
 

Themasessie Ketenregie 
Woensdag 25 november 2020, 9.00 – 11.00 uur 
 
Om tot een verbetering van de sanctie-uitvoering te komen is samenwerking in 
de keten essentieel. Daarbij is het belangrijk de justitiabele en het resultaat 
centraal te stellen om tot een succesvolle re-integratie te komen – en niet de 
doelstellingen van de betrokken organisaties. In deze themasessie buigen we 
ons over vragen als: Wie hebben we in deze samenwerking nodig en wie neemt 
de regie? En hoe kunnen we elkaar helpen om samen het gewenste resultaat te 
bereiken? 
 
PROGRAMMA 
 
9.00 – 9.10 uur Opening en welkom 

Opening door gespreksleider Ruben Maes en thema-introductie 
met Maaike van de Wiel (themaprojectleider Koers en kansen). 

9.10 – 9.30 uur Ketenregie in de praktijk 
Edwin Prins (Re-integratie officier Arnhem) en een projectleider 
van het project Doorontwikkeling nazorgaanpak Leidschendam-
Voorburg vertellen over hun ervaringen met ketenregie. Zij 
delen de belangrijkste opbrengsten en inzichten die ze met hun 
project hebben opgedaan. 

9.30 – 10.15 uur Verdieping in werkgroepen: leren en verbeteren 
We gaan in digitale werkgroepen uiteen en aan de slag. We 
kijken hoe we de inzichten en ervaringen met ketenregie kunnen 
benutten om beleid en uitvoering te verbeteren. Dat doen we 
aan de hand van de volgende vragen: 

• Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn er te 
definiëren in de keten?  

• Wie neemt de regie op zich en is dat per fase 
verschillend? 

• Hoe zorgen we dat de justitiabele en het resultaat 
centraal blijven staan en niet de doelstellingen van de 
betrokken organisaties? 

• Hoe kunnen we elkaar helpen om dat resultaat te 
bereiken? 

10.15 – 10.50 uur Plenaire terugkoppeling 
We bespreken de uitkomsten van de werkgroepen plenair, 
samen met Juliane Rink (transitiemanager bij het Openbaar 
Ministerie) en Marco de Kok (programmamanager bij 
Reclassering Nederland). Wat is er nodig om deze kansen in 
koersen te vertalen? 

10.50 – 11.00 uur Afsluiting 
We reflecteren kort op de opbrengst van de werksessie en 
sluiten samen af. 
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