagbesteding 43% 53% 4% 100% 

Schulden 44% 39% 17% 100% 

Problemen m.b.t. (waarvoor zorg en begeleiding nodig is):     

Verslaving 18%2 70% 12% 100% 

Psychische problematiek 34%  37% 29% 100% 

Bron: Dossieronderzoek IRIS 

1 Het betreft hier alle werkgestraften die ten tijde van de intake dakloos waren. 

2 De werkgestraften die in het verleden verslaafd zijn geweest of bij wie sprake is van middelgebruik maar geen verslaving, zijn niet in dit 
percentage meegenomen.  
 

 

Ruim een derde (38%) van de werkgestraften had problemen op één leefgebied (zie figuur 2.2). 29% had 

problemen op twee leefgebieden en nog een 28% op drie leefgebieden. Problemen op vier of vijf 

leefgebieden kwamen weinig voor. 

Figuur 2.2 Multi-problematiek bij werkgestraften (n=100) 

 
Bron: Dossieronderzoek IRIS 

 

2.4.1 Geldig identiteitsbewijs 

Een geldig identiteitsbewijs ontbreekt soms bij werkgestraften, zo blijkt uit het groepsinterview met 

ketenpartners. In het dossieronderzoek konden we niet achterhalen wat de orde van grootte is van dit 

probleem, omdat in het intakeverslag en de adviesrapportage van de reclassering zelden wordt aangegeven 

of de werkgestrafte beschikt over een geldig identiteitsbewijs. 

 
35 In de dossiers was niet aangegeven of er een identiteitsbewijs aanwezig was of dat anderszins de identiteit geverifieerd is. Deze 
gegevens zijn daarom niet in tabel 2.9 opgenomen.  

38%

29%

28%
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1%

Multi-problematiek

1 leefgebied 2 leefgebieden 3 leefgebieden 4 leefgebieden 5 leefgebieden
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Als werkgestraften geen geldig identiteitsbewijs hebben, ondervinden zij problemen op de andere 

leefgebieden. Zij kunnen bijvoorbeeld geen uitkering aanvragen, geen zorgverzekering krijgen en kunnen 

zich niet op een adres inschrijven. Voor het aanvangen van een werkstraf hoeft het ontbreken van een 

geldig identiteitsbewijs echter geen probleem te vormen, aldus een medewerker werkstraffen van de RN. 

De reclassering heeft de mogelijkheid om via de vingerafdruk van de werkgestrafte de identiteit vast te 

stellen. 

 

2.4.2 Huisvesting en onderdak 

In het groepsinterview met de ketenpartners kwam naar voren dat een woonadres van werkgestraften om 

verschillende redenen niet altijd bij instanties bekend is, waardoor zij ‘onder de radar blijven’. Een van de 

redenen is dat werkgestraften niet altijd geregistreerd staan op het adres waar zij wonen omdat zij inwonen 

bij iemand die een uitkering ontvangt. Zodra de werkgestrafte zich op dat adres inschrijft wordt de 

uitkeringsgerechtigde gekort op zijn of haar uitkering. Om dat te voorkomen geven werkgestraften hun 

verblijfadres niet altijd als officieel woonadres op. 

 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de werkgestraften een eigen woning (d.w.z. 

huur- of koopwoning) had ten tijde van de intake en ongeveer een vijfde (21%) woonde beschermd of 

begeleid (zie figuur 2.3). Bij een derde (34%) was in de intake niet expliciet gevraagd naar de huisvesting van 

de werkgestrafte of was die informatie niet opgenomen in het intakeverslag.  

 

Figuur 2.3 Woonsituatie van werkgestraften (n=100) 

 
Bron: Dossieronderzoek IRIS 
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Het hebben van een eigen woning is van belang voor het creëren van rust en stabiliteit, aldus twee 

geïnterviewde werkgestraften. Het vinden en behouden van huisvesting is echter lastig. Twee 

werkgestraften gaven aan door hun problemen moeite te hebben met het voldoen aan de voorwaarden die 

worden gesteld aan begeleid wonen, waardoor zij hun woning weer zijn verloren. 

 

“Ik leefde meer dan een jaar op straat en in een garagebox nadat ik mijn huis, dat ik via 

een instantie toegewezen had gekregen, was verloren. Ik had mijn voorwaarden 

geschonden. Dat gebeurde omdat ik in mijn woning te veel negatieve prikkels kreeg van 

mijn huisgenoten. Die hadden ook veel problemen. Ik moest daarnaast ook die werkstraf 

doen en had een drankprobleem. Deze problemen zorgden ervoor dat ik prikkelbaar werd 

en de huiseigenaar bedreigde. Toen moest ik mijn huis uit.” (Werkgestrafte A). 

  

De hulp die wordt geboden bij het vinden van huisvesting door de gemeente of woningcorporaties sluit niet 

altijd aan bij de behoefte en leefsituatie van de werkgestraften. Zo kwam in de interviews met de 

werkgestraften naar voren dat zij nadat zij urgentie bij de woningcorporatie hadden gekregen, alsnog een 

jaar op een woning moesten wachten. Twee werkgestraften zeggen dat zij een woning elders in het land 

aangeboden kregen, terwijl zij in hun huidige woonplaats of omgeving kinderen hebben wonen en zorg 

ontvangen. Als zij ervoor hadden gekozen om de aangeboden woning te nemen, zou dit betekenen dat het 

zorgtraject elders opnieuw moet worden gestart. Zij zijn zodoende niet op het aanbod ingegaan. Op basis 

van het onderzoek kunnen we geen uitspraken doen over de mate waarin dit probleem voorkomt.  

 

2.4.3 Werk, inkomen en dagbesteding  

Dagbesteding 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat bijna de helft (43%) van de werkgestraften ten tijde van hun intake geen 

dagbesteding had, d.w.z. geen betaald of onbetaald werk of scholing (zie figuur 2.4).  
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Figuur 2.4 Dagbesteding van werkgestraften (n=100) 

 
Bron: Dossieronderzoek IRIS 

 

Het hebben van verantwoordelijkheden, onder andere in de vorm van werk, draagt bij aan de kans op het op 

het succesvol afronden van een werkstraf, zo blijkt uit de literatuur. Werkloosheid verhoogt zodoende de 

kans op het mislukken van de werkstraf.36 Uit onderzoek blijkt dat 87% van de werkgestraften met vast werk 

succesvol hun werkstraf afronden.37 Als iemand semi-vast werk doet, bijvoorbeeld omdat hij of zij een 

tijdelijk contract heeft, of scholier is dan is het slagingspercentage respectievelijk 83% en 85%. Het 

percentage onder werkgestraften zonder vast werk is ongeveer 70%. Het ontbreken van zinvolle 

dagbesteding is zodoende een risicofactor voor het afronden van de werkstraf.  

 

Ook in het dossieronderzoek vinden we samenhang tussen dagbesteding en het succesvol afronden van de 

werkstraf. Van de werkgestraften met dagbesteding (n=53) heeft 89% de werkstraf succesvol afgerond. Van 

de werkgestraften zonder dagbesteding (n=43) rondde 74% de werkstraf succesvol af. 

 

Daarnaast zien wij in het dossieronderzoek een verschil in indexdelict tussen werkgestraften met en zonder 

dagbesteding: werkgestraften zonder dagbesteding hadden in vergelijking tot werkgestraften met 

dagbesteding vooral vermogensdelicten met geweldpleging gepleegd (23% versus 15%).  

 

 
36  Killias, M. (2002). Community Service in Switzerland: Implementation, Recidivism, and Net-Widening. Experimental evidence as an 
alternative to speculation. Community Sanctions and Measures in Europe and North America, 535-549. 
37 Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J., Oomens, H., & Tan, S. (2005). Werkstraffen: succes verzekerd?. Verwey-Jonker 
Instituut. 
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Uit de literatuur is bekend dat het ontbreken van dagbesteding een risicofactor is voor recidive.38 

Dossieronderzoek lijkt dit te bevestigen. Van de 65 werkgestraften met één of meer eerdere veroordelingen 

of contact met justitie op diens naam had 46% geen dagbesteding.  

  

Dagbesteding en de werkstraf 

De werksituatie van de werkgestraften wordt over het algemeen tijdens de intake bij de reclassering 

besproken, blijkt uit het groepsinterview met ketenpartners. Sommige werkgestraften zijn er, volgens 

medewerkers werkstraffen, niet happig op om een werkstraf uit te voeren als zij een WAO-uitkering 

ontvangen. Zij zijn bang om hun uitkering te verliezen als blijkt dat zij wel degelijk in staat zijn bepaald soort 

werk te verrichten. De reclassering deelt echter geen informatie met de gemeente en uitkeringsinstanties 

over hun cliënten.  

 

Wanneer iemand werk heeft wordt dit door de reclassering over het algemeen meegenomen in het maken 

van afspraken met de werkgestrafte over diens werktijden. Zo wordt getracht om iemand zo min mogelijk 

van zijn werk te laten missen door te kijken of hij of zij in de weekenden kan werken of op dagen dat hij of zij 

vrij is.  

 

 “Ik heb samen met mijn broer een bedrijf en werk nog in een restaurant. Tijdens de 

intake heb ik afgesproken dat ik mijn werkstraf van 140 uur over een aantal 

maanden kon uitsmeren zodat ik niet veel vrij hoefde te nemen in een korte 

periode. Ik ben nu een tijdje bezig en wil nu zo snel mogelijk van die werkstraf af. 

Dus nu heb ik wel een aantal dagen vrij genomen om zoveel mogelijk uren 

werkstraf te kunnen doen. De uren die ik mis bij mijn werk haal ik in de avonden in.” 

(Werkgestrafte B) 

 

Indien een werkgestrafte geen of weinig inkomen heeft, kan dit een belemmering vormen voor het 

uitvoeren van de werkstraf omdat het, volgens een geïnterviewde werkmeester, voor komt dat een 

werkgestrafte geen geld heeft om het vervoer naar het werkstrafproject te betalen. Het is aan de 

werkgestraften zelf om vervangend vervoer te regelen, bijvoorbeeld door met iemand mee te rijden. Mocht 

het iemand daarom niet lukken om op tijd bij het werkstrafproject te zijn, kan dat ertoe leiden dat de 

werkstraf niet aanvangt of dat iemand niet aan de voorwaarde op tijd te zijn kan voldoen. Als werkmeesters 

weten van het beperkte budget van de werkgestrafte en de moeite die iemand daardoor heeft om op tijd te 

komen, kan dat betekenen dat werkmeesters ervoor kiezen coulanter om te springen met de voorwaarde 

om op tijd te komen in de hoop dat iemand dan alsnog succesvol de werkstraf kan afronden. Het is echter 

aan de werkmeester zelf of en in welke mate hij of zij met de problematiek van de werkgestrafte rekening 

 
38 Rowe, M., Irving, A., & Soppitt, S. (2018). The legitimacy of offender management programmes in a post-TR landscape. Safer 
Communities, 17(2), 69-80. 
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houdt. Bovendien neemt de aanwezigheid van problematiek niet weg dat het aantal uren werkstraf dat 

moet worden uitgevoerd vaststaat. 

 

Het komt voor dat werkgestraften vanuit het werkstrafproject doorstromen naar betaald of onbetaald werk 

bij het werkstrafproject. Over de mate waarin dit voorkomt, zijn geen cijfers bekend, maar volgens de 

geïnterviewde ketenpartners zijn het uitzonderingen. De meeste voorbeelden die genoemd worden hebben 

betrekking op de kringloopwinkel. Als een werkgestrafte bepaalde werkervaring heeft, kan dat reden zijn om 

een werkgestrafte op een specifiek werkstrafproject te plaatsen in de hoop dat hij of zij doorstroomt naar 

betaald of onbetaald werk.  

 

2.4.4 Schuldenproblematiek 

Uit de registratiegegevens blijkt dat in 2018 in Kennemerland 17 % van de werkgestraften 

schuldenproblematiek had. De percentages liggen per jaar ver uit elkaar en er zijn grote verschillen tussen 

de gemeenten (zie tabel 2.10).  

 

Tabel 2.10 Aantal werkgestraften met schuldenproblematiek, in regio Kennemerland, tussen 2013 en 2018 

(n=100) 

Gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Beverwijk 15% 25% 19% 32% 28% 14% 

Bloemendaal 0% 0% 38% 50% 33% 0% 

Haarlem 34% 32% 28% 23% 32% 25% 

Haarlemmermeer 18% 18% 17% 12% 24% 6% 

Heemskerk 19% 25% 30% 26% 30% 14% 

Heemstede 70% 18% 14% 22% 50% 17% 

Uitgeest 50% 33% 0% 0% 100% 0% 

Velsen 18% 24% 24% 17% 30% 21% 

Zandvoort 14% 21% 16% 13% 48% 17% 

Totaal 24% 25% 23% 20% 31% 17% 

Bron: Registratiecijfers 3RO 

 

In het dossieronderzoek bleek dat het aantal werkgestraften met schuldenproblematiek groter is dan op 

wat op basis van de registratiecijfers verwacht wordt: 44% van de werkgestraften in het dossieronderzoek 

had ten tijde van de intake schuldenproblematiek (zie figuur 2.5). Een mogelijke verklaring voor dit verschil 

is dat – zoals eerdergenoemd – in de intakeformulieren niet altijd het aandachtsgebied schulden is 

aangevinkt, waardoor het percentage in de registratiecijfers lager uitvalt.  
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Figuur 2.5 Aantal werkgestraften met schuldenproblematiek ( n=100) 

 
Bron: Dossieronderzoek IRIS  

 

De helft (50%) van de 44 werkgestraften die ten tijde van de intake schulden had, ontving op dat moment 

schuldhulpverlening of zat in de schuldsanering. Dit betekent dat er bij de ander helft nog geen hulp was 

ingezet voor de schuldenproblematiek.  

 

Schulden zijn, volgens geïnterviewde ketenpartners, werkmeesters en werkgestraften, vaak inherent 

verbonden met problemen op andere leefgebieden. Zo zorgt werkloosheid en/of een gebrek aan inkomen 

er logischerwijs voor dat de schuldenproblematiek niet kan worden aangepakt. 

 

 “Iemand is werkloos, waardoor hij of zij schulden krijgt, zijn huis verliest en gaat 

stelen. Nadat hij of zij met justitie in aanraking is gekomen en een paar jaar heeft 

gezeten en weer vrijkomt heeft hij of zij nog meer moeite om in de samenleving 

mee te draaien, mede vanwege de digitalisering. Daarnaast heeft hij of zij een gat in 

zijn of haar CV en kan er geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden 

aangevraagd. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel waar je lastig uitkomt.” 

(Werkgestrafte C) 

 

Schulden, al dan niet in samenhang met problemen op andere leefgebieden, kan volgens geïnterviewde 

ketenpartners een dermate grote stressfactor zijn waardoor werkgestraften geneigd zijn om het oplossen 

van hun schuldenproblematiek prioriteit te geven. Het succesvol afronden van de werkstraf is in die gevallen 

niet direct van belang voor de werkgestraften en kan ertoe leiden dat iemand niet gemotiveerd of niet in 

staat is om de afspraken met betrekking tot de werkstraf na te komen. Anderzijds kan 
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schuldenproblematiek juist een reden zijn voor de rechter of officier van justitie om wel een werkstraf op te 

leggen, omdat een geldboete zou betekenen dat iemand nog verder in de problemen raakt. In paragraaf 3.1 

gaan wij verder in op de overwegingen van de rechter en officier van justitie om wel of geen werkstraf op te 

leggen.  

 

In het dossieronderzoek zagen wij geen noemenswaardig verschil tussen het aantal werkgestraften met 

schulden die hun werkstraf succesvol hadden afgerond en werkgestraften zonder schulden: van de 

werkgestraften met schulden heeft 93% de werkstraf afgerond versus 91% werkgestraften zonder 

schulden.39 

 

2.4.5 Zorg en begeleiding 

Verslavingsproblematiek 

 

Figuur 2.6 Aantal werkgestraften met verslavingsproblematiek (n=100) 

Bron: Dossieronderzoek IRIS 

 

Bij 18% van de onderzochte werkgestraften in het dossieronderzoek speelde verslavingsproblematiek ten 
tijde van de intake, bij 11% speelde verslavingsproblematiek in het verleden (zie tabel 2.6). In nog eens zes 
dossiers werd benoemd dat er sprake is van middelengebruik maar was de problematiek niet dermate dat 
gesproken kon worden van verslavingsproblematiek.  
 

 
39 Door de gehanteerde statusaanduidingen van de werkstraffen in IRIS was het niet te achterhalen of de werkstraf nog niet was 
begonnen of dat deze überhaupt niet zo aanvangen. Zodoende zijn voor de berekening van het percentage afgeronde werkstraffen, de 
werkstraffen die op het moment van het dossieronderzoek nog bezig waren, nog niet begonnen waren of niet zijn aangevangen niet in 
de berekening meegenomen. 
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Van de achttien werkgestraften met verslavingsproblematiek ten tijde van de intake ontvingen vier op dat 

moment hulp, zes werkgestraften hadden een behandeling afgerond, zes ontvingen geen hulp en van twee 

werkgestraften was dit onbekend.  

 

Harddrugsverslaving heeft een negatieve invloed op de kans om een werkstraf succesvol af te ronden, zo 

blijkt uit de literatuur.40 Uit het onderzoek van Lünnemann et al. bleek dat ongeveer de helft (52%) van de 

werkgestraften met een harddrugverslaving de werkstraf succesvol volbracht.41 Bij 22% ving de werkstraf 

helemaal niet aan en 26% beëindigde de werkstraf voortijdig. Indien er sprake was van een 

softdrugsverslaving, rondde ongeveer 70% van de werkgestraften de werkstaf af, 13% stopte de werkstraf 

vroegtijdig en in 17% van de gevallen ving de werkstraf niet aan. De kans op het succesvol afronden van de 

werkstraf indien er sprake is van een alcoholverslaving, was gelijk aan de kans wanneer er geen sprake is van 

verslaving.42  

 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de ruime meerderheid (89%) van de werkgestraften met 

verslavingsproblematiek succesvol de werkstraf heeft afgerond. Onder degenen die destijds niet verslaafd 

waren, lag het slagingspercentage op 75%.  

 

Medewerkers van Fivoor Reclassering, die zich vooral richten op werkgestraften met 

verslavingsproblematiek, beaamden tijdens het groepsinterview dat de werkgestraften die bij hen cliënt zijn, 

vaak multi-problematiek hebben. Ook de werkmeesters merkten op dat verslaving samenhangt met 

problemen op andere leefgebieden. Volgens hen kan verslaving de reden zijn dat iemand herhaaldelijk met 

justitie in aanraking komt. Iemand gaat bijvoorbeeld stelen om aan geld te komen om vervolgens drugs of 

drank te kunnen kopen. Twee geïnterviewde werkgestraften bevestigden het beeld dat door de 

ketenpartners en de werkmeesters werd geschetst.  

“Eén van de jongens die vandaag op de groep zit, is vermoedelijk verslaafd aan 

GHB. Hij heeft eigenlijk op alle leefgebieden problemen. Zo heeft hij geen 

dagbesteding, heeft hij schulden en heeft hij vaak vastgezeten. De mishandeling 

waarvoor hij langere tijd heeft vastgezeten heeft, is ook gepleegd onder invloed van 

drugs”. (Werkmeester A)  

 

Het dossieronderzoek lijkt te bevestigen dat verslaving samenhangt met herhaaldelijk contact met justitie: 

van de 29 werkgestraften die ten tijde van de intake verslaafd waren of in het verleden verslaafd zijn 

geweest, heeft de meerderheid (80%) één of meerdere veroordelingen of contacten met justitie gehad. Van 

de 65 werkgestraften bij wie geen sprake was van verslaving of middelengebruik, had 58% een eerdere 

veroordeling of eerder contact met justitie op zijn of haar naam staan.  

 
40 McCulloch, T. (2005). Probation, social context and desistance: Retracing the relationship. Probation Journal, 52(1), 8-22. 
41 Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J., Oomens, H., & Tan, S. (2005). Werkstraffen: succes verzekerd? Verwey-Jonker 
Instituut. 
42 Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J., Oomens, H., & Tan, S. (2005). Werkstraffen: succes verzekerd? Verwey-Jonker 
Instituut. 
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Psychiatrische problematiek 

Indien er sprake is van een psychiatrisch problematiek - d.w.z. dat er een stoornis is vastgesteld door een 

psychiater - zijn werkgestraften minder succesvol in het afronden van een werkstraf, blijkt uit de literatuur. 

Uit het onderzoek van Lünnemann et al. bleek dat 73% van de werkgestraften met een psychiatrisch 

stoornis de werkstraf succesvol afrondde, versus 81% van de werkgestraften zonder psychiatrische 

stoornis.43  

 

Uit het dossieronderzoek bleek 34% van de werkgestraften enige vorm van psychiatrische problematiek te 

hebben. Het is niet bekend bij hoeveel werkgestraften met psychische problemen een diagnose is gesteld 

door een psychiater. 86% van de werkgestraften met psychische problemen rondde de werkstraf succesvol 

af, versus 91% van de werkgestraften zonder psychische problemen.44  

 

Licht verstandelijke beperking (LVB) 

Naast verslavingsproblematiek komen onder werkgestraften laaggeletterdheid en LVB voor, zo blijkt uit de 

verschillende interviews. Uit onderzoek blijkt dat naar schatting circa 35% van alle justitiabelen in Nederland 

een LVB heeft.45 Uit onderzoek dat door Fivoor Reclassering is uitgevoerd blijkt dat tussen de 10 en 41,5% 

van de cliënten van drie reclasseringsorganisaties een LVB heeft.46 Uit het dossieronderzoek kon niet 

worden opgemaakt bij hoeveel van de onderzochte dossiers de werkgestrafte een LVB heeft of 

laaggeletterd is. Op het intakeformulier wordt dat namelijk niet standaard vermeld. Er wordt door de 

reclassering nog niet standaard de SCIL (een meetinstrument LVB) afgenomen (bij een vermoeden van) 

LVB. Daarnaast is het volgens een unitmanager van de RN bij medewerkers werkstraffen niet altijd bekend 

welke signalen kunnen wijzen op een (licht) verstandelijke beperking.  

 

Laaggeletterdheid en LVB zorgen er volgens ketenpartners, werkmeesters en werkgestraften voor dat 

werkgestraften moeite hebben met het begrijpen van bepaalde procedures. Zij hebben bijvoorbeeld moeite 

om de procedure voor het aanvragen van een uitkering te begrijpen of zijn niet goed bekend met DigiD. 

Problemen ontstaan volgens werkmeesters als werkgestraften met een LVB tijdens de intake een lijst met 

voorwaarden voor zich krijgen die zij zelfstandig moeten doorlezen om daar vervolgens mee akkoord te 

gaan. Volgens de werkmeesters weten die werkgestraften niet altijd wat de voorwaarden inhouden en 

waarmee zij akkoord gaan. De werkmeesters zouden liever zien dat de belangrijkste voorwaarden tijdens de 

intake op een simpele wijze, mondeling aan werkgestraften met een (vermoedelijke) LVB worden toegelicht. 

 

 
43 Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J., Oomens, H., & Tan, S. (2005). Werkstraffen: succes verzekerd? Verwey-Jonker 
Instituut. 
44 Door de gehanteerde statusaanduidingen van de werkstraffen in IRIS was het niet te achterhalen of de werkstraf nog niet was 
begonnen of dat deze überhaupt niet zo aanvangen. Zodoende zijn voor de berekening van het percentage afgeronde werkstraffen, de 
werkstraffen die op het moment van het dossieronderzoek nog bezig waren, nog niet begonnen waren of niet zijn aangevangen niet in 
de berekening meegenomen. 
45  Kaal, H.L. (2016). Prevalentie licht verstandelijke beperking in het justitiedomein. Leiden: expertisecentrum Jeugd Hogeschool 
Leiden. 
46 Bouwman L. (2018) Een onderzoek naar de mate waarin sprake is van LVB-problematiek, de screening en registratie van LVB, 
knelpunten en de rol van LVB bij de begeleiding van cliënten bij Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Masterscriptie 
interventiecriminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam. 
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Taakstraf Plus 

Het kan volgens reclasseringsmedewerkers voorkomen dat iemand dermate zwak begaafd is of zulke 

ernstige problemen heeft, dat hij of zij eigenlijk niet in staat is de werkstraf uit te voeren. In die gevallen is 

het aan de reclasseringsmedewerker om iemand door de werkstraf ‘heen te trekken’ en hem of haar te 

motiveren de werkstraf succesvol af te ronden. Dit is echter geen verplichting en daarom is het afhankelijk 

van de moeite die de reclasseringsmedewerker wil en kan doen om die extra aandacht aan een 

werkgestrafte te besteden.  

 

Reclasseringsmedewerkers kunnen middels Justitieel Case Management, ook wel Taakstraf Plus genoemd, 

extra geld aanvragen voor de zorg en begeleiding van een werkgestrafte. Het initiatief om van deze regeling 

gebruik te maken, ligt bij de reclasseringsmedewerker, maar vanwege de hoge werkdruk maken zij, zo 

gaven zij aan tijdens het interview, weinig gebruik van deze regeling.  

 

2.4.6 Kale werkstraf versus werkstraf met toezicht 

23% van de werkgestraften had in 2018 een werkstraf met toezicht opgelegd gekregen, zo bleek uit de 

registratiecijfers. In het dossieronderzoek lag dit percentage op 27%. Uit onderstaande tabel (zie tabel 2.11) 

blijkt dat werkgestraften met reclasseringstoezicht vergelijkbaar scoren met werkgestraften met een kale 

werkstraf wat betreft problemen met dagbesteding en schulden en hoger scoren op het gebied van 

verslaving en psychische problematiek.  

 

Tabel 2.11 Problematiek bij werkgestraften met een kale werkstraf (n=73) en een werkstraf met toezicht 

(n=27)  

Problemen met: Kale werkstraf Werkstraf met toezicht 

Huisvesting 4% 11% 

Dagbesteding 45% 37% 

Schulden 42% 48% 

Problemen m.b.t. (waarvoor zorg en begeleiding nodig is):   

Verslaving 10% 41% 

Psychische problemen 25% 60% 

Bron: Dossieronderzoek IRIS. 

 
Uit het dossieronderzoek blijkt dat werkgestraften zonder toezicht vooral problemen hebben op één 

leefgebied (47%) of twee leefgebieden (29%). Problemen op drie leefgebieden of meer kwam in 24% van de 

gevallen voor. Bij werkgestraften met toezicht is er vaker sprake van sprake van multi-problematiek: onder 

die groep was het percentage met problemen op één leefgebied 19%, op twee leefgebieden 26%, op drie 

leefgebieden 44% en op vier leefgebieden 11%. Als er sprake is van problematiek wordt er eerder toezicht 

opgelegd, maar zodoende is het des te opvallender dat ook bij een kleine minderheid van werkgestraften 

met een kale werkstraf sprake is van multi-problematiek.  

  



 

DSP-groep Rapport ─ (Na)zorg voor werkgestraften 30 

3 Proces 

3.1 Afwegingen bij eisen en opleggen werkstraf 

Algemeen 

Een werkstraf kan óf als strafbeschikking door het OM worden aangeboden óf op zitting door de rechter 

worden opgelegd. Over het algemeen worden de lichtere misdrijven middels een strafbeschikking afgedaan, 

terwijl ernstigere misdrijven of misdrijven gepleegd door iemand die gerecidiveerd is, door de rechter 

worden behandeld.47 Ook als de verdachte niet akkoord gaat met de strafbeschikking wordt de zaak voor de 

rechter gebracht.48 Geïnterviewde officieren van justitie noemden in het groepsinterview first-offenders als 

voorbeeld van justitiabelen die veelal een werkstraf middels een strafbeschikking krijgen.  

 

Volgens de geïnterviewde officieren van justitie zijn zij, en ook rechters over het algemeen, terughoudend 

met het eisen en opleggen van een gevangenisstraf. Een gevangenisstraf is namelijk de zwaarste straf op 

het spectrum van hoofdstraffen.49 Bij recidive van eenzelfde soort delict is een werkstraf of geldboete 

uitgesloten, omdat de rechter alleen zwaarder kan straffen. Ook een geldboete is niet altijd de best 

passende sanctie volgens de geïnterviewde officieren van justitie. Als bij de officier van justitie of rechter 

bijvoorbeeld bekend is dat de verdachte grote schulden heeft, kan dit reden zijn om eerder te kiezen voor 

een werkstraf dan voor een geldboete.  

 

ZSM 

Voordat een verdachte een werkstraf als strafbeschikking aangeboden kan krijgen, heeft de officier van 

justitie de verplichting de verdachte te horen.50 Bovendien dient de verdachte te verklaren de werkstraf te 

willen voldoen. Er is tussen de officieren van justitie op ZSM51 en de reclassering, voorafgaand aan de 

strafoplegging, regelmatig contact over eventuele problemen van de verdachte, zo bleek uit het interview 

met de ketenpartners. Daarnaast wordt op ZSM bij de politie nagegaan of er uit het sociaal verhoor 

informatie over problemen op de leefgebieden naar voren zijn gekomen.  

 

Als al in een vroeg stadium bij de officier van justitie bekend is dat iemand problemen heeft en de 

reclassering in haar adviesrapport adviseert om een werkstraf met toezicht op te leggen, dan kan dit voor de 

officier van justitie reden zijn om een werkstraf met bijvoorbeeld meldplicht bij de reclassering op te leggen, 

zodat de reclassering een vinger aan de pols kan houden. Wanneer op ZSM bekend is dat iemand geen vast 

woonadres heeft, schrijft de richtlijn van het OM voor dat er geen werkstraf wordt opgelegd.52 Van die 

 
47 Zie Inleiding en juridisch kader, Aanwijzing OM-strafbeschikking van 1 januari, Stcrt.2018, 67767. 
48 Art. 257f, lid 1, Ws. 
49 Geldboete, werkstraf en gevangenisstraf.  
50 Art. 257c, lid 1, Ws. 
51 De ZSM-aanpak is voor de strafrechtelijke behandeling van veelvoorkomende criminaliteit, zoals diefstal, vernieling, licht 
uitgaansgeweld en verduistering. Op ZSM-locaties zitten alle ketenpartners bijeen om in elke zaak maatwerk te kunnen leveren, en 
bovendien zo snel mogelijk tot een afdoeningsbeslissing te komen. Via: https://www.om.nl/onderwerpen/werkwijze-van-het-om/  
52 Zie Bijlage 1, Aanwijzing OM-strafbeschikking van 1 januari 2019, Stcrt.2018, 67767. 
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richtlijn kan worden afgeweken als de reclassering wel een telefoonnummer en/of adres van de verdachte 

heeft waarop de verdachte bereikt kan worden.  

 

Als de informatie over de situatie van de verdachte op de vijf leefgebieden niet bekend is en de officier van 

justitie geen adviesrapport van de reclassering noodzakelijk acht, is het aan de officier van justitie om in het 

gesprek met de verdachte in te schatten welke problemen er spelen en wat de ernst van de problemen is.  

 

Rechtbank 

Informatie over de vijf leefgebieden is alleen bij de rechter beschikbaar als de officier van justitie de 

reclassering om een adviesrapport heeft gevraagd. Omdat het volgens de geïnterviewde officieren van 

justitie financieel onhaalbaar is om voor alle verdachten een adviesrapport op te vragen, is het afhankelijk 

van het oordeel van de officier van justitie of hij of zij een adviesrapport noodzakelijk acht. Als in een 

adviesrapport van de reclassering is benoemd dat de verdachte niet in staat wordt geacht een werkstraf uit 

te voeren, dan wordt in principe geen werkstraf opgelegd, aldus officieren van justitie tijdens het 

groepsinterview.  

 

In tegenstelling tot de verplichting een verdachte te horen voordat een strafbeschikking kan worden 

aangeboden, heeft de rechter de mogelijkheid om een verdachte bij verstek te veroordelen.53 Volgens 

geïnterviewde officieren van justitie kan de afwezigheid van de verdachte op zitting een teken zijn dat er 

met de verdachte meer aan de hand is. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de verdachte geen vast 

woonadres heeft en daardoor geen post heeft ontvangen. Of iemand is dermate zwakbegaafd of kampt met 

dermate ernstige problemen dat hij of zij niet in staat is naar de rechtbank te komen.  

 

Een veroordeling bij verstek kan betekenen dat in een later stadium problemen ontstaan met het uitvoeren 

van de werkstraf. De kans dat iemand bij zijn werkstraf komt opdagen of deze afrondt, neemt bij een 

veroordeling bij verstek volgens geïnterviewde ketenpartners af. Het is niet bekend of rechters minder 

geneigd zijn een werkstraf op te leggen als een verdachte niet op komt dagen. Volgens een unitmanager 

van de RN komt het voor dat rechters werkstraffen opleggen terwijl van de verdachte geen adviesrapport of 

anderszins informatie beschikbaar is. Zo kan tijdens de intake bij de reclassering blijken dat iemand eigenlijk 

fysiek of mentaal niet in staat is een werkstraf uit te voeren, of blijkt dat iemand eigenlijk te ‘gevaarlijk’ is om 

zonder toezicht een werkstraf uit te voeren.  

 

Gemeente  

Met de gemeente wordt door ZSM, de rechterlijke macht of de reclassering geen afstemming gezocht als 

het gaat om de afweging om wel of geen werkstraf op te leggen en de tenuitvoerlegging van de werkstraf. 

Dit bleek zowel uit het interview met de ketenpartners als uit de gesprekken met de beleidsmedewerkers 

van de verschillende gemeenten en beleidsdocumentatie. 

 
53 Art. 280 Ws. 
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3.2 Plaatsing van werkgestraften 
Organisaties die als werkstrafproject willen fungeren, kunnen zich bij de reclassering aanmelden. Door de 

reclassering wordt vervolgens getoetst of de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen en de aanvullende 

eisen die door de reclassering worden gesteld.54 Vervolgens is toestemming van het Openbaar Ministerie 

nodig.55 Ketenpartners gaven in het interview aan dat vooral non-profitorganisaties zich als extern 

werkstrafproject aanmelden. Ook commerciële organisaties kunnen zich aanmelden, mits de organisatie 

kan bewijzen dat de werkzaamheden die door de werkgestraften worden verricht nuttig zijn voor de 

samenleving, en dat de werkgestraften niet voor commerciële doeleinden worden ingezet.56 Het gaat dan 

vaak om kringloopwinkels. 

 

Uit de literatuur blijkt dat voor de plaatsing van een werkgestrafte op een werkstrafproject het van belang is 

te kijken naar hetgeen de cliënt wel kan en minder de nadruk te leggen op zijn of haar beperkingen.57 Dit 

zou de kans op het succesvol afronden van de werkstraf verhogen. De geïnterviewde medewerkers 

werkstraffen beaamden dit. Zij kijken tijdens de intake onder andere naar het functioneren van de 

werkgestrafte en schatten in in hoeverre een werkgestrafte snel iets oppikt en in staat is zelfstandig een 

taak uit te voeren. Daarnaast wordt tot op zekere hoogte rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur 

van de werkgestrafte. Verder speelt het gepleegde delict en het delictverleden mee in de keuze voor het 

werkstrafproject. De medewerker werkstraffen schat in op welk project de werkgestrafte de meeste kans 

heeft de werkstraf succesvol af te ronden.  

 

Bij RN worden werkgestraften op een individuele werkstrafplek geplaatst als zij in staat zijn zelfstandig een 

taak uit te voeren. Dit gebeurt in overleg met het werkstrafproject. Individuele werkstrafprojecten kunnen 

namelijk aangeven welk soort werkgestraften zij wel of niet willen/kunnen begeleiden. Werkgestraften die 

kampen met multi-problematiek en meer begeleiding nodig hebben, worden door de RN eerder op 

groepsprojecten geplaatst. Bij Fivoor Reclassering krijgen werkgestraften met zwaardere problematiek 

daarentegen eerder een individuele werkstrafplek toegewezen, zo bleek uit het interview met 

ketenpartners. Bij Fivoor Reclassering speelt ook mee dat zij voornamelijk individuele werkstrafprojecten 

heeft.  

 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat het voor de plaatsing van een werkgestrafte op een groepsproject van 

belang is te kijken of iemand binnen de groep past.58 Dit is van belang, omdat de werksfeer en de 

groepsnorm deels bepaald wordt door de samenstelling van de groep. Een negatief ingestelde 

werkgestrafte plaatsen in een groep waarin over het algemeen een positieve groepsnorm geldt, kan een 

 
54 Via: https://www.reclassering.nl/samenwerken-met-de-reclassering/werkstraflocatie-worden. Voor criteria zie: 
https://www.reclassering.nl/media/1328/u-criteria_voor_werkstrrafprojecten.pdf.  
55 Vanaf 1 januari 2020 wordt de tenuitvoerlegging van straffen de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Rechtsbescherming, via 
https://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/wet-usb.  
56 Criteria 9, via: https://www.reclassering.nl/media/1328/u-criteria_voor_werkstrrafprojecten.pdf. 
57 Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J., Oomens, H., & Tan, S. (2005). Werkstraffen: succes verzekerd? Verwey-Jonker 
Instituut. 
58 Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J., Oomens, H., & Tan, S. (2005). Werkstraffen: succes verzekerd? Verwey-Jonker 
Instituut. 

https://www.reclassering.nl/samenwerken-met-de-reclassering/werkstraflocatie-worden
https://www.reclassering.nl/media/1328/u-criteria_voor_werkstrrafprojecten.pdf
https://www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/wet-usb
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negatief effect hebben op de groep. De geïnterviewde medewerkers werkstraffen gaven aan inderdaad 

rekening te houden met iemands persoonlijkheid en problematiek en wegen af of iemand binnen een groep 

past.  

 

 

3.3 Aansluiting werkstraf en zorg en arbeid 
De werkstraf kan een vindplaats zijn voor mensen die zorg nodig hebben, aldus de geïnterviewde 

ketenpartners en werkmeesters. De mogelijkheden voor reclasseringsmedewerkers om zorg en begeleiding 

te bieden aan de werkgestraften zijn echter beperkt. Wanneer iemand met een kale werkstraf (extra) zorg 

nodig heeft, kan de medewerker werkstraffen iemand alleen wijzen op het beschikbare hulpaanbod, mits de 

medewerker van het hulpaanbod op de hoogte is. De medewerker werkstraffen kan de werkgestrafte niet 

verplichten aan een zorgtraject deel te nemen. Hij of zij kan de werkgestrafte wel plaatsen op een specifiek 

werkstrafproject waarvan hij/zij weet dat er ook hulp beschikbaar is in de hoop dat de werkgestrafte dan ook 

hulp zal ontvangen:  

“Ik had een cliënt met veel problemen, waaronder schulden. Zij was met haar 

kinderen uit haar huis gezet en bij haar zus ingetrokken. Door oplopende 

spanningen moest zij ook daar weg. Zij had een kale werkstraf opgelegd gekregen 

en ik heb haar toen op een werkstrafproject bij een kerk geplaatst. Ik wist dat daar 

maatschappelijk werk aanwezig was en hoopte dat die vrouw daar alsnog hulp zou 

krijgen.” (Medewerker werkstraffen RN) 

 

Zoals in paragraaf 2.3.4. is benoemd, zijn er volgens de geïnterviewde ketenpartners een aantal 

succesverhalen van werkgestraften die vanuit hun werkstraf zijn doorgestroomd naar betaald werk of 

zinvolle dagbesteding. De succesverhalen zijn echter beperkt. De doorstroom naar werk is niet bij alle 

werkstrafprojecten mogelijk, omdat de werkgestrafte niet op een passend werkstrafproject kan worden 

geplaatst. RN heeft naar eigen zeggen voldoende werkstrafprojecten, maar de projecten zijn niet altijd 

geschikt om iemand te laten doorstromen naar betaald werk of zinvolle dagbesteding. Fivoor Reclassering 

gaf aan te weinig werkstrafprojecten te hebben waar mogelijkheid is voor doorstroming naar zinvolle 

dagbesteding, en dan met name werkstrafprojecten voor jongvolwassenen. Het gaat om projecten waar 

jongvolwassenen de kans krijgen alsnog de ‘juiste start’ te maken, bijvoorbeeld omdat zij bij die projecten 

ook sollicitatietrainingen kunnen volgen.  
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4 Gemeentelijke visie en aanbod 

4.1 Visie en aanbod 
Werkgestraften zijn, in tegenstelling tot (ex)gedetineerden, geen aparte doelgroep voor gemeenten. Er is 

geen wettelijke verplichting voor gemeenten om specifiek beleid te voeren wat betreft de (na)zorg van 

werkgestraften. Ook krijgen gemeenten geen melding van DJI als een inwoner een werkstraf heeft 

gekregen, zodat vanuit de gemeente een zorgtraject op touw kan worden gezet. Bij gedetineerde inwoners 

ontvangt een gemeente wel een melding. Het ontbreken van een melding draagt eraan bij dat gemeenten 

geen zicht hebben op het aantal werkgestraften in hun gemeente.  

 

Uit de beleidsdocumentatie en interviews met beleidsmedewerkers van de gemeenten blijkt dat 

werkgestraften voor hulp op de vijf leefgebieden gebruik kunnen maken van de algemene sociale 

voorzieningen van de gemeenten en het aanbod van maatschappelijke organisaties. Daarnaast kunnen 

werkgestraften bij problemen op één of meerdere leefgebieden gebruikmaken van het aanbod voor 

kwetsbare inwoners. Werkgestraften zelf worden echter niet als kwetsbare groep aangemerkt. Zij krijgen 

geen andere behandeling dan andere zorgvragers. Het is aan werkgestraften zelf een hulpvraag te 

formuleren en initiatief te nemen in het krijgen van hulp. 

 

Het aanbod in gemeente Haarlem en Haarlemmermeer voor (ex)gedetineerden is gericht op de re-

integratie van de gedetineerden. Zo loopt er in gemeente Haarlemmermeer een pilot waarin gedetineerden 

van zogeheten High Impact Crimes, zoals woninginbraken, worden begeleid door een trajectbegeleider. In 

de gemeente Haarlem is de inzet van een trajectbegeleider voor ex-gedetineerde burgers een structureel 

aanbod. Samen met de gedetineerden wordt een plan op maat gemaakt om het leven van de 

gedetineerden weer op de rit te krijgen. Tussen de trajectbegeleiders en de gemeente zijn korte lijnen om 

te zorgen dat snel gehandeld kan worden en de hulp voor de ex-gedetineerden op gang kan worden 

gebracht. Daarnaast zijn met de gemeenten afspraken gemaakt om regelingen, zoals de regeling voor 

schuldhulpverlening, te versoepelen, zodat het hulpaanbod binnen de gemeenten toegankelijker wordt 

voor de ex-gedetineerden.  

 

 

4.2 Hiaten in (de toeleiding naar) het aanbod 
Uit de gesprekken met de werkgestraften, de werkmeesters en het groepsinterview met ketenpartners en 

beleidsadviseurs blijkt dat werkgestraften niet goed weten waar het hulpaanbod van de gemeenten uit 

bestaat. Ook reclasseringsmedewerkers zijn niet goed bekend met het bestaande hulpaanbod in de 

gemeenten, waardoor het ontbreekt aan toeleiding vanuit de werkstraf naar dat hulpaanbod. Werkmeesters, 

die gedurende de werkstraf vaak meer inzicht krijgen in de situatie van de werkgestrafte op de leefgebieden 
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dan de medewerker werkstraffen, weten eveneens niet waar zij de werkgestraften naar kunnen 

doorverwijzen of waar zij zelf terecht kunnen met een vraag over hulp voor de werkgestraften. 

 

Zoals in paragraaf 3.3 aan bod kwam, hangt het er vooral van af of een werkstraf met of zonder toezicht is 

opgelegd of iemand toegeleid wordt naar zorg en begeleiding. Bij een kale werkstraf heeft de medewerker 

werkstraffen alleen de mogelijkheid om iemand te wijzen op het bestaande aanbod. Ook kan de 

medewerker werkstraffen proberen iemand te plaatsen op een werkstrafproject waarvan de medewerker 

weet dat daar zorg wordt aangeboden in de hoop dat de werkgestrafte die zorg krijgt.  

 

Een ander probleem in het aanbieden van zorg is volgens de werkgestraften het gebrek aan continuïteit in 

de zorg. De geïnterviewde werkgestraften gaven aan er moeite mee te hebben dat zij vaak te maken krijgen 

met verschillende zorgverleners waardoor zij steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Zij zouden 

graag laagdrempelige en praktische hulp krijgen, waarbij aandacht is voor hun persoonlijke situatie. Zij 

ervaren de ontvangen hulp vaak niet als persoonlijk. Zij zeggen vaak te maken te hebben met ‘autoritaire’ 

begeleiders die hen vertellen wat zij wel of niet moeten doen. Werkmeesters beaamden in interviews dat 

werkgestraften moeite hebben met autoriteit en dat laagdrempelige hulp, waarbij begeleiders een 

gelijkwaardige positie aannemen ten opzichte van de werkgestraften, effectiever is.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk trekken we conclusies over de onderzoeksvragen en doen aanbevelingen voor de inrichting 

van de pilot.  

 

5.1 Conclusies 

Aard en omvang 

In 2018 werden in de regio Kennemerland 740 werkstraffen aan 668 werkgestraften opgelegd. Sommige 

werkgestraften hebben dus meerdere werkstraffen in hetzelfde jaar opgelegd gekregen. Tussen 2013 en 

2018 zien we dat zowel het aantal werkstraffen als werkgestraften met circa 20% is afgenomen. De meeste 

werkgestraften zijn in 2018 woonachtig in Haarlem (33%), Haarlemmermeer (26%) en Velsen (16%).  

 

Werkgestraften zijn vooral mannen (ca 85%) van gemiddeld 34 jaar oud. De meeste werkstraffen zijn in 

Kennemerland opgelegd voor vermogensdelicten zonder geweldpleging, verkeersdelicten, agressie tegen 

personen en geweldsdelicten. Het merendeel van de werkgestraften is al eerder in aanraking geweest met 

justitie of heeft eerdere veroordelingen. Het percentage is gemiddeld 82%. Bovendien heeft ongeveer de 

helft van de werkgestraften eerder al een werkstraf opgelegd gekregen. Op basis van dit onderzoek kunnen 

we niet zeggen of dit voor eenzelfde delict is. Uit deze cijfers kunnen we wel afleiden dat er een overlap zit 

tussen de doelgroep ex-gedetineerden en de doelgroep werkgestraften. Hoe groot die overlap is, kunnen 

we op basis van dit onderzoek niet zeggen.  

  

Problematiek  

Net als bij gedetineerden heeft bijna de helft van de werkgestraften in Kennemerland 

schuldenproblematiek en geen, of althans problemen op het gebied van, dagbesteding. Dit geldt zowel voor 

werkgestraften met als zonder toezicht. Als we de percentages uit het dossieronderzoek extrapoleren59 dan 

betekent dit dat er ongeveer 200 werkgestraften zonder toezicht zijn met problemen op het gebied van 

dagbesteding en 190 personen met schuldenproblematiek. Daarnaast heeft ongeveer een derde 

psychische problemen. Wanneer er sprake is van verslavingsproblematiek of psychische problematiek, dan 

is er veelal ook toezicht opgelegd. Toch is er bij 25% van de werkgestraften met een kale werkstraf ook 

sprake van psychische problematiek. Op basis van het intakeverslag is echter niet altijd duidelijk of zij al 

begeleiding of ondersteuning krijgen. Dit betekent dat ongeveer 110 werkgestraften met een kale werkstraf 

in de regio Kennemerland in 2018 psychische problematiek had, waar zij mogelijk nog geen ondersteuning 

bij kregen.  

 

 
59 Wij extrapoleren naar de bevindingen uit het dossieronderzoek naar de gehele regio Kennemerland. Voor de berekening is uitgegaan 
van 668 werkgestraften in de regio, in 2018. 67% van de werkstraffen waren kale werkstraffen zonder toezicht. Het gaat zodoende om 
circa 448 werkgestraften zonder reclasseringstoezicht. Vervolgens zijn de percentages van werkgestraften met een kale werkstraf 
zonder dagbesteding (45%), met schulden (42%) en met psychische problematiek (25%), zoals bleek uit het dossieronderzoek, 
gebruikt voor de extrapolatie.  
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Werkmeesters, medewerkers werkstraffen en werkgestraften benoemen in interviews dat ook bij 

werkgestraften veel sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden. Ook uit het dossieronderzoek 

blijkt 62% van de werkgestraften problemen te hebben op twee of meer leefgebieden. Problemen op één 

leefgebied zijn vaak de oorzaak of het gevolg van problemen op andere leefgebieden.  

 

Ook zien we een verschil tussen werkgestraften met reclasseringstoezicht en zonder reclasseringstoezicht: 

de eerste groep lijkt vaker problemen te hebben op verschillende leefgebieden dan werkgestraften zonder 

toezicht. Het gaat naar verhouding vooral om verslavingsproblematiek, psychische problematiek en 

problemen met huisvesting. Problemen op het gebied van schuldenproblematiek en dagbesteding komen 

net zo vaak voor bij werkgestraften zonder als met toezicht. Werkgestraften die een werkstraf met toezicht 

hebben gekregen, hebben vaak problemen op drie of vier leefgebieden (55%), terwijl werkgestraften met 

een kale werkstraf naar verhouding vaker op één leefgebied (47%) of twee leefgebieden (29%) problemen 

hebben. 

 

Bij medewerkers van de reclassering bestaat het vermoeden dat een deel van de werkgestraften een licht 

verstandelijke beperking (LVB) heeft. Daardoor zouden deze werkgestraften moeite hebben met het 

begrijpen van procedures, zoals het aanvragen van een uitkering of procedures waarbij een DigiD gebruikt 

moet worden. Maar ook tijdens of in de aanloop naar de werkstraf kunnen zich problemen voordoen, 

doordat die werkgestraften niet goed weten wat de afspraken zijn waaraan ze moeten voldoen.  

Het is bij medewerkers werkstraffen niet altijd bekend wat de signalen zijn die kunnen wijzen op 

laaggeletterdheid of een LVB. Tijdens de intake wordt momenteel niet standaard een vragenlijst afgenomen 

waarmee LVB gesignaleerd kan worden. In het kader van het meerjarenplan LVB is het de bedoeling dat ook 

medewerkers werkstraf van de reclassering getraind worden in de SCIL en LVB. Het is de bedoeling dat de 

SCIL standaard afgenomen gaat worden, tenzij onderbouwd kan worden waarom dit niet nodig is. Dit is nog 

niet de huidige werkpraktijk in Kennemerland.  

 

Behoeften aan (na)zorg 

Het is niet bekend hoeveel werkgestraften in Kennemerland met problematiek al hulp krijgen, maar op basis 

van de resultaten van het onderzoek leiden we af dat werkgestraften – en vooral zonder toezicht – niet 

altijd in beeld zijn bij gemeenten en/of maatschappelijke instellingen. De aanname dat de groep 

werkgestraften vergelijkbare problematiek heeft als de ex-gedetineerden, wordt in dit onderzoek bevestigd. 

Omdat werkstraffen niet gemeld/geregistreerd worden bij gemeenten en werkgestraften zelf niet de weg 

vinden naar hulp en ondersteuning, krijgen zij niet de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben en die 

recidive kan voorkomen. Gebrek aan hulp en ondersteuning vergroot de kans op recidive. Daarnaast is het 

hebben van dagbesteding niet alleen van invloed op recidive maar ook op het succesvol afronden van de 

werkstraf. Dit blijkt uit de literatuur, maar ook uit dit onderzoek.  

 

We concluderen dat de werkstraf een vindplaats is voor mensen met problematiek die behoefte hebben aan 

gemeentelijk zorg en begeleiding. Werkgestraften hebben behoefte aan laagdrempelige, praktische hulp 
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waarin persoonlijke aandacht wordt gegeven. Zij weten niet welke hulp en ondersteuning zij kunnen krijgen 

en vinden niet de weg er naartoe. Ook werkmeesters en medewerkers werkstraffen weten niet goed waar zij 

werkgestraften naar door kunnen verwijzen of waar zij eventueel zelf met vragen over problemen van 

werkgestraften terecht kunnen.  

 

Proces 

De informatie die over een verdachte beschikbaar is op ZSM of bij de rechter verschilt. De officier kan bij de 

reclassering en politie nagegaan welke informatie over de leefgebieden van de verdachte bekend is. Die 

informatie kan van invloed zijn op de strafoplegging; zo zal een officier van justitie bij schuldenproblematiek 

eerder geneigd zijn een werkstraf dan een geldboete op te leggen. Er is geen contact met sociaal domein 

van gemeenten bij het bepalen van de afdoening. Als de officier van justitie vermoedt dat er sprake is van 

multi-problematiek, kan dat reden zijn om de werkstraf met bijzondere voorwaarden op te leggen, 

bijvoorbeeld een meldplicht om een vinger aan de pols te houden. Over het algemeen worden ernstigere 

delicten of recidive behandeld door de rechter. De rechter heeft alleen informatie over de verdachte en 

diens situatie op de leefgebieden als de officier van justitie een adviesrapport heeft opgevraagd bij de RN. 

Het gebeurt dat een adviesrapport niet is aangevraagd en de verdachte ook niet op zitting verschijnt, maar 

wel een werkstraf wordt opgelegd. Vervolgens kan blijken tijdens de intake bij de reclassering dat de 

werkgestrafte eigenlijk fysiek en/of mentaal niet in staat is een werkstraf uit te voeren. Uit het onderzoek 

leiden we ook af dat de kans groter lijkt dat een werkstraf die bij verstek wordt opgelegd, minder vaak 

succesvol wordt afgerond. Om hier harde uitspraken over te doen, is verder onderzoek nodig.  

 

Voor de plaatsing van een werkgestrafte op een werkstrafproject heeft de medewerker werkstraffen de 

keuze tussen groepsprojecten of individuele, vaak externe, werkstrafprojecten. In de afweging wordt het 

indexdelict, het delictverleden, de persoonlijke voorkeur, iemands vaardigheden en de mate waarin iemand 

iets oppikt meegenomen. De RN plaatst multi-problematiek werkgestraften op groepsprojecten en 

werkgestrafte die in staat zijn zelfstandig een taak uit te voeren komen op individuele werkstrafprojecten 

terecht. Bij Fivoor Reclassering is dit juist andersom, waarbij meespeelt dat Fivoor Reclassering voornamelijk 

individuele werkstrafprojecten heeft.  

 

Er zijn succesverhalen van werkgestraften die vanuit hun werkstraf zijn doorgestroomd naar betaald of 

onbetaald werk. Deze successen komen echter maar zelden voor, terwijl bijna de helft (43%) van de 

werkgestraften in het dossieronderzoek geen dagbesteding heeft. De toeleiding naar dagbesteding komt 

zelden voor, omdat niet altijd een passend werkstrafproject voor de werkgestrafte beschikbaar is en niet op 

alle projecten doorstroommogelijkheden bestaan.  

 

Ook toeleiding naar zorg vanuit de werkstraf kent beperkingen. Bij een kale werkstraf (circa 67%) kan de 

medewerker werkstraffen iemand alleen maar wijzen op het hulpaanbod en niet begeleiden. Voorwaarde is 

dat de medewerker goed op de hoogte is van het hulpaanbod. In tegenstelling tot bij een werkstraf met 

toezicht kan iemand niet verplicht worden aan een behandeling of andere vorm van zorg en begeleiding 
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deel te nemen. Een medewerker werkstraffen kan bij een vermoeden van problematiek in de plaatsing van 

de werkgestrafte proberen iemand te plaatsen op een project waarvan hij of zij weet dat ook zorg wordt 

aangeboden, in de hoop dat de werkgestrafte die zorg krijgt.  

 

Problemen op de leefgebieden kunnen de uitvoering van de werkstraf bemoeilijken. Zo kan het voorkomen 

dat iemand te weinig geld heeft om zijn of haar vervoer naar het werkstrafproject te betalen en geen 

alternatief vervoer kan regelen, waardoor hij of zij niet op tijd of helemaal niet op werkstrafproject aankomt. 

Indien iemand moeite heeft met het voldoen aan de afspraken uit de werkstrafovereenkomst, kan dit een 

indicatie zijn dat er problemen spelen. In theorie zou de schending van de afspraken in de 

werkstrafovereenkomst betekenen dat de werkstraf, na een aantal aanmaningen, wordt geretourneerd aan 

het OM. Uit het onderzoek blijkt echter dat werkmeesters, als zij bekend zijn met de problemen van de 

werkgestrafte, soms coulanter omspringen met de afspraken in de werkstrafovereenkomst om te zorgen 

dat diegene toch succesvol de werkstraf kan afronden. De aanwezigheid van problematiek neemt echter 

niet weg dat het aantal uren werkstraf dat moet worden uitgevoerd vaststaat.  

 

Beleid en aanbod 

De gemeenten in Kennemerland zien werkgestraften niet als aparte doelgroep. In gemeente Haarlem en 

Haarlemmermeer hebben ze naast een doelgroepenbeleid voor kwetsbare inwoners specifiek beleid 

ontwikkeld voor ex-gedetineerden. Zij werken, net als alle andere gemeenten, onder het Bestuurlijk Akkoord 

‘Kansen bieden voor re-integratie’ samen met DJI en de reclassering om ex-gedetineerden succesvol te 

laten re-integreren. Wel is van andere gemeenten in Kennemerland bekend dat zij een doelgroepenbeleid 

hebben voor kwetsbare inwoners. Op basis van dat beleid kunnen mensen gebruik maken van 

voorzieningen. Werkgestraften kunnen zowel van het beleid voor kwetsbare inwoners als van het reguliere 

aanbod binnen de gemeente gebruikmaken. 

 

5.2 Aanbevelingen 
Uit dit onderzoek is gebleken dat werkgestraften vergelijkbare problematiek hebben als ex-gedetineerden 

en dat een aanzienlijk deel van hen geen ondersteuning of begeleiding krijgt bij deze problemen. De 

werkstraf kan dan ook gezien worden als een vindplaats voor kwetsbare mensen met problematiek. De 

werkstraf kan een aangrijpingspunt zijn om deze mensen toe te leiden naar het beschikbare hulpaanbod 

binnen de gemeente en de maatschappelijke organisaties. Het gaat vooral om ondersteuning bij werk en 

inkomen of dagbesteding en schuldhulpverlening, en in mindere mate om zorg en begeleiding.  

 

De uitkomsten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor het inrichten van een pilot. In de pilot 

kan worden onderzocht hoe de toeleiding van werkgestraften naar (gemeentelijke) hulp en ondersteuning 

het beste kan worden vormgegeven. Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen 

worden gedaan voor de inrichting van de pilot: 
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 Organiseren van informatieverstrekking aan werkgestraften en reclasseringsmedewerkers 

en werkmeesters op verschillende momenten in het proces: informatie over de voorzieningen 

hulpaanbod binnen een gemeente en de route daar naartoe. Dit kan bijvoorbeeld door een 

informatiefolder aan de werkgestrafte te geven op ZSM, na de uitspraak op de rechtbank, tijdens de 

intake of op het werkstrafproject. Er zit vaak een lange tijd tussen de strafoplegging door OM of 

rechter, de intake en het starten van de werkstraf. In die tussenperiode kan problematiek al 

verergeren. In een vroeg stadium informatie verschaffen kan winst opleveren voor de aanpak van de 

problematiek.  

 Organiseren van laagdrempelige toeleiding naar (gemeentelijke) hulp en ondersteuning via 

een loket of spreekuur: door het inrichten van een spreekuur of een loket waar werkgestraften 

terecht kunnen met hun vragen, en waar zij praktische hulp krijgen, wordt de drempel voor het 

vragen van hulp verlaagd. Doorverwijzing naar een dergelijk loket of spreekuur kan ook op 

verschillende momenten gebeuren. Er moet nagedacht worden op welk moment in het proces 

doorverwijzing naar een spreekuur het best past, bijvoorbeeld na de intake bij reclassering. Daarnaast 

kan bijvoorbeeld op een groepsproject een spreekuur worden gehouden door een medewerker 

nazorg van de gemeente. Een loket of spreekuur kan ook door werkmeesters en medewerkers 

werkstraffen geraadpleegd worden. Over het algemeen is het is van belang dat zo snel mogelijk na de 

signalering van problemen bij de werkgestrafte een eerste stap wordt gezet in de toeleiding naar 

zorg en begeleiding.  

 Standaard meer aandacht voor leefgebieden tijdens de intake en dit beter vastleggen: op basis 

van de intakeverslagen is niet duidelijk of de leefgebieden standaard worden uitgevraagd. Ook de 

aandachtsgebieden lijken niet standaard te worden aangevinkt. Instructie aan de medewerkers 

werkstraffen hierover kan de aandacht voor doorverwijzing bij de reclassering mogelijk 

vergemakkelijken en de reclassering meer inzicht geven in de omvang van de problematiek. In lijn 

met het meerjarenplan LVB - zoals eerder genoemd - is het aan te raden om de SCIL standaard af te 

nemen bij de intake. Bij de plaatsing en de begeleiding van de werkgestrafte kan hier dan rekening 

mee worden gehouden. Zo is het van belang om dan bijvoorbeeld de afspraken in de 

werkstrafovereenkomst samen met de werkgestrafte door te nemen om te kijken of die goed 

worden begrepen.  

 Betere koppeling tussen de reclassering en gemeenten: de informatie die de reclassering heeft 

over de situatie van de werkgestraften op de leefgebieden, komt niet bij gemeenten terecht. Meer 

informatie-uitwisseling, mits met toestemming van de werkgestrafte, tussen de reclassering en de 

gemeenten kan ertoe bijdragen dat gemeenten een beter beeld krijgen van het aantal 

werkgestraften in hun gemeente en de omvang van hun problematiek. Bovendien kan daardoor de 

gemeentelijke (na)zorg in aansluiting op of gelijktijdig aan de werkstraf worden afgestemd op de 

behoeften van de werkgestraften en kan afstemming gezocht worden met de reclassering hoe de 

(na)zorg het best kan worden vormgegeven.  
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Van Diemenstraat 410 

1013 CR Amsterdam 

+31 (0)20 625 75 37  

 

dsp@dsp-groep.nl 

KvK 33176766 

www.dsp-groep.nl 

 

DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de oprichting 

van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de overheid 

(ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor maatschappelijke 

organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het bureau bestaat uit 

40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a. expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om 

een afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl 

voor onze projecten, publicaties en opdrachtgevers. 
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