In gesprek met:
			
Corine is werkzaam
				
als beleidsadviseur bij
				
de Stichting 		
				
Verslavingsreclasser
				
ing GGZ (SVG). De
				
landelijke netwerkorganisatie van elf GGZ/Verslavingszorginstellingen met een
reclasseringserkenning. De SVG richt zich met name op
verslaafde en/of psychiatrische reclasseringscliënten.Ruim
30% van het reclasseringswerk in Nederland wordt door de
SVG instellingen verricht.
Corine houdt zich als beleidsmedewerker bezig met bestuursondersteuning en public affairs, maar ook met een aantal
inhoudelijke projecten waaronder kwaliteit en regeldruk.
Hiervoor is ze werkzaam geweest als stafmedewerker in de
Tweede Kamer en heeft ze diverse functies bekleed bij de
Maatschappelijke Ondernemers Groep. Corine studeerde
Sociologie/Bestuurskunde aan de Universiteit van Utrecht.
Het stafbureau van de SVG ontwikkelt beleid en behartigt de belangen van haar lidinstellingen. De SVG is als
landelijke netwerkorganisatie van reclasseringsinstellingen ook een belangrijke gesprekspartner voor het departement van Justitie. Daarnaast draagt zij zorg voor de
bedrijfsvoering. Bij de SVG draait het om reclasseren met
zorg. De lidinstellingen van de SVG begeleiden verslaafden
die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden
verdacht. Dat vraagt om het combineren van kennis van
reclassering en verslaving. Juist door deze combinatie is
de SVG een belangrijke partner voor Justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in het begeleiden
van (ex-) gedetineerden tijdens en na hun straf. Met haar
werkzaamheden draagt de SVG bij aan een succesvolle reintegratie in de maatschappij. De elf instellingen van SVG
zijn allemaal steving verankerd in regionale netwerken van
justitie en zorg en staan door hun werkwijze en inbedding
in de zorg, dicht bij de reclasseringscliënten.
De SVG is betrokken bij vele projecten zoals bijvoorbeeld
de vernieuwing van de forensische zorg en de verbetering van de executieketen. “In 2007 hebben we als SVG
een alternatief ‘wetsvoorstel’ gedaan voor een model voor
de reclassering in Nederland en gepresenteerd aan de
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staatssecretaris. Voor wat betreft de regeldruk hebben we
een tweetal ‘quick-scans’ gedaan en voorstellen gedaan
die de bureaucratie verminderen. We zijn als SVG een belangrijke initiator geweest achter de pilot regelvrije ruimte
(pilot van Velzen) die in Den Bosch door de drie reclasseringsorganisaties is uitgevoerd. In 2010 hebben we met
een denktank van o.m. hoogleraren een essay geschreven
‘Verslaafd aan regels’. In dit essay worden voorstellen
gedaan die bewerkstelligen dat er meer ruimte komt voor
professionals om hun werk met minder regels te doen en
voorstellen die leiden tot echte ketenzorg en een persoonsgerichte aanpak.”
“We zijn ervan overtuigd dat het van belang is dat je met
elkaar een visie deelt over het (reclasserings) werk en dat
je vervolgens bepaalt welk sturings- en financieringsmodel
leidt tot de beste uitvoering. Het gaat er dan om dat de
professionals hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Uiteraard wel verantwoord en transparant, maar niet belemmerd door een teveel aan regels en protocollen. Dit geldt
overigens niet alleen voor reclasseringswerkers, maar voor
alle professionals in de publieke sector. Dit zijn processen
van lange adem. Maar nu bijvoorbeeld ook onze collegareclasseringsorganisatie langzamerhand onze standpunten
overneemt, zien we dat we wel resultaat gaan bereiken.
Het departement is nog wat lastiger te overtuigen, maar
we koesteren wel hoop dat staatssecretaris Teeven goed
naar de praktijk luistert. De basis van eerder genoemde
pilot was namelijk een motie die hij als Kamerlid nog mede
had ingediend!”
“Al onze instellingen zijn partner in het Veiligheidshuis, ze
vinden het ook allemaal een belangrijke taak. En zij doen
dan ook hun uiterste best om voluit te participeren. De
strakke productfinanciering van de reclassering laat hiervoor niet altijd genoeg ruimte. Dit is een van onze drijfveren
achter onze inzet voor een soepeler financieringsstructuur
voor de reclassering. Dan kunnen we beter onze kerntaken (herintegratie, casemanagement, doorgeleiden naar
behandeling) waarmaken.”
“We zitten precies op het snijpunt van justitie en zorg en
in beide sectoren volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog
tempo op. De reclassering staat voor een waarschijnlijk
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omvangrijke uitbreiding, als gevolg van onder meer de
wetgeving rond justitiële voorwaarden. Verder merken we
dat er een andere politieke wind waait. Er ligt een flinke
nadruk op straffen. Onze doelgroep was al nooit erg populair, en de populariteit is bepaald niet toegenomen! We
doen erg ons best om in samenwerking met de instellingen
voor verslavingszorg en het gevangeniswezen goede afspraken te maken over verslavingszorg in de Penitentiaire
Inrichtingen. Verder is er een aantal interne projecten met
als doel het moderniseren en stroomlijnen van het reclasseringsproces.”
Een actuele ontwikkeling betreft de pilots om meer zaken
via het Openbaar Ministerie af te doen, rechtstreeks op het
politiebureau. “De reclassering moet hier volop aan meedoen en dat willen we ook. Maar er moet wel goed gekeken
worden naar hoe je dat dan kunt waarmaken. Hoe stemmen we het af met de Veiligheidshuizen, hoe financieren
we het? Al zijn het goede initiatieven, er moet beter met
de mensen uit de uitvoering worden gesproken over wat er
voor nodig is om tot een goede bezetting te komen.”
“De reclassering is een belangrijke partner in de veiligheidsketen. Soms ook onderschat, want de reclassering doet
veel en kan nog meer doen in de rol van casemanager.
Geen overbodige luxe, aangezien de ketens van zorg en
justitie tamelijk ingewikkeld zijn. Anderzijds zijn er vele
partners in dit veld en volgen tal van (politieke) ontwikkelingen elkaar op waar we niet veel invloed op hebben.
Als reclassering dienen we in mijn optiek goed in te spelen
op wat er gebeurt, vanuit onze kennis van hoe je, met een
persoonsgerichte en professionele aanpak mensen toeleidt
naar herintegratie en op het rechte pad houdt.”
Wilt u meer weten van de activiteiten van SVG, neemt u
dan contact op met Corine von Grumbkow
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