
   
       
                                                                                                                                                            

Gesprek Reclassering Nederland  

Orvelters zien vaak de blauwe busjes van Reclassering Nederland met daarin een aantal 
werkgestraften voorbijkomen. De werkgestraften houden zich bezig met diverse klussen in en 
rondom Orvelte. Tijd voor een gesprek over de achtergronden. 

Terwijl de eerste sneeuwvlokken van het winterseizoen op Orvelte neerdalen tref ik Riekus 
Meijering (1957) bijgestaan door Frans van Gils (1964) in de werkplaats aan de Brugstraat. 

Riekus is woonachtig in Sleen en werkt als werkmeester in Orvelte sinds 1991. Frans woont in 
Deventer en is sinds najaar 2015 werkzaam in Orvelte. 

Frans komt dagelijks vanuit Deventer naar Orvelte en pakt tijdens zijn reis een aantal 
werkgestraften op uit ondermeer Meppel en Hoogeveen om tegen half negen met de 
werkzaamheden in Orvelte te starten. De werkgestraften worden opgehaald omdat zij om 
uiteenlopende redenen vaak geen mogelijkheid hebben om met eigen vervoer Orvelte te bereiken. 

Reclassering Nederland (RN) is de organisatie die er voor zorgt dat daders hun, door de rechter 
opgelegde, werkstraf kunnen uitvoeren. RN voert jaarlijks in Nederland zo’n 31000 werkstraffen uit. 
De maximale opgelegde werkstraf kan 240 uur bedragen. Dit staat gelijk gelijk aan een half jaar 
gevangenisstraf. De gemiddelde werkstraf duurt zo’n 70 uur. RN is opgedeeld in vijf regio’s. 
Orvelte valt onder de regio Midden-Noord. Werkgestraften moeten hun taken bij voorkeur in de 
eigen woonomgeving uitvoeren. De gestraften in Orvelte komen dan ook voornamelijk uit Drenthe.  

In Orvelte werkt RN in opdracht van Stichting het Drents Landschap (HDL). HDL is eigenaar van 
vele panden en gronden in en rondom Orvelte. De opdracht van HDL is in algemene zin: Houd 
Orvelte netjes, voor zover het eigendommen van HDL betreft. In de praktijk betekent dit 
werkzaamheden op het gebied van snoeiwerk, straatwerk, schilderwerk, grasmaaien en sloot-
onderhoud. Wanneer het weer of andere omstandigheden het niet toelaten is er altijd werk in de 
werkplaats. Hier worden dan vaak houten producten gemaakt die aan een vaste afnemer worden 
verkocht.  

           vervolg….. 



RN werkt alleen samen met non-profit organisaties. In ruil voor de werkzaamheden die voor HDL 
worden verricht kan RN gebruikmaken van de werkplaats aan de Brugstraat. Deze werkplaats 
wordt al jaren als zodanig gebruikt. In het verleden was deze eigendom van Stichting Orvelte, later 
is deze door HDL overgenomen. In de zestiger jaren deed een gedeelte van het gebouw ook 
dienst als diepvriesruimte voor Orvelters. Toen in Orvelte nog niet iedereen van elektra en/of 
diepvries was voorzien kon men hier diepvriesruimte huren. 

De gestraften hebben vaak delicten gepleegd op het gebied van verkeer, softdrugs, geweld, fraude 
of inbraken. Riekus hecht er aan te vertellen dat in Orvelte geen werkgestraften met zedendelicten 
worden geplaatst. Ook werken er in Orvelte geen vrouwelijk gestraften. Buiten dat het aantal 
vrouwelijk gestraften aanzienlijk minder is dan mannelijk gestraften worden zij vaak individueel 
elders geplaatst. 

Als werkbegeleider maakt Riekus veel mee. Tijdens werkzaamheden achter de werkplaats kwam 
een auto van de ANWB-wegenwacht aangereden. De medewerker van de ANWB wilde een auto 
op het parkeerterrein openen omdat de eigenaren de sleutel waren kwijtgeraakt. Nadat de 
wegenwachter van alles had geprobeerd om de auto te openen kwam hij tot de conclusie dat dit 
zonder geweld niet zou lukken. Toen één van de werkgestraften dit zag gebeuren wilde hij de 
helpende hand bieden. Hij sloeg met zijn vuist op de juiste plaats op de deur. En plots was het het 
slot geopend, zonder enige schade. Verbazing alom. Later las Riekus in zijn procesverbaal dat dit 
heerschap was veroordeeld voor een serie autoinbraken. 

Praktische zaken: 

Heeft u vragen/opmerkingen over de algemene werkzaamheden in Orvelte kunt u contact 
opnemen met Jermo Tappel of Arnold Kooistra.  
Contactinformatie via de site: www.drentslandschap.nl 
  
Heeft u vragen/opmerkingen/klachten over de werkgestraften in Orvelte kunt u contact opnemen 
met Riekus Meijering. 0593-322202 (werkplaats Orvelte) 

Wilt u verdere uitgebreide informatie over RN kijk dan op de site: www.reclassering.nl

http://www.drentslandschap.nl
http://www.reclassering.nl

