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Dit werkplan is een uitwerking van de reclasseringsbijdrage aan de gemeentelijke aanpak Harde Kern.
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1. SAMENVATTING
Visie
We hebben geleerd in de afgelopen jaren. Van mooie nota’s en te veel contra-indicaties. We houden het simpel deze keer:
werken vanuit de praktijk, de bestaande structuren en de bestaande programma’s. Waar nodig bedenken we iets nieuws. We
leveren zo onze bijdrage aan meer veiligheid in Amsterdam.
Bij de harde kern jongeren gaat het over jonge Amsterdammers met veelal een Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse
achtergrond, die op jonge leeftijd al doorgewinterde criminelen zijn. Een forse straf past daarbij, maar alleen straffen helpt
niet. Ook na een periode van detentie zal de jongere weer terugkeren in de maatschappij. De reclassering werkt aan
reïntegratie en resocialisatie. De reclassering kan het niet alleen, en wil dus intensief samenwerken met de partners in de
stad: binnen de justitieketen en daarbuiten.
Doelgroep
Jongens woonachtig in Amsterdam Nieuw West in de leeftijd van 18 tot 25 jaar*, die stelselmatig strafbare feiten plegen,
waaronder zware delicten en waarbij de interventies tot dusverre niet hebben gewerkt.
Doelstelling
Substantieel verminderen van (jeugd)criminaliteit, overlast, gevoel van onveiligheid bij de Amsterdamse inwoner door een
intensief resocialisatie- en reïntegratietraject gedurende een jaar voor de Harde Kern jongeren.
De kern van de methodiek Intensieve trajectbegeleiding voor de harde kern
- Justitieel kader
- Intensieve begeleiding: contactfrequentie varieert van minstens vier face-to-face contacten per week, vervolgens twee
keer per week aan het eind van het begeleidingstraject.
- De begeleidingsperiode duurt twaalf maanden, met een nazorgperiode van minimaal drie maanden.
- Er wordt minimaal gewerkt aan: school, werk, vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden en relatie met ouders.
- Voor elke jongere wordt (naast en na het dagcentrum) een individueel traject uitgezet.
- De afspraken worden vastgelegd in een individueel begeleidingsplan in combinatie met een bereidverklaring van de
deelnemer en de ITB-er.
- De justitiabele wordt geregeld gecheckt op het nakomen van afspraken met derden en de ouders.
- Het onttrekken aan de begeleiding of niet nakomen van afspraken (waaronder recidive) leidt tot het alsnog opleggen, dan
wel effectueren van detentie.
- De contacten van de ITB-er met de harde kern jongere zijn praktisch, ondersteunend en directief, confronterend en
outreachend van karakter.
Samenwerking met de partners
De samenwerking met de partners is van cruciaal belang voor het slagen van de doelstelling. Voorwaarde voor een
succesvolle uitvoering is dat de afspraken, gemaakt tussen alle betrokkenen, met name binnen de justitieketen, op elkaar
aansluiten en snel en structureel worden waargemaakt.
Organisatie
Voor de aansturing wordt gebruik gemaakt van de reguliere structuren. Op deze wijze kan vanaf de start gewerkt worden aan
de inbedding in het ‘gewone’ werk. Als gevolg van de inhoudelijke keuzes die de reclassering maakt, zal de financiering
aanvullend zijn op de reguliere programma’s en budgetten. Uitgangspunt voor de financiering is een klant-leverancier relatie,
waarbij de Gemeente Amsterdam trajecten inkoopt bij de reclassering.

* Indien het strafrecht voor meerderjarigen wordt toegepast, kunnen 17-jarigen eveneens in het ITB-traject Harde Kern worden geplaatst.
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2. VISIE OP AANPAK HARDE KERN
De reclassering is de schakel tussen recht en hulp. Vanuit deze positie wordt de aanpak harde kern vormgegeven. We
werken daarin intensief samen met de partners binnen en buiten de justitieketen. De reclassering draagt zorg voor de
invulling van het strafrechtelijk kader en biedt intensieve begeleiding en specifieke reïntegratie- en resocialisatieprogramma’s.
Binnen het traject en in de fase van nazorg wordt samenwerking gezocht met verschillende organisatie rond specifieke
expertise.
In de verdere uitwerking van de plannen maakt de reclassering gebruik van ervaring die de afgelopen periode is opgebouwd.
Bijvoorbeeld het goed functionerend casuïstiekoverleg in West (Justitie in de Buurt). Daarnaast is geleerd van eerdere
opstartproblemen en latere successen van onder meer het project Change in Zuid Oost, de Uitdaging en de Stafrechtelijke
Opvang Verslaafden (SOV).
Bij de aanpak van de harde kernjongeren hanteert de reclassering de volgende uitgangspunten:
- Alleen straffen is niet genoeg
Opsluiten en vervolgen is de eerste fase, maar jongeren komen altijd weer vrij. Er zal, juist in het kader van de Aanpak Harde
Kern ook aandacht moeten zijn voor reïntegratie en resocialisatie.
- Werken met dwang en drang
Geen zachte heelmeesters, maar een stevige aanpak: alles in een strafrechtelijk kader.
- Maatwerk
Intensieve begeleiding (ITB) voor de continuïteit is standaard. Daarnaast zoeken we het programma dat werkt. Binnen én
buiten de reclassering.
- Sterke samenhang met lokale voorzieningen en andere sectoren
Zowel binnen het traject als erna optimaal samenwerken. Toewerken naar reïntegratie betekent een stevige nazorg en
zoeken naar perspectief op langere termijn.
- Outreachende aanpak
Inclusief handelingsruimte voor de professionals die het werk doen.
- Werken aan integratie
De doelgroep bestaat voor het overgrote deel uit cliënten met een Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Dat
is niet toevallig. In alle activiteiten zal oog moeten zijn voor problematiek rond de culturele achtergrond.
- Innovatieve houding
Je kunt snel verbetering realiseren als je durft te experimenteren (fouten maken hoort erbij, als je er maar van leert).
- Een transparante werkwijze
Registreren, monitoren, evalueren en verantwoorden.
- Helderheid over inzet en verantwoording van overheidsgelden
Veel kan gedaan worden binnen het reguliere werk, maar er is ook extra geld nodig.
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3. PROJECTOMSCHRIJVING
3.1 Doelgroep
Jongens woonachtig in Amsterdam Nieuw West in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, die stelselmatig strafbare feiten plegen,
waaronder zware delicten en waarbij de interventies tot dusverre niet hebben gewerkt.
De doelgroep is ruim geformuleerd. Deze keuze stelt ons in staat om de instroom te bevorderen en niet gehinderd te worden
door contra-indicaties. Deze aanpak is voor de zware categorie jongeren binnen de Harde Kern.
Kenmerken
Over de doelgroep van de harde kern in heel Amsterdam kunnen de volgende kenmerken worden genoemd:
Delictgedrag
Pleegt structureel delicten, waaronder relatief veel gewelddadige, meestal in - wisselend - groepsverband. Daarnaast is
sprake van allerlei vormen van overlast; op straat, in zwembaden, in het verkeer en openbaar vervoer, etc.
Justitieel verleden
Harde kern jongeren hebben in het algemeen de justitie- en hulpverleningsketens meermalen doorlopen. Zij hebben inmiddels
ontdekt dat het loont obstructie te plegen. Onder andere door alles te ontkennen en (alternatieve) strafuitvoering te ontduiken.
Thuissituatie
Bijna zonder uitzondering thuiswonend of bij familie. Ouderlijk gezag wordt niet meer geaccepteerd, waardoor ook in de
gezinnen forse spanningen ontstaan. Maken vrijwel geen kans op zelfstandige woonruimte.
Subcultuur
Belangrijk – ook ter bevestiging van de eigen identiteit – is groepsgedrag en groepsoptreden. Buiten de groep kennen deze
jongeren (jongens) weinig bindingen. Delinquente jeugdgroepen worden vaak gedomineerd door een aantal harde kerners die
een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de meelopers.
Opleiding
Gebrekkig, meestal niet afgemaakt VMBO. Hierdoor: taalachterstand, beperkte kennis van de samenleving, geen
beroepsbeeld en geen beroepsperspectief.
Werk
Zonder werk en niet werkzoekend. Individuele en groepsweerstand tegen het fenomeen werken.
Stoornissen
Tenminste 25% van de harde kern heeft een gedrags- of persoonlijkheidsstoornis. Hierdoor: veel agressie, gebrekkige
impulscontrole, weinig schuldgevoel, geen empathie met slachtoffers.
Sociale vaardigheden
Probleemoplossende vaardigheden schieten tekort op de gebieden: verbaliteit, argumenteren en redeneren, onderhandelen,
verdragen van autoriteit, verdragen van uitstel.
Financieel
Onderhoud door familie, soms een uitkering, aanvullende middelen door criminaliteit en leningen.
Verslaving
Regelmatig gebruik van alcohol en cannabis, maar niet verslaafd. Wat cannabis betreft is dat overigens niet zeker, gezien de
dominante rol van dit middel in het dagelijks leefpatroon van de harde kern.
Etniciteit
Relatief veel Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren.
Woongebied/Pleeggebied
Ongeveer 35% van de harde kern woont in de Westelijke Tuinsteden, 20% in Zuid-Oost en 15% in Oost. Favoriet pleeggebied
van de harde kern is de Binnenstad, waar ruim een kwart van alle delicten wordt gepleegd.
Motivatie
Belangrijk is dat de harde kern niet intrinsiek lijkt gemotiveerd verandering aan te brengen in de eigen situatie. Na forse
straffen of onder stevige drang ontstaat aanvankelijk wel enige extrinsieke motivatie, maar deze heeft de neiging weg te
ebben. Tegelijkertijd tonen harde kern jongeren zich ontevreden met zichzelf en hun leefsituatie. Ze geven aan een ‘gewoon’
prettig leven te willen leiden ‘net als anderen’.
Criteria
De ervaring bij het vooraf stellen van criteria is dat dit leidt tot uitblijven van instroom. We kiezen er daarom voor om binnen
de ruime definitie van de Harde Kern-doelgroep vanuit de praktijk te bekijken of de jongere niet met lichtere middelen uit de
criminaliteit kan blijven en of er een kans is dat de jongere het programma met succes (= niet recidiveren) afrondt reëel
aanwezig is, eventueel met aanvullende straf (bijv. eerst detentie, ET).
Het is mogelijk dat op den duur de criteria aangescherpt zullen worden vanuit de ervaring in de praktijk.
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3.2 Doelstelling
Substantieel verminderen van (jeugd)criminaliteit, overlast, gevoel van onveiligheid bij de Amsterdamse inwoner door een
intensief resocialisatie- en reïntegratietraject gedurende een jaar voor de Harde Kern jongeren.
Doelstellingen voor de trajecten zelf:
1. Bevorderen van de persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling:
- Einde van het traject: een baan of een toeleidingstraject/opleiding.
- Gebruik kunnen en willen maken van de mogelijkheden rond vrijetijdsbesteding.
- Stabiele huisvesting.
2. Realiseren van de voorwaarden om te kiezen voor een leven zonder crimineel gedrag
- Minimaal 50% van de gestarte trajecten wordt afgerond zonder uitval / recidive.
Aandachtspunt is het ervaringsfeit vanuit andere projecten dat tijdens het traject ‘oude zaken’ (delicten uit het verleden) naar
boven kunnen komen, waardoor het traject in gevaar kan komen. In deze gevallen zal er vanuit de reclassering intensief
overleg zijn met de partners en een advies gegeven worden over het vervolg van het traject. Mogelijkheden: opschorting,
verlenging, aanpassing van het traject.
3.3 Begripsbepaling recidive
In formele zin gaat het bij recidive om een veroordeling voor een strafbaar feit. Dit is een moeilijk te hanteren criterium door de
lange periode die zit tussen het begaan van delicten en de veroordeling. Gezien de doelstelling (vermindering overlast, kiezen
voor een leven zonder crimineel gedrag) gaat het in feite om het stoppen van crimineel gedrag.
We hanteren de volgende definitie:
Traject is gestart, niet afgerond. ITB is opgelegd en gestart, maar het gedrag van de jongere maakt het afronden van het
traject onmogelijk (in aanraking komen met de politie, acting out, afhaken etc.). Consequentie van stoppen met het traject is:
detentie (de beslissing rond stoppen traject zal worden voorgelegd aan de Officier van Justitie, de reclassering informeert en
adviseert).
Traject is afgerond, geen uitval/recidive. Jongere is niet meer in aanraking geweest met politie (= opgepakt voor nieuw
delict) drie maanden na afronding van het traject (= 15 maanden na de start).
3.4 Werkgebied
De aanpak harde kern richt zich in eerste instantie op jongeren woonachtig in Nieuw West. Het nog op te zetten dagcentrum is een
nieuw programma-aanbod. De start van de aanpak harde kern in Nieuw West biedt extra mogelijkheden voor de samenwerking
tussen de betrokken organisaties.
3.5 Strafrechtelijk kader
ITB is een vorm van begeleiding van de harde kern, waarbij de justitiële stok achter de deur de jongere kan helpen zich aan
de afspraken te houden. Uit onderzoek blijkt dat het justitiële kader bijdraagt aan het resultaat van het traject.
In februari 2000 heeft de Ministerie van Justitie op basis van het rapport ‘Individuele Traject begeleiding (ITB) voor de harde
kern' besloten tot de gefaseerde invoering van ITB, waarbij de volgende justitiële kaders voor meerderjarigen zijn genoemd:
1.
transactie met als voorwaarde het verrichten van een werk- of leerstraf (maximaal 120 uur)
2.
schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden
3.
combinatie onvoorwaardelijke vrijheidstraf (maximaal 6 maanden) en taakstraf
4.
voorwaardelijke vrijheidsstraf
5.
TBS onder voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging
6.
als onderdeel van een Penitentiair Programma
3.6 Afspraken met het Openbaar Ministerie (OM)
De start van het traject loopt voor de reclassering vaak via de vroeghulp. Vanuit Justitie in de Buurt wordt de coördinatie en
afstemming voor de ITB gerealiseerd.
De reclassering meldt aan het JiB dat gerapporteerd gaat worden over de cliënt. Meestal zal de cliënt al bekend zijn en vaak
is er al een plan van aanpak gemaakt binnen het casuïstiekoverleg. In dat geval zal hier bij aangesloten worden. In principe
wordt de harde kern-jongere niet direct vrijgelaten, maar zal minimaal 12 dagen vast blijven zitten. Deze periode wordt
enerzijds benut om de jongere bewust te maken van de ernst van de situatie en biedt anderzijds de gelegenheid voor een
goede voorbereiding. Nadat de jongere vrij komt, vindt een startgesprek plaats op het JiB en wordt het contract getekend.
Direct daarna start de ITB en het dagprogramma.
Als het misgaat, door recidiveren of niet aan de regels houden, wordt gerapporteerd aan het JiB. Het traject stopt en er volgt
detentie.
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3.7 Programma-aanbod
Intensieve Traject Begeleiding
Voor iedere deelnemer start een individueel begeleidingstraject op basis van diagnostiek. De aanpak is confronterend en
controlerend, ondersteunend, praktisch en directief met een vaste begeleider. De aanwezigheid van een intrinsieke motivatie
bij de jongere zelf laten we los omdat hier nu net één van de kernproblemen zit bij de Harde Kern. De jongeren zien geen
perspectief en kiezen niet gemotiveerd voor een andere weg. De motivatie is onderdeel van het traject. De keuze ‘liever
meedoen dan zitten’ (overigens wel contractueel vastgelegd) is voldoende om te starten.
De ITB wordt uitgevoerd door ervaren reclasseringswerkers. Elke ITB-er heeft een vaste vervanger, zodat de continuïteit is
gewaarborgd. Daarnaast is vanuit de reclassering een telefonische 24-uursbereikbaarheid. Het ITB-traject heeft de duur van
een jaar, gevolgd door een periode van nazorg van minimaal drie maanden.
Voor elke jongere wordt een programma ingevuld met fulltime dagbesteding: werk en/of opleiding en vrijetijdsbesteding. Het
traject wordt aangevuld met specifieke aandachtspunten die het delictgedrag kunnen beïnvloeden: huisvesting, financiële
problemen, etc. Ook het contact met familie, vrienden en buurtgenoten kan belangrijk zijn, met name ook voor het opstarten
van (vrijetijds)activiteiten buiten werk en opleiding.
Gedurende het ITB-traject ontvangen de jongeren een uitkering van de instelling Maatwerk.
De ITB-trajecten worden in principe uitgevoerd door de reclassering. Verslaafde klanten kunnen worden overgedragen naar
de Jellinek voor het ITB-traject. Hetzelfde geldt voor de doelgroep van het leger des Heils.
Dagcentrum
In de eerste fase van het traject (de eerste drie maanden) wordt de dagbesteding binnen het ITB-traject ingevuld met een
sterk gestructureerd dagprogramma voor 38 uur per week. Dit programma is een belangrijk middel in het motivatietraject en
biedt een combinatie van werk en training. Het dagprogramma wordt uitgevoerd op locatie in West. Het is een doorlopend
programma en kan dus starten op elk gewenst moment. De onderdelen van de programma’s zijn in een zodanige cyclus
georganiseerd dat elke deelnemer na afloop het totale programma heeft doorlopen. Het programma en de activiteiten van de
reclassering in het dagcentrum worden aangevuld met trainingen en activiteiten van samenwerkingspartners. Globaal ziet het
programma er als volgt uit:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.00-12.00

Werk: Elke jongere krijgt onmiddellijk bij de start een werkplek voor 5 ochtenden per week op één van de
werkstrafprojecten van de reclassering. De werksituatie is belangrijk voor het opbouwen van een dagstructuur, de
werkgewenning en het omgaan met autoriteit/regels Daarnaast wordt de ervaring die opgedaan wordt gebruikt bij
het uitzoeken van de interesses en mogelijkheden voor de toekomstige situatie. Tijdens de periode in het
dagcentrum wordt een individueel traject, gericht op werk en/of opleiding voorbereid.

12.00-13.00

Lunch op het centrum, jongeren werken mee (huishoudelijke activiteiten)

13.00-16.00

16.00- 17.30

“Aardig
Vaardig”
SoVa-training,
toegesneden
op de
doelgroep
13 weken

Praktische
programma’s
-Training riskant
drugsgebruik
- Verkeerscursus
- Seksualiteit
- Budgettering

Maatschappijoriëntatie
Breed en
praktisch
georiënteerd
programma
rond
resocialisatie
13 weken

Vrije
tijdsbesteding
Sport
Individuele gesprekken met eigen begeleider,
individuele activiteiten
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“Nooit Weer”
Intensieve terugvalpreventietraining gerealiseerd door de
Waag: 13 weken

“Weeksluiting”
Evaluatie afgelopen
week, groepsfunctioneren, opruimen
etc.

Vrije tijdsbesteding
Culturele activiteit:
projectmatige aanpak

15.00 uur: weekend
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3.8 Samenwerking
Centraal in alle activiteiten binnen het project staat dat de reclassering vanuit haar eigen positie en kernfunctie (toezicht,
begeleiding en kennis van delictgerelateerd gedrag) actief de samenwerking zoekt met andere sectoren en voorzieningen die
een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de kans op recidive. Deze samenwerking met de partners is dan ook
van cruciaal belang voor het slagen van de doelstelling. Het programma wordt op maat gemaakt voor elke jongere en kan
allerlei onderdelen bevatten. In de structuur is gekozen voor het werken met schakelprogramma’s: afhankelijk van de
specifieke situatie/problematiek per cliënt kunnen programma’s van andere organisaties ingezet worden binnen het traject.
Het schot tussen de jeugd- en volwassen circuits.
70% van de Harde Kern is ouder dan 18. De start van de criminele carrière ligt meestal al op jeugdige leeftijd. De reclassering
begint waar de jeugdzorg ophoudt. Het is van groot belang dat intensief wordt samengewerkt met Nieuwe Perspectieven, de
jeugdreclassering en andere delen van de jeugdzorg. Niet alleen rond de overdracht (die overigens op steeds jongere leeftijd
plaatsvindt), maar ook rond uitwisseling van kennis en kunde.
PIJ en ITB.
Hoewel de PIJ-maatregel en de Aanpak Harde Kern vanuit verschillende kaders worden vormgegeven is er vanuit de
doelgroep en werkwijze bezien wel degelijk een direct verband. Binnen de reclassering zullen deze onderdelen dan ook in
onderlinge samenhang worden ontwikkeld. Zo kan de training van professionals worden gekoppeld. Bij beide onderdelen zal
bovendien intensief samengewerkt worden met de jeugdreclassering en jeugdbescherming.
Gedrags-of persoonlijkheidsstoornissen.
Onderdeel van het traject kan een check rond de aanwezigheid van stoornissen zijn of een behandeling bij de Waag, de
(J)GGZ of FPP de Meren.
Laag IQ.
Een vorm van begeleid wonen of ambulante zorg bij de organisaties voor licht verstandelijk gehandicaptenzorg.
Structuur.
Onderdeel van het traject kan het project de Uitdaging zijn. Het is echter ook mogelijk het ITB-traject te laten volgen op een
detentieperiode of plaatsing in de GlennMillschool.
Leven tussen twee culturen.
Samenwerking met organisaties/projecten rond interculturalisatie. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de inzet van het initiatief in
West rond mentorschappen (‘buddy-systeem’) voor Marokkaanse jongeren.
Specifieke onderdelen.
Binnen de stadsdelen in Nieuw West zijn vele initiatieven rond opleiding, werk en vrijetijdsbesteding die ingezet kunnen
worden voor de doelgroep: dichtbij huis, positieve ervaring opdoen, ‘het gewone leven’. Het dagcentrum in West zal,
gezamenlijk met Justitie in de Buurt, een belangrijke rol spelen in het uitbouwen van de onderlinge samenwerking.
3.9 Randvoorwaarden
Voorwaarde voor een succesvolle uitvoering is dat er sluitende afspraken gemaakt worden tussen alle betrokkenen, met
name binnen de justitieketen, en dat een ieder zich hier ook structureel aan houdt. Een sluitende afspraak over de instroom
en aanmelding met politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht en Gevangeniswezen. Het justitieel beraad heeft hierin
een primaire verantwoordelijkheid. Vanuit de verschillende samenwerkende organisaties zijn snelle communicatie en directe
lijnen van belang. De regiefunctie van de Gemeente Amsterdam zorgt voor een lokale “sturing” die in staat en bereid is in te
grijpen bij het niet nakomen van gemaakte afspraken.
3.10 Risico’s
Hieronder staan enkele te verwachten risico’s:
- Onvoldoende dwang en drang (ontbreken van sluitende afspraken binnen de justitieketen of het niet uitvoeren daarvan).
- Nieuwe vergadercircuits als de bestaande ook ingezet kunnen worden.
- Geïsoleerde ontwikkeling van projecten van afzonderlijke organisaties (accent moet op de samenhang en samenwerking).
- Tempo in besluitvorming op de verschillende niveaus.
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4. ORGANISATIE EN IMPLEMENTATIE
4.1 Organisatie
De aanpak harde kern wordt uitgevoerd door de drie partners die zich in Amsterdam bezighouden met
reclasseringsactiviteiten. Reclassering Nederland zal de trekkersrol op zich nemen en is tevens de gesprekspartner voor de
gemeente. De Jellinek en het Leger des Heils (LdH) zijn echter ook actief in het project. Afhankelijk van de specifieke
problematiek wordt de ITB uitgevoerd door één van de drie partners. Gezamenlijk zijn de partners verantwoordelijk voor
snelheid en continuïteit. De reguliere programma’s die beschikbaar zijn bij de partners kunnen allen ingezet worden. In
bijzondere mate geldt dit voor het DTC (LdH); hier worden de mogelijkheden om een goed aanbod voor de Harde Kern
verruimd. In de aansturing wordt expliciet gekozen voor de reguliere structuur. Er wordt dus geen aparte projectorganisatie
opgebouwd. Op deze wijze kan de ontwikkeling vanaf de eerste start gericht zijn op de inbedding in de reguliere activiteiten.
In schema:
Aanpak Harde Kern
Gemeentelijke projectstructuur

Begeleidingsgroep Aanpak
Harde Kern
Harde Kern 18-25

Harde Kern 17+ SRN
ARO=Stuurgroep, afvaardiging
naar taakgroep

Andere projecten

RN: trekker, budgethouder,
projectondersteuning

RN

LdH

Jellinek

4.2 Implementatie
Juli - December 2002: ontwerp en ontwikkeling
- Afspraken rond de sluitende aanpak zijn gemaakt binnen de justitieketen.
- Afspraken rond monitoring en evaluatie zijn gemaakt.
De huidige reclasseringsprojecten, met name DTC, Change Zuid-Oost en de Uitdaging, werken (gedeeltelijk) voor dezelfde
doelgroep: we zoeken naar een samenhangend programma-aanbod.
- Er zijn concrete afspraken gemaakt rond de samenwerking tussen de reclasseringspartners.
- De voorbereidingen voor de operationalisering van het gestructureerd dagprogramma in West zijn gerealiseerd: huisvesting
en materiële voorzieningen, uitwerking trainingsaanbod, samenwerkingsverbanden met partners in de regio.
- Training- en deskundigheidsbevordering voor uitvoerend medewerkers.
December 2002:
- Besluitvorming rond project en financiering.
- Besluitvorming start dagcentrum: per 13 maart ’03
- Evaluatie voorbereiding: Check aanwezigheid randvoorwaarden.
- Eventueel aanpassen projectplan.
- Waar nodig extra actie op randvoorwaarden.
Januari 2003 - februari 2004:
- Start uitvoeringsfase.
- Eerste verantwoording resultaten / eventuele bijstelling.
- Afspraken over vervolg project: voortzetten – uitbreiden - stoppen.
2005 Eindevaluatie project, inbedding in reguliere activiteiten.
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5. MONITORING, EVALUATIE EN VERANTWOORDING
5.1 Monitoring en evaluatie
De komende periode wordt een aanzienlijke hoeveelheid middelen vrijgemaakt om te werken aan de Aanpak Harde Kern.
Hierbij gaat het om extra gelden, maar ook om een flink deel van de reguliere budgetten van de reclassering. Het is dus van
het grootste belang goed te volgen wat er gebeurt met alle inzet, en bij te stellen waar nodig. De reclassering beschikt over
een gedetailleerd cliëntvolgsysteem, waar met een aantal specifieke aanpassingen, veel informatie uit gehaald kan worden
over aantallen en proces. Toch is dat niet voldoende. De complexiteit van de problematiek rond de Harde Kern hebben we de
afgelopen periode in allerlei situaties mogen ervaren. Van het project Houvast kunnen we op dit gebied veel leren. We pleiten
daarom voor een ‘lerend project’: continuïteit in monitoring en evaluatie zodat ook tijdens de rit gereageerd kan worden op
knelpunten (en successen!). Gedacht wordt aan de volgende zaken:
- Analyse van de registratiegegevens.
- Frequente check en rapportage rond alle meetbare onderdelen van de projectinzet: instroom, uitstroom, recidive, etc.
- Periodieke interviews met alle betrokkenen:
de cliënt zelf
uitvoerend medewerkers, management
partners in de justitieketen
partners buiten de justitieketen
De uitkomsten van het evaluatieonderzoek maken het mogelijk om pro-actief te kunnen zijn in de bijstelling van het project, en
zullen ook leiden tot een heldere kwantitatieve en kwalitatieve verantwoording. De noodzaak voor een sterk gestructureerde
monitoring en evaluatie is des te groter omdat in de Aanpak Harde Kern gekozen wordt voor de inbedding in de reguliere
werkzaamheden. Deze keuze wordt gemaakt om alle programma’s in te kunnen zetten, en de nieuwe aanpak vanaf de start
te integreren in het ‘gewone werk’. Het betekent wel dat er geen beschermde projectomgeving wordt gerealiseerd. Dit stelt
extra eisen aan de monitoring en evaluatie. Binnen de reclassering worden heldere afspraken gemaakt voor wat betreft
verantwoordelijkheid voor het project.
5.2 Verantwoording
In overleg met de gemeente wordt nog bepaald op welke wijze de ITB-trajecten worden verantwoord. In het bijzonder betreft
dit het vaststellen dat de verantwoorde trajecten voldoen aan de criteria zoals die zijn omschreven in paragraaf 3.3.
Voor de reguliere inzet van reclasseringsactiviteiten geldt uiteraard de reguliere afrekenstructuur binnen de reclassering.
Globaal komt deze erop neer dat een bepaalde productie gedraaid moet worden, en dat voldaan moet worden aan een aantal
productiecriteria: de Outputsturing. Het is duidelijk dat de uitkomsten van deze reguliere activiteiten voor de doelgroep van de
Harde Kern interessant zijn. De ‘output’ zal een deel zijn van de verantwoording.
Daarnaast zal in de verantwoording een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria een plek krijgen.
De aanpak harde kern:
- realiseert een zichtbare en constructieve bijdrage van de reclassering aan de Aanpak Harde Kern;
- realiseert zichtbare en werkbare samenwerkingsverbanden met andere betrokkenen binnen en buiten de justitieketen.
De harde kernjongere:
- wordt in de vroeghulp bezocht door de reclassering (instroom!);
- is binnen het gezichtsveld van de begeleider gedurende het gehele traject; na afloop van het traject volgt een periode van
nazorg (continuïteit!);
- heeft aan het einde van het traject een baan of toeleidingstraject/opleiding hiertoe (perspectief!);
- volgt een traject op maat, geadviseerd vanuit de reclassering, en vastgesteld binnen het Strafrechtelijk kader.
Meetbare resultaten:
- aantallen: instroom, gestarte trajecten en afgeronde trajecten.
Rapportagefrequentie
Verantwoording over de projectresultaten vindt per jaar plaats. Voor 1 april rapporteert de arrondissementsmanager van de
Reclassering over de in het afgelopen jaar behaalde resultaten. In het bijzonder wordt ingegaan op de mate waarin de
doelstellingen (waar onder de recidivedoelstellingen) zijn behaald.
Reclassering Nederland, Arrondissement Amsterdam. Februari 2003
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BIJLAGE 1: traject in schema

ITB Harde Kern Reclassering Nederland
1 jaar

A. Inverzekeringstelling;
B. Politie geeft 'stempel'
Harde Kern;
C. ITB-ers doen vroeghulp;
D. ITB-ers overleggen met
OM JIB over deelname
ivst. aan ITB;
E. OM JIB regisseert
selectie en instroom
ITB.

A. Voorgeleiding;
B. In bewaringstelling/
gevangenhouding voor
min. 4 weken;
C. Diagnose +
rapportage ITB-ers
D. Na akkoord OM
ondertekenen contract
ITB;
E. beslissing RK
schorsing voorl.
hechtenis.

A. Instroom dagcentrum;
B. Verplichte deelname
aan dagprogramma;
5 dagen per week
gedurende 15 weken
C. Minimaal 1 keer per
week individuele
gesprekken deelnemer
met MDC + met ITB-er;
D. toezicht en controle
door ITB-er i.s.m. JIB.

A. In de periode
dagcentrum maakt ITB-er
met deelnemer een pers.
opleidings/werk/begeleiDingsplan;
B. Na 15 weken verlaat de
deelnemer het Dagcentrum
op voorwaarde van
realisatie van:

A. Deelnemer gaat
naar school of werkt.
B. Zoekt i.s.m. ITB-er
naar nieuwe invulling
vrije tijd;
C. Contactfrequentie
ITB wordt
teruggebracht naar 2 x
per week face to face +
checken bij derden;
D. Toezicht i.s.m. JIB
blijft gehandhaafd.

A. Na 1 jaar volgt
schrift. evaluatie van
traject + rapportage
aan OM + RM;
B. strafzaak wordt
behandeld.
C. Afhandeling van
vonnis + gedragsverandering deelnemer
kan toezicht
veranderen in vrijwillige
begeleiding of nazorg.

