Woord vooraf
Werken bij Reclassering Nederland
betekent meehelpen aan het voorkomen en verminderen van crimineel
gedrag van haar cliënten. Je werkt
op het snijvlak van mens, misdaad
en maatschappij. Door directe of
indirecte gunstige beïnvloeding van
hun gedrag verklein je de risico’s voor
de samenleving. Je staat met je werk
volop in de belangstelling. Zowel de
politiek als de media volgen je werk
op de voet. Ook het Ministerie van
Veiligheid en Justitie kijkt naar onze
resultaten. Reclassering Nederland
heeft daarom medewerkers nodig die
in staat zijn om met deze boeiende
maar ook weerbarstige doelgroep te
werken.
In 2012 formuleerden we de eerste
werkgeversvisie om de juiste mensen
te vinden en blijvend te boeien. Na
vijf jaar is deze visie aan herijking toe.
Na consultering van zeventig collega’s

uit de uitvoering is het LMT tot een
nieuwe conceptvisie gekomen. Nadat
management en staf ook hun inbreng
hebben kunnen geven stelde het LMT
de werkgeversvisie definitief vast.
De kern van de werkgeversvisie geeft
niet alleen antwoord op de vraag wat
wij elkaar te bieden hebben maar ook
wat wij van elkaar mogen verwachten en kunnen vragen. We hebben
een gedeelde verantwoordelijkheid
om inhoud te geven aan de manier
waarop we met elkaar samenwerken,
hoe we onze leer- en werkprocessen
organiseren en de manier waarop we
het leiderschap vormgeven.
Een duidelijke werkgeversvisie geeft
ons handvatten om in de komende jaren een samenhangend beleid
rondom organisatie inrichting, cultuur,
HR, Huisvesting en ICT verder in te
vullen. Het zal een toetssteen zijn voor

nieuwe besluiten en instrumenten,
maar ook voor het gericht opheffen of
wijzigen van bestaande besluiten en
instrumenten. Ook biedt het ondersteuning bij de inzet van instrumenten
zoals Werving & Selectie. Het maakt
duidelijk welke soort medewerker er
bij ons past. De visie geldt voor iedereen die bij ons werkt, in elke functie
en op elk niveau. Of je nu direct met
cliënten te maken hebt, of meer in de
ondersteuning werkt.

Zowel de politiek als
de media volgen je
werk op de voet
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We starten dit document met de
werkgeversvisie van Reclassering
Nederland. In de bijlagen volgt uitleg.
In bijlage 1 beschrijven we de ontwikkelingen die volgens ons aanleiding
zijn om de visie te herijken.
In bijlage 2 vertalen we de werkgeversvisie in concrete thema’s; waar
richten we ons op de komende jaren.
Tot slot is in bijlage 3 de werkgeversvisie samengevat in een praktische
checklist voor beleid en het management. Dit vormt de aanzet voor het
operationaliseren van de werkgeversvisie. Via de weg der geleidelijkheid zal
de organisatie hier naar toegroeien.
Omwille van de leesbaarheid van deze tekst is
gekozen voor de ‘hij-vorm’. Overal waar gesproken wordt van ‘hij’ kan ook ‘zij’ gelezen worden.
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Werkgeversvisie Reclassering Nederland 2017 - 2022

1

Werken bij Reclassering Nederland
is complex en vraagt veel van jou.

Wij zorgen ervoor dat jij de kwaliteit

2

Gezien de populatie waarmee we werken staat het thema veiligheid hoog op
de agenda. Wij bieden je een gezonde en veilige werkomgeving in een cultuur

waar je risico’s kunt bespreken en angsten en ervaringen met elkaar kunt delen. En

kunt leveren waar wij voor staan

door te zorgen dat er een team is dat voor je klaar staat mocht er toch wat gebeu-

en die van ons verwacht wordt. We

ren. Van jou verwachten we een gezonde en vitale levenswijze waardoor je nu en in

stellen tijd en geld beschikbaar voor

de toekomst je werk kan uitvoeren.

scholing, deskundigheidsbevordering
en loopbaanontwikkeling en zorgen
dat je bij ziekte of verminderde vitaliteit de benodigde aandacht krijgt.

3

4

Behalve dat we als werkgever veel bieden, vragen we ook het nodige van
onze medewerkers. Om als Reclassering Nederland kwaliteit te leveren en

succesvol bij te dragen aan de vermindering van recidive begrijp je hoe je met

Als goed werkgever faciliteren
we je om jouw werk zo goed

mogelijk uit te voeren. Dat is een
leerproces. Steeds stellen we ons de
vraag: kan het beter en gemakke-

lijker voor de medewerkers? We stan-

onze doelgroep werkt, je bent in staat om te opereren vanuit een ketengedachte,
je houdt je aan de kaders die we met elkaar afspreken en maakt daarbinnen zelfstandig professionele afwegingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit
en kwantiteit van je werk. De ervaring leert dat het laag beleggen van verantwoordelijkheid en dus meer eigen regie, leidt tot betere prestaties en bijdraagt
aan jouw werkplezier.

daardiseren en digitaliseren waar
mogelijk. Op deze manier blijft er
maximale tijd over voor de uitvoering van en ontwikkeling binnen je

Wij zorgen ervoor dat jij kwaliteit kunt leveren

professie.
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5

Jij durft daarbij jezelf en de
organisatie ter discussie te

7

Jouw leidinggevende ondersteunt jou en je team bij de vervulling van je taken.
Hij schetst duidelijke kaders. Jouw leidinggevende richt zich op het geven van

stellen en bent continu op zoek naar

vertrouwen, het coachen bij dilemma’s, sturen wanneer nodig, het stimuleren van

mogelijkheden tot leren en verbete-

samenwerking binnen en buiten jouw team en het realiseren van resultaten. Jij laat

ren. Je bent aanspreekbaar op de met

hem regelmatig weten welke resultaten je behaalt en welke problemen je ervaart.

elkaar gemaakte resultaatafspraken

Daar maak je met elkaar heldere afspraken over.

en de door jou gemaakte keuzes
daarbinnen.

6

Het ontplooien van je talenten,
het vergroten van je kennis en

het versterken van je vakmanschap;
dat is je tweede natuur en doe je
zelfstandig. Zelfreflectie en het vra-

8

Bij werken in een spannende omgeving, is sociale samenhang tussen jou en
je collega’s onmisbaar: wij zijn er namelijk van overtuigd dat jij je werk alleen

kunt blijven uitvoeren als je je gesteund voelt door collega’s. Daarom werk je in
teamverband. Je neemt hierbij medeverantwoordelijkheid voor het werk en de
kwaliteit daarvan van jouw collega’s in het team. Zorg voor elkaar en het team is de
verantwoordelijkheid van iedereen die bij ons werkt.

in het DNA. Dat is belangrijk om

9

goede resultaten neer te zetten.

Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken. Vanuit

gen van feedback zit bij ons allemaal

Divers samengestelde teams zijn sterke teams. Reclassering Nederland
zet in op gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet.

een verschillende achtergrond (denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht,
ervaring en competenties). We beogen hiermee een afspiegeling te zijn van de
Nederlandse maatschappij.
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10

We bieden jou faciliteiten
en ondersteunen jou bij

het maken van keuzes rondom jouw
loopbaan. Verandering van spijs doet
eten. Doe je niets, dan verlies je kansen en mogelijkheden. Ook hier geldt
dat je zelf verantwoordelijk bent. We
verwachten dat je de inrichting van

De grenzen aan het tijden plaats onafhankelijk
werken bepaal je samen
met jouw team

jouw loopbaan en aandacht voor je
vitaliteit zelf ter hand neemt.

11

Werken bij Reclassering Nederland betekent dat je gebruik maakt van nieuwe en toegepaste digitale techniek zodat je in
de huidige tijd je werk effectief en efficiënt kunt doen. Het ondersteunt je om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Je

hebt de mogelijkheid om thuis of op andere locaties te werken, mits jouw aanwezigheid op kantoor niet nodig is. De grenzen
aan het tijd- en plaats onafhankelijk werken bepaal je samen met jouw team.

12

We zorgen dat er een goede CAO en pakket arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers ligt die we uniform toepassen. We regelen daarin een adequate beloning, set aan vergoedingen, faciliteiten en verlof. Een moderne CAO geeft

je zekerheid en bescherming om je werk te kunnen doen. Onze arbeidsvoorwaarden en CAO afspraken zijn onlosmakelijk
verbonden met de werkgeversvisie. Bij CAO onderhandelingen en afspraken over arbeidsvoorwaarden stellen we de visie op
werkgeverschap centraal. Nieuwe voorstellen moeten passen: in de ontwikkeling van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, binnen de cultuur van het nemen van eigen regie op leren en ontwikkelen en werken in teams. En de CAO stimuleert
de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in relatie tot de oplopende pensioenleeftijd. Wij hebben de CAO zo ingericht dat je
binnen iedere levensfase wat te kiezen hebt.
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13

Een actieve rol van Reclassering Nederland in het lokale

14

Wij werken allen met zeer
vertrouwelijke informatie

sociale domein is geen keuze. Er

en soms ook in een omgeving met

worden steeds meer verantwoorde-

de nodige verleidingen. Voor onze

lijkheden overgeheveld van het rijk

cliënten en samenleving vervullen

naar gemeentes. Werken bij Reclas-

we daarin een voorbeeldrol. Dat

sering Nederland vraagt van jou dat

maakt dat we hoge eisen stellen

je bewust bent van deze veranderen-

aan de integriteit van iedereen die

de omgeving en actief op zoek bent

bij Reclassering Nederland werkt.

naar samenwerking met en in fysieke

Wij handelen volgens de gedrags-

nabijheid bent van justitie-opdracht-

code en delen met elkaar dilemma’s

gevers, organisaties in het lokale

en grijze gebieden daarin.

sociale domein en cliënten. Je kunt
partners in het sociale domein uitleggen wat, op persoonsniveau, de
meerwaarde is van onze aanpak. Wij
bieden je hierbij ondersteuning en
geven je de kaders over de rol en de
positie die je hierbij inneemt.
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We delen met elkaar
dilemma’s en grijze
gebieden daarin

Bijlage 1
In- en externe
ontwikkelingen
externe ontwikkelingen; wat
komt er op ons af?
Het maatschappelijke speelveld
verandert
Reclassering Nederland wil een sterke
positie innemen in het lokale sociale domein. Sinds 2015 zijn diverse
overheidstaken bij gemeenten belegd.
Zij zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de nieuwe jeugdwet,
de Participatiewet en de WMO. De
exclusiviteit van het reclasseringswerk is minder vanzelfsprekend.
Ook zijn in de huidige samenleving
zelfstandigheid, participatie en regie
op zorg steeds belangrijkere termen.

Dit raakt cliënten en daarmee ook
ons. Ook binnen de strafrechtsketen
volgen ontwikkelingen elkaar op. Er
wordt een groter beroep gedaan op
onze professionaliteit. Ook zien we
dat samenwerking in de keten steeds
nauwer wordt. Door processen op
elkaar af te stemmen en letterlijk bij
elkaar te gaan zitten zien we dat de
doorstroom in de justitieketen beter
en sneller gaat. Meer nog dan vroeger
is het vermogen om samen te werken
en een duidelijke positie in te nemen
belangrijk geworden.

Nieuwe doelgroepen en thema’s
Cybercrime, Jihadstrijders, Syriëgangers, de zwartepietendiscussie, vijf
jaar geleden, bij het vaststellen van
de eerste werkgeversvisie, waren deze
groepen of thema’s er nauwelijks. Het
zijn ontwikkelingen waar wij mee te
maken hebben. De kennis die we hebben om ermee om te gaan moet mee
ontwikkelen, vaak in sneltreinvaart.
We moeten voorbereid zijn op wat dit
betekent voor onze werkwijzen. Het
is belangrijk dat wij voeling houden
met de context waarin we werken en
de vernieuwing die hierin plaatsvindt.
Een belangrijk thema voor de komende jaren.
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De arbeidsmarkt:
langer doorwerken is een gegeven
De arbeidsmarkt verandert en de
pensioenleeftijd loopt op. Nu naar 67
jaar en 3 maanden. De verwachting is
dat veel mensen zullen doorwerken
tot hun 68e . Dat heeft invloed op
onder meer duurzame inzetbaarheid
van onze medewerkers en vraagt om
passend beleid. Hiernaast komt er een
nieuwe generatie op de arbeidsmarkt:
jongeren die anders zijn opgeleid:
zij zijn gewend om projectmatig te
werken en feedback te geven en te
vragen. Zij hebben ook een andere
kijk op werk en arbeidsvoorwaarden.
De vraag is hoe wij van elkaar kunnen
leren (jongeren van ouderen en vice
versa). Het maakt niet uit of je 2 of 30
jaar bij Reclassering Nederland werkt.
Het gaat om het ontwikkelen en overbrengen van kennis; hoe maken we
optimaal gebruik van elkaars vaardigheden. Expertise is leidend.

techniek:
kansen voor ons en
voor onze cliënten
Waar houden de mogelijkheden op?
De techniek biedt ons veel handvatten
en faciliteiten om overal, op elke plek,
op elk moment te werken. Dat geldt
niet alleen voor ons als collega’s. De
techniek beïnvloedt ook het doen en
laten van cliënten. Zij maken filmpjes
en plaatsen die op Internet. Of plegen
delicten in de digitale wereld: fraude,
grooming, cyberstalking. De techniek kan ons faciliteren maar dwingt
ons ook om ons erin te verdiepen.
We moeten kennis ontwikkelen van
techniek en digitalisering als wij onze
cliënten willen volgen in de toekomst.
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De exclusiviteit
van het
reclasseringswerk
is minder
vanzelfsprekend.

interne ontwikkelingen:
wat zien we binnen reclassering
nederland?
Inzetten op feedbackcultuur is
noodzaak
Wij scoren hoog op medewerkerstevredenheid. Een belangrijke bron van
werkplezier is de mogelijkheid om
plaats- en tijdonafhankelijk te werken.
De prijs die we daarvoor betalen, is
dat we elkaar minder vinden. Medewerkers geven aan dat elkaar feedback
geven en samenwerken aantoonbaar zijn gedaald. Zowel het geven
als ontvangen van feedback is onze
waarborgfunctie van kwaliteit. Dit
vraagstuk is een belangrijk thema voor
de komende jaren.

Kwaliteit hoog in het vaandel
Kwaliteit staat bij medewerkers hoog
in het vaandel. Onder kwaliteit verstaan we ‘binnen de gestelde kaders
en met het toepassen wetenschappelijke kennis maatwerk leveren’. Het

‘doen wat nodig is’ is een ambitie die
veel van jullie omarmen. We zullen
met elkaar de puzzel moeten leggen
hoe we een optimale balans vinden
tussen de gewenste kwaliteit en de
benodigde kwantiteit.

delen groot. Daar staat tegenover dat
de overheid, vaak op Europees niveau,
met steeds strengere regelgeving
komt.

Steeds meer druk op privacy

Regio’s verschillen enorm van elkaar
qua gebiedsgrootte, cultuur en de
instroom van opdrachten. Toch is elke
regio identiek georganiseerd en ingericht en dat knelt soms. Dat vraagt
van ons dat we hier kritisch naar moeten blijven kijken.

We zijn met glans geslaagd voor de
HKZ-R certificering. Het privacyvraagstuk blijft wel een aandachtspunt. Dat
knelt in onze organisatie en in de samenwerking met gemeenten, zorginstellingen en ketenpartners is de druk
en wens om informatie met elkaar te

Inrichtingsplan knelt soms in de
regio

Het ‘doen wat
nodig is’ is een
ambitie
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Bijlage 2
De werkgeversvisie
vertaald in
concrete thema’s
a. kwaliteit staat voorop
Het fundament van ons bestaan
bestaat uit het juiste doen om de
kans op herhaling van een delict bij de
cliënt te voorkomen. Kortom, om kwaliteit te leveren. Kwaliteit betekent ook
voldoen aan de verwachtingen van de
klant, een betrouwbare ketenpartner
zijn, tijdig leveren. Om aan de verwachtingen van onze ‘externe’ klanten
te voldoen moet het intern goed georganiseerd zijn. Voor het realiseren van
kwaliteit, focussen we op:

1. Van ‘de professional centraal’
naar ‘professionaliteit’ centraal
Je bent zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van je werk. Om daar meer
richting aan te geven zetten we de
komende jaren de professionaliteit
centraal. Onder professionaliteit
centraal verstaan we samen met jou
(de beroepsgroep) vaststellen wat
de beroepsnormen zijn die we aan
medewerkers in de uitvoering mogen
stellen. Deze normen vormen de basis
voor ons handelen, ontwikkeling,
feedback en audits. Daarom kiezen
we voor een certificeringssysteem
beroepsregistratie voor de uitvoering
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(reclasseringswerkers, werkmeesters,
medewerkers werkstraf). Het biedt
een duidelijk kader aan jou en je
leidinggevende wat je moet doen om
je vakmanschap op peil te houden.
Ook voor de andere functiegroepen
zal doelgerichte ontwikkeling in zijn
professionaliteit centraal staan.

Van ‘de professional
centraal’ naar
‘professionaliteit’
centraal

2. Professionele leercultuur
Blijvend leren is een onlosmakelijk
onderdeel van jouw functioneren. Dat
geldt voor iedereen, in elke functie en
op elk niveau. Als je bij ons werkt ben
je continu op zoek naar mogelijkheden
tot leren en verbeteren. Wij creëren
een werkomgeving die jou hierin
stimuleert. Een omgeving die leidt tot
‘het de volgende keer beter doen’.

3. Team als basis voor kwaliteit
Om een antwoord te vinden op de terugloop in feedback en samenwerken,
gebruiken we onder meer de kennis
over ‘goed presterende teams’. Hierbij
hoort zelfreflectie en het vragen van
feedback als tweede natuur bij alle
medewerkers. Je bent aanspreekbaar
op gemaakte resultaatafspraken en
gemaakte keuzes. Om jouw werk
goed uit te voeren heb je collega’s
nodig. We zullen meer inzetten op
teamwerk. Contact zoeken met je
teamgenoten vraagt ander gedrag. Als
het werk erom vraagt, ben je waar je

de verbinding
steviger leggen
nodig bent. Je toont je hierin flexibel. Zoals het reclasseringswerk een
wetenschappelijke basis heeft, willen
we wetenschappelijke kennis over
hoe teams (samen)werken toepassen
binnen Reclassering Nederland. Overigens laat deze kennis1 ons ook zien dat
jij contact met collega’s nodig hebt
om gezond te blijven.

b. loopbaanontwikkeling
Gaat bovenstaande vooral over
ontwikkeling binnen je vak, gezien
de schuivende pensioenleeftijd is het
meer dan ooit belangrijk dat je nadenkt over je vitaliteit en dat kan zijn
het nadenken over toegroeien naar
een andere functie of taak binnen of
buiten de organisatie. Je neemt en
houdt de regie op je loopbaan. Als
organisatie zetten we een breed scala

aan instrumenten in om je te faciliteren. Dat kan gaan van een loopbaangesprek tot een detachering elders. Je
blik verbreden en onderzoeken wat bij
jou past, is de uitdaging. Soms is de
overstap naar een ander team of locatie ook een manier om nieuwe energie
te krijgen.

c. organisatie-inrichting en
leiderschap: vijf belangrijke
speerpunten
1. De buitenwereld decentraler, wij
dus ook
De decentralisatie van geld en mandaten naar de gemeentes, vraagt van
ons dat wij onze focus veel meer op
het lokale gemeentelijke- en sociale
domein richten. De gemeente Rotterdam vraagt andere oplossingen dan
de gemeente Boxtel. Door decentralisatie is de behoefte aan en noodzaak
tot lokale samenwerking en oplossingen steeds groter.
1

spore-onderzoek
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We willen daarom groeien naar een
organisatie die lokaal maatwerk kan
leveren op basis van een gemeenschappelijk kader en kwaliteitstandaarden. We willen vaker medewerkers uit de uitvoering vragen input
te leveren voor beleid: zij kennen de
lokale situatie en er is veel onontdekt
talent in onze organisatie.

2. De wetenschap als basis voor
organisatie-ontwikkeling
De inrichting van onze organisatie
vraagt steeds aanpassing. Op basis
van nieuwe kennis en externe ontwikkelingen gaan we de komende periode
onderzoeken hoe regio’s beter aan
kunnen sluiten bij de unieke situatie
in hun regio en hoe we de kennis
rondom teamontwikkeling in kunnen
zetten om ons werk te verbeteren. Sociale cohesie en dagelijkse afstemming
zijn lastig te bereiken in teams van 25
of meer leden. Uit onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat de ideale teamgrootte tot maximaal vijftien leden is. Ook

streven we naar diversiteit in teams
Divers in culturele, maatschappelijke
en educatieve achtergrond, geslacht,
leeftijd en competenties. Diverse
teams zijn sterker en gezonder. Hiermee gaan we aan de slag met de organisatie-inrichting van de toekomst.

3. Teamgericht werken vraagt passend leiderschap
Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden een grote stempel zetten op het
succes van het team. We willen de
kennis van de rol van de leidinggevende uit goed presterende teams gebruiken om de groep van leidinggevenden
zich verder te laten ontwikkelen.
Kenmerkend aan het profiel van de leidinggevende is dat hij kan variëren in
stijl van leidinggeven wanneer de situatie daarom vraagt: stuurt waar nodig
is en ruimte en vertrouwen geeft waar
mogelijk is. Dat hij een voorbeeldrol
vervult in de professionele leercultuur
die wij voor ogen hebben: zichzelf
ter discussie stelt, feedback vraagt
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en voortdurend op zoek gaat naar
verbetering. Gezien de uitdaging van
het afgelopen jaar met tijd- en plaats
onafhankelijk werken zullen we veel
investeren in het leidinggeven aan
het team en versterken van sociale
cohesie binnen groepen mensen die
op afstand werken.

4. Processen nog verder digitaal
Het digitaliseren van onze werkprocessen heeft de afgelopen jaar een grote
vlucht genomen en is nog lang niet
uitontwikkeld. We streven ernaar om
digitaal te doen wat digitaal kan. Op
een manier die jou optimaal ontlast en
ondersteunt. Het werken met digitale
dossiers blijkt ook de kans op datalekken te verminderen, wat bijdraagt
aan onze kwaliteit. De verdergaande
digitalisering heeft ook impact op
de omvang en inhoud van het werk
van de administratie. De hoeveelheid
administratief werk zal afnemen,
het niveau van het werk dat blijft zal
hoger worden.

5. Juiste balans vinden tussen uitvoering en overhead
Als de beweging is dat beleid meer decentraal tot stand komt, werkprocessen digitaler zijn ingericht en teams
zelfstandiger kunnen werken, lijkt het
vanzelfsprekend dat de bezetting in
de overhead kan afnemen. Het zal
continu een onderwerp van onderzoek
zijn om te streven naar een gezonde
balans.

c. integriteit
Integriteit vereist niet alleen kennis
van morele regels en principes, maar
ook reflectie op de toepassing daarvan
in concrete omstandigheden. Dan
blijkt het vaak nodig om een afweging te maken tussen tegenstrijdige
verplichtingen. Moet een poging
tot omkoping worden aangegeven,
of mag men iemand nog een kans
geven? Moet kennis over (een intentie
tot) een overtreding worden gedeeld
met andere instanties, of is geheimhouding op zijn plaats? Hiervoor zijn

geen standaard antwoorden. Daarom
reflecteer je regelmatig, alleen of met
je collega’s, op morele dilemma’s en
vraagstukken. De organisatie zal je
daarin waar nodig methodisch ondersteunen.

d. werkplekken, faciliteiten en
ict
1. Werken op plek naar keuze, ook
bij ketenpartijen
Van sommige functies zoals receptioniste of werkmeester staat de plek
van werken vast, anderen kunnen

een eigen werkplek kiezen (mits het
teamwerk het toelaat). We proberen
afspraken te maken met ketenpartijen om huisvesting te delen. Binnen
Reclassering Nederland is er normaal
gesproken plek voor je op kantoor.
Omdat niet iedereen elke dag naar
kantoor komt, zijn dat flexplekken.
Die plekken zijn geschikt voor overleg,
concentratie of samenwerken. Het
kan zijn dat je daarvoor je laptop of
tablet mee moet brengen. Centraal bij
de inrichting van werkplekken is dat ze
gezond en veilig zijn.
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2. Maximale inzet digitale middelen
voor je werk
Naast digitale dossierstroom en
thuiswerkfaciliteiten maken we communicatie onderling of met cliënten
mogelijk door inzet van bijvoorbeeld
Skype of video-conferencing. Omdat
veel van onze medewerkers inmiddels
een laptop hebben, neemt het aantal
‘vaste’ computers af. De manier van
werken geeft je vrijheid. We vertrouwen erop dat je nauwkeurig en integer
omgaat met de verstrekte faciliteiten.

gen die velen van ons moeten maken.
Reclassering Nederland heeft, samen
met het Leger des Heils een eigen CAO
en de looptijd is veelal één jaar. Dat
maakt dat de lijnen met de vakbonden
kort zijn en we snel kunnen schakelen. Wensen van medewerkers en de
directie kunnen we op korte termijn
verwerken in nieuwe voorwaarden. Zo
blijven we klaar voor de toekomst.

e. moderne arbeidsvoorwaarden
‘Goede arbeidsvoorwaarden’ betekent
voor iedereen iets anders. We richten
onze CAO daarom steeds meer zo in
dat je meer te kiezen hebt. Daarnaast
willen we dat de CAO blijft passen in
elke fase van je leven en ondersteunend is gedurende de tijd dat je bij
Reclassering Nederland werkt zodat
je vitaal en inzetbaar blijft. Onderdeel
van de arbeidsvoorwaarden is ook een
goede facilitering van de reisbewegin-

‘Goede
arbeidsvoorwaarden’
betekent voor
iedereen
iets anders
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Bijlage 3
Checklist
beleid en
management
In de dagelijkse praktijk staan de regiodirecteuren, directie en stafhoofden regelmatig voor de uitdaging besluiten te nemen, te
kiezen of we nieuwe wegen inslaan. Om hen hierbij te helpen zijn de thema’s uit de werkgeversvisie in een checklist gezet. Voor
grotere en kleinere nieuwe besluiten in de komende jaren. Maar ook voor bestaande besluiten en instrumenten.
1. kwaliteit staat voorop
Van ‘de professional centraal’ naar ‘professionaliteit’ centraal, professionele leercultuur, team als basis voor kwaliteit.
1. Je bent zelf verantwoordelijk voor organisatie, kwaliteit en kwantiteit van het werk; de organisatie bepaalt de kaders.
2. Onze medewerkers in de uitvoering houden hun vakmanschap op peil.
3. De medewerker geeft gevraagd en ongevraagd feedback en staat open voor feedback van anderen.
4. Leren en het vergroten van kennis is een tweede natuur.
5. Om kwaliteit te leveren werk je nauw samen met je collega’s uit het team.
6. We gebruiken wetenschappelijke kennis over goed presterende teams.
7. Teamverantwoordelijkheid doet niets af aan eigen verantwoordelijkheid van de individuele medewerker.

2. loopbaanontwikkeling
1. Medewerkers zijn regisseurs van hun eigen loopbaan.
2. Als organisatie zetten we een breed scala aan instrumenten in om de medewerker te faciliteren in het regie houden en nemen
voor hun eigen loopbaan en daarmee vitaliteit.
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3. organisatie-inrichting en leiderschap
De buitenwereld decentraler; wij dus ook, De wetenschap als basis voor organisatie-ontwikkeling, Teamgericht werken vraagt
passend leiderschap, Processen nog verder digitaal, Juiste balans vinden tussen uitvoering en overhead
1. Onze inrichtingsprincipes zijn gebaseerd op het stimuleren van samenwerking onderling en met partners in het lokale sociale
domein en ketenpartijen.
2. We maken in hoge mate gebruik van medewerkers uit de regio om input te leveren voor beleid.
3. We maken gebruik van kennis en externe ontwikkelingen zodat regio’s beter aan kunnen sluiten bij de unieke situatie in hun
werkgebied.
4. Regio’s kiezen binnen vooraf bepaalde kaders en in overleg met de directie ten aanzien van het primaire proces de organisatie inrichting die het beste past, samenstelling en grootte van de teams (binnen de geldende randvoorwaarden: inhoudelijk
gedreven en geldelijk begrenst).
5. We maken gebruik van wetenschappelijke kennis rond teamontwikkeling om ons werk voortdurend te verbeteren.
6. Teams zijn binnen de geldende kaders en waar mogelijk zelf organiserend.
7. Onze teams zijn divers samengesteld op het terrein van sekse, culturele achtergrond en leeftijd.
8. We doen binnen het primair proces digitaal wat digitaal kan.
9. De verhouding overhead en uitvoering is in balans en is een terugkerend onderwerp van gesprek.
10. We gebruiken de kennis over de rol van de leidinggevenden uit goed presterende teams om deze groep zich verder te laten
ontwikkelen.
11. De stijl van leidinggeven is gericht op resultaten, stimuleren van sociale cohesie, zelforganisatie van teams en op professionele ontwikkeling van medewerkers. Deze stijl is faciliterend, coachend en waar nodig sturend. Ook hier gebruiken we de kennis
van goed presterende teams.
12. De leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie.

4. integriteit
1. Iedere medewerker handelt volgens de gedragscode en toont zich integer.
2. Dilemma’s, grijze gebieden en morele vraagstukken zijn met grote regelmaat onderwerp van gesprek.
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5. werkplekken, faciliteiten en Ict
Werken op plek naar keuze, ook bij ketenpartijen, Maximale inzet digitale middelen voor je werk.
1. H&I, PO&F en I&A werken vanuit een gezamenlijk werkplekconcept.
2. Bij nieuwe ontwikkelingen speelt H&I, PO&F en I&A in op wensen en behoeften van medewerkers en hanteert het principe
dat de werkplekken gezond en veilig moeten zijn.
3. We maken communicatie onderling of met cliënten mogelijk door uitbreiding van mogelijkheden voor virtuele aanwezigheid
heeft plaatsgevonden (denk aan Skype, video-conferencing)
4. Waar cliënten komen, zijn kantoren met werkplekken (dat kan ook door het delen van kantoren met andere ketenpartners)
5. Om de sociale cohesie binnen het team te stimuleren en een klimaat van veiligheid te creëren leven we het beleid rondom
thuiswerken / aanwezigheid kantoor na.

6. moderne arbeidsvoorwaarden
1. CAO afspraken worden voortdurend getoetst aan de werkgeversvisie.
2. CAO en arbeidsvoorwaarden bieden ruimte aan medewerkers keuzes te maken die op dat moment in hun leven passend
zijn.
3. RN onderzoekt hoe we medewerkers goed kunnen faciliteren bij het maken van de vele reisbewegingen.

Werken op plek naar keuze, ook bij ketenpartijen

werkgeversvisie reclassering nederland 2017 - 2022 _ versie 1.0 april 2017

colofon
• Werkgeversvisie 2017-2022
Reclassering Nederland
april 2017
• Eindredactie en vormgeving:
Afdeling M&C
• Oplage: 100

