Christel Poelmans OvJ: “Door de proeftuin krijg je een advies
met veel meer input van het eigen netwerk en de motivatie van
iemand. In een geval leidde dit tot een voorwaardelijk sepot zonder verdere bijzondere voorwaarden,
omdat deze man voldoende was aangehaakt bij de hulpverlening en serieus aan de slag was om zijn
problemen op te pakken. Een waarschuwing was voldoende voor deze man. Bij een jongen waar echt alles
mee was geprobeerd, leidde het advies juist tot een zwaar pakket aan bijzondere voorwaarden waar we
mee naar de rechter zijn gegaan. Die heeft het advies gevolgd”
Eveline Pittens en Miranda van der Flier: “Na een jaar betrokken te zijn bij
de proeftuin ruwaard is de reclassering weer een volwaardige partner
binnen het sociaal domein in Oss. Vanaf het moment van aanhouding
worden partners niet enkel geconsulteerd, maar wordt er gezamenlijk een
plan van aanpak opgesteld waarin gebruik wordt gemaakt van de expertises en mogelijkheden van
eenieders organisatie al dan niet binnen een juridisch kader.”
Andreas Tonneijck en Femke van Gendt: “De verslavingsreclassering
van Novadic-Kentron merkt dat door de samenwerking vanuit de
Proeftuin Ruwaard reclasseringsadviezen met een breder perspectief
tot stand komen. Immers is er input vanuit de visie van het sociale domein en meer gelegenheid voor
inspraak van de cliënt. Daardoor voelen cliënten zich meer onderdeel van het plan en hiermee de
opgelegde bijzondere voorwaarden. Bij aanvang en tijdens het toezicht is er zodoende minder weerstand
over de bijzondere voorwaarden want: de mate waarin betrokkene heeft meegesproken over de
standpunten in de bijzondere voorwaarden is met meer gezamenlijkheid besloten. Dit versterkt de
werkalliantie tussen reclasseringswerker en cliënt. Er is meer wederzijds commitment: het is ons plan.
Daarnaast is er meer kennis over de werkwijze van andere partners door deze samenwerking, wat het
vertrouwen in elkaars betrokkenheid verhoogd.”
Ilse van den Berg: “Het is heel mooi om te zien hoe straf en zorg
samenmengt in dit project; een doel wat door vele organisaties wordt
nagestreefd, ook door de Raad voor de Kinderbescherming. Voor onze
organisatie is het een verrijking om op deze manier samen te werken met
niet justitiële organisaties; begrip hebben voor elkaars uitgangspunten, werkwijzen, mogelijkheden en
onmogelijkheden. Het is ook heel mooi dat we cliënten tegelijkertijd vanuit die twee posities kunnen
benaderen. Letterlijk is er een stukje moeten vanuit het justitiële kader, maar helemaal synchroon wordt
gehoord wat cliënten willen, kunnen en nodig hebben.”
Willie Remmerswaal: “Door zo samen te werken ervaar en zie je elkaars
kwaliteiten en ook de kwetsbaarheden. We vullen elkaar aan, op inhoud en
proces. De inwoner wordt er beter van, hij wordt op maat geholpen en dat werkt
ook naar de beroepskrachten op die manier. Veiligheid is één met het mens zijn, het hoort erbij, je kan
deze twee domeinen niet los van elkaar zien. Ik zie het vanuit een holistische gedachte die met mij
meegaat en zie deze werkelijkheid worden. Het is leuk om zo aan de slag te zijn en met elkaar te
‘bikkelen’.”
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Robert Jans: “Het bij elkaar brengen van zorg (sociaal
domein) en veiligheid past binnen de ontwikkeling die we in
de samenwerking met onze ketenpartners in de wijk door
maken. De wijkteams zijn zichtbaar voor inwoners in de wijk
en laagdrempelig te bereiken. Wij kunnen laagdrempelig in gesprek met de inwoner en medewerkers
vanuit justitie, die vaak door de inwoner met dwang en drang in verband worden gebracht. Dit biedt een
opening om een ander gesprek te voeren en om ook te praten over de mogelijkheden; wat zou je willen,
wat kan je en wat heb je daarvoor nodig. Hierdoor komt het hele verhaal van de inwoner op tafel,
inclusief de achtergrondinformatie waardoor iemand tot grensoverschrijdend en maatschappelijk
onaanvaardbaar gedrag komt. De eigen krachten en talenten van inwoners worden zichtbaar, waardoor
er op maat gezamenlijk een plan kan worden opgesteld. Hierdoor voelen inwoners zich gehoord en
nemen initiatief tot verandering in gedrag, omdat het hun eigen plan is waarin ze hebben mee gedacht en
zich verantwoordelijkheid voor voelen. Door deze samenwerking krijgen we samen meer zicht op de vaak
kwetsbare inwoners die bij ons in de wijk wonen. We kunnen samen met onze nieuwe ketenpartners
vanuit justitie kijken welke mogelijkheden er zijn om recidive te voorkomen, waarmee we nu al zeer
goede ervaringen hebben. We verzanden niet in complexe regelgeving of (dure) programma’s die niet
aansluiten bij de inwoner. We krijgen inzicht in elkaars werkwijze en weten elkaar vooral ook steeds beter
te vinden, ook buiten de individuele casuïstiek.”
Oscar Boerboom: “Het werk is voor mij geen werk maar
samenwerken, waarbij voor iedereen duidelijk is dat
gebundelde kennis en kracht, iedere burger ten goede kan
komen. Immers, we kijken tegelijkertijd vanuit verschillende perspectieven
naar hetzelfde probleem dat er voor de burger speelt! Alle neuzen staan dezelfde kant op want iedereen,
zeker ook de burger zelf, heeft baat bij vermindering van recidive. Gezamenlijk kunnen we naar de
context van het gedrag kijken en transparant de maatschappelijke en persoonlijke impact ervan
bespreken en werken aan herstel. Voor mij is deze samenwerking een mooi voorbeeld van een effectieve
integrale aanpak!”
Sanne Michiels: “Ondanks dat er nog weinig jeugdzaken
worden besproken, merk ik dat de korte lijnen met de
samenwerkingspartners helpend zijn in het werk; dit werkt
ook door in andere zaken, zelfs buiten Oss. Daarnaast sluit
de denkwijze goed aan bij JR2.0, iets wat binnen de WSS JBJR wordt doorontwikkeld en waarbij de eigen
wens van de cliënt ook duidelijk wordt meegenomen binnen het verplichte kader. Op naar meer
jeugdzaken!”
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