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Reclasseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

De achterdeur van de TBS maatregel is de voordeur van de reclassering 

 

De rol van de reclassering bij advisering en oplegging van de dwangverpleging is niet erg groot.  

Anders dan wellicht verwacht en na overleg met de organisatie kiezen wij vandaag voor een andere insteek: 

Daar waar Lunteren I en II m.n. spraken over de klinische kant van de tbs-maatregel lijkt het goed om nu vanuit 

het reclasseringsperspectief en vanuit de behandelinhoud te kijken naar de achterdeur van de behandeling of 

de voordeur van de reclassering.  

 

Vandaag willen wij het met u hebben over het potentieel aan samenwerkingsmogelijkheden binnen het 

proefverlof tussen de forensische behandelkliniek en de reclassering.  

 

De weg der geleidelijkheid, incluis proefverlof, verdient zowel behandelinhoudelijk als wel met het oog op de 

recidivecijfers de voorkeur. De cijfers zijn gunstiger wanneer er sprake is geweest van proefverlof.  

Het proefverlof, het gebruik van de mogelijkheid tot proefverlof, lijkt na de opkomst van het verplichte jaar van 

voorwaardelijke beëindiging (juni 2013), behoorlijk te zijn verminderd. Ongeveer 2/3 van de VB’s worden niet 

voorafgegaan door een proefverlof (afgelopen drie jaar 189 VB uitgesproken tegenover 65 proefverloven 

toegekend). Tegelijkertijd is het vermoeden dat het aantal time-out opnames tijdens de voorwaardelijke 

beëindiging ook fors toeneemt. Zal dit haar weerslag hebben op het aantal hervattingen?  

Het meest recente onderzoek vanuit het WODC laat zien dat tot en met 2012 het percentage hervattingen op 

7,1 % ligt, zal het vervolgonderzoek ook deze gunstige cijfers laten zien?  

 

Vaker dan de klinieken en de reclassering lief is zien we dat er stappen worden overgeslagen. NIFP rapporteurs, 

advocaten en rechtbanken die wel mogelijkheden zien, waar de kliniek ze niet ziet. Reclassering die wordt 

opgedragen voorwaarden op te stellen ten einde de voorwaardelijke beëindiging mogelijk te maken.  

Het proportionaliteitsbeginsel wat om de hoek komt kijken, een behandelimpasse, allemaal op zich goed te 

verklaren. Het gaat hier vandaag niet om juist of onjuist.  

 

Voor een gedeelte van de tbs-populatie lijkt de stap van de veiligheid van de kliniek naar een voorwaardelijke 

beëindiging te groot. De doorstroom binnen de klinieken en de versnelling van het behandeltraject juichen we 

vanuit behandelinhoudelijk standpunt en vanuit reclasseringsoptiek van harte toe. Mits er aan de achterkant 

oftewel de voordeur van de reclassering voldoende tijd wordt gegeven om de maatregel zorgvuldig af te 

ronden en de patiënt op een zo goed mogelijke wijze in te bedden in de maatschappij. Hier zitten met name de 

risico’s voor de patiënt zelf en voor de maatschappij. Met name het proefverlof van de tbs-maatregel verdient 

meer aandacht dan het tot nu toe krijgt.  

 

Wanneer patiënten jaren ‘binnen’ zitten, zouden we als verantwoordelijke keten niet moeten willen dat we de 

gang naar buiten afraffelen. Juist het traject richting ‘buiten’ dient stapsgewijs te gebeuren en met zorg 

omkleed te zijn.  

 

Het gaat erom wat de meest wenselijke situatie is voor de patiënt op de lange termijn en m.n. ook voor de 

maatschappij. Ons pleidooi is hier is gericht op het doen herleven van het proefverlof. Wij willen alle 

deelnemende partijen uitnodigen, uitdagen hier per vandaag gezamenlijk verandering in aan te brengen. 

                                                                                                 

 

  



Eén van de doelen op het gebied van de tbs-behandeling gesteld door de Taskforce TBS (2014) is het 

herwaarderen van het proefverlof als volwaardig onderdeel van de verloffasering. De kliniek en de 3RO werken 

nauw samen om tot een verantwoorde en op de persoon gerichte overdracht te kunnen komen.  

 

Het doorlopen van de klinische behandeling aan de hand van verloffasering -de zogenoemde ‘koninklijke 

route’- biedt in het gros van de behandelingen de grootste kans op het gewenste resultaat. Door het 

proefverlof effectiever in te zetten en inhoudelijk meer cachet te geven is de verwachting dat dit kader eerder 

dan nu het geval is ingezet zal worden. Dit resulteert naar verwachting in een betere borging van psychiatrisch 

forensische kennis, doorstroom in het behandeltraject en een lagere kans op recidive na beëindiging van de 

maatregel.  

 

De doelstelling van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht (fpt) sluit daar naadloos bij aan: 

 

Door middel van een optimale samenwerking tussen de fpc’s en de reclassering de terugkeer van tbs-gestelden 

naar de samenleving op een veilige en verantwoorde wijze vormgeven en hiermee de (risico’s op) recidive te 

verminderen en de maatschappelijke veiligheid te vergroten. (Beleidskader fpt, 2011). 

 

Het FPT is op dit moment een onderdeel van het behandeltraject. De klinieken en de reclassering weten elkaar 

op dit punt goed te vinden.  

 

Huidige situatie kort benoemen  

 

Hoe kunnen we proefverlof meer inhoud en vorm geven? 

Onderstaand schrijven biedt richting in de onderlinge samenwerking bij de overgang van de verloffasering 

transmuraal naar proefverlof en de inhoud van dit verlof. 

 

NB: Onderstaande dient als voorbeeld en kan dienen om de inhoudelijk discussie met betrekking tot de fase 

proefverlof nieuw leven in te blazen. De doorlooptijden die genoemd worden zijn indicatief.  

 

Proefverlof 2.0 

De transmurale verloffase duurt idealiter niet langer dan 12 maanden. Bij de start van het transmuraal verlof, 

of zo snel als mogelijk, wordt fpt overwogen. Wanneer fpt is aangevraagd dan wordt er een vaste 

reclasseringswerker aan de patiënt gekoppeld. De reclasseringswerker wordt als het ware onderdeel van het 

behandelteam. Belangrijk is om de eigen rol en positie binnen de ketensamenwerking steeds in ogenschouw te 

houden. In gezamenlijkheid wordt het resocialisatietraject bepaald; wat is haalbaar en wat niet. Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van de driepartijen-overeenkomst. De reclassering en de kliniek werken nauw samen. 

De reclassering wordt standaard uitgenodigd voor de behandelplanbesprekingen en zij heeft een schriftelijke 

inbreng tijdens dit overleg. (Los van de genoemde doorlooptijd is dit reeds de huidige praktijk) 

 

Na 9 maanden transmuraal verlof vraagt het FPC de reclassering om een advies m.b.t. proefverlof. Na 12 

maanden wordt de aanvraag proefverlof ingediend bij het adviescollege verloftoetsing (AVT). In de rapportage 

door de kliniek aan het AVT wordt de uitvoering van het fpt inhoudelijk beschreven.  

Bij toekenning van het proefverlof door het AVT ruilen de reclassering en de behandelcoördinator van rol met 

betrekking tot de uitvoeringsverantwoordelijkheid. Het FPC blijft eindverantwoordelijk (Fpt beleidskader, 

2011). Bij aanvang proefverlof komt het behandelteam, waarvan de reclassering onderdeel is, bij elkaar en 

worden de afspraken gemaakt over de voorwaarden, de te volgen lijn, de verantwoordelijkheden. Dit kan 

concreet inhouden dat bijvoorbeeld de sociotherapeut vanuit het FPC de eerste zes maanden van het 

proefverlof contact blijft houden met de patiënt en dat het maatschappelijk werk vanuit een FPK aandacht blijft 

houden voor de financiën, zorgverzekering etc. In de loop van het proefverlof worden de zaken overgedragen 

aan externe partijen.  

 

Het behandelteam kan gedurende het proefverlof veranderen van leden. De reclassering is de regiehouder en 

het FPC draagt daar waar nodig/ wenselijk zorg voor de behandelinhoud. Iedere drie maanden komt het 

behandelteam bij elkaar om de voortgang te monitoren aan de hand van de gestelde voorwaarden en 

afspraken. Voor de eerstvolgende verlengingszitting wordt het advies bepaald.  

 



In de rapportage aan het OM en ZM wordt de uitvoering van het proefverlof en de samenwerking daarin / fpt 

duidelijk en inhoudelijk beschreven. Bij verschil van inzicht worden de standpunten van de verschillende 

partijen duidelijk besproken en beschreven. Bij overgang van proefverlof naar voorwaardelijke beëindiging van 

de verpleging vindt er een afsluitend gesprek plaats met het behandelteam.  

 

Beoogde winst is tijd; Kliniek kan eerder overgaan tot proefverlof aangezien zij actief betrokkene blijven bij 

proefverlof. Het transmuraal verlof duurt tussen de 12 en 18 maanden. Beoogde winst is inhoud; hetgeen reeds 

ingezet is met FPT, overdracht forensisch psychiatrische kennis en de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

tijdens de uitstroom, krijgt meer verdieping en borging in de fasering. 

 

Resumerend 

Transmuraal verlof verkorten, eerder proefverlof aanvragen en gezamenlijk (FPC + 3RO) vormgeven. Hierdoor 

krijgt het proefverlof meer inhoud en onderscheid het zich duidelijker dan op dit moment van de VB.  

 

De samenwerking neemt verschillende gradaties aan gedurende het verloftraject: 

Van intensief tijdens transmuraal/ proefverlof, naar minder intensief in de ‘tweede helft’ van het proefverlof en 

de voorbereiding richting de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging, tot consultatief tijdens de 

voorwaardelijke beëindiging van de verpleging.  

 

De doelen die beoogd worden met het herwaarderen van het proefverlof zijn borging van psychiatrisch 

forensische kennis, doorstroom in het behandeltraject en een lagere kans op recidive na beëindiging van de 

maatregel.  

 

Wij, klinieken, NIFP rapporteurs, reclassering, rechtbanken, officieren en Ministerie V&J zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor een geleidelijke terugkeer van de tbs-gestelde in de samenleving, op een zo 

verantwoord mogelijke wijze. Wij zijn weliswaar verschillende schakels, echter wel binnen dezelfde forensische 

keten. De keuzes die we als schakel maken hebben invloed op de keten als geheel.  

 

Discussiepunten 

Wanneer we het proefverlof herwaarderen zoals zojuist omschreven wat kan de schakel waarin u werkzaam 

bent dan anders doen/ wat juist blijven doen? 

 

Onderstaande stellingen om de discussie te voeden: 

 

Reclassering:  Wees alerter op de koninklijke route bij advisering. Adviseer duidelijker de eigen mening. 

OM:   Wees kritischer op de koninklijke route bij verlengingszittingen 

Advocatuur:  Denk wat meer mee over de lange termijn doelstelling van de tbs.  

Ondersteun vaker proefverlof als dat de kans op een succesvolle re-integratie vergroot.  

Ga niet voor kort termijnsucces 

ZM:   Kies vaker voor de optie proefverlof bij verlenging.  

NIFP:   Er zijn meer smaken dan VB, wees creatief. Waarom zie ik in de praktijk wel het advies om  

van onbegeleid verlof richting VB te gaan en niet het advies om van onbegeleid verlof richting 

proefverlof te gaan? 

Klinieken: Wees creatief in de advisering aan het AVT 


