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Voorwoord 

Hoe kunnen ramingen van de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens worden 
verbeterd? Het cahier dat nu voor u ligt, introduceert een antwoord op deze vraag  
in de vorm van Trendwatch. Het gaat om een instrument dat door het WODC is 
ontwikkeld teneinde zulke ramingen op alternatieve wijze te kunnen toetsen. Dit 
gebeurt op basis van zo actueel mogelijke domeinkennis en expert opinions over 
justitierelevante factoren die de stromen binnen deze complexe ketens kunnen 
beïnvloeden. 
 
Trendwatch speelt onder meer in op bevindingen en adviezen uit een evaluatie van 
het PMJ in 2009. Er is voor een methode gekozen waarmee actuele justitierelevante 
factoren kunnen worden gesignaleerd en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan 
het leren detecteren van trendbreuken in de justitiële capaciteitsbehoefte. Het 
instrument bestaat organisatorisch en methodologisch uit verschillende onderdelen. 
Zowel op het gebied van signalering, van registratie en documentatie, als van 
analyse. In dit cahier zult u niet alleen een uitgebreide beschrijving van Trendwatch 
aantreffen, maar ook rapportages over twee casussen waarop het instrument bij 
wijze van pilot is toegepast.1 
 
Een dankvermelding past hier voor degenen die de auteurs met hun commentaar 
vooruit hebben geholpen (Sunil Choenni, Bart Diephuis, Anneke van Eijk, André van 
der Laan, Erik Leertouwer, Maaike Kempes, Frank van Tulder, Bouke Wartna en 
Frank Willemsen). 
 
Prof. dr. Frans Leeuw 
Directeur WODC 
 

                                               
 
 
 
1 Voor de methodologen en belangstellenden onder u biedt het Cahier 2011-5 een nadere theoretische verdieping 

en formalisatie van de voor Trendwatch ontwikkelde analysemethode. 
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Begrippenlijst 

Argument 
Een uitspraak over de geldigheid of de toekomstige richting(sverandering) van een 
grondfactor, welke kan worden opgenomen in een argumentatiediagram. Een argu-
ment kan gebaseerd zijn op verklaringen van deskundigen (expert opinions), maar 
ook op publicaties, statistische bestanden of andere gezaghebbende bronnen. 
 
Argumentatiediagram 
Een afbeelding van de structuur van een verklaring in de vorm van een boom die 
bestaat uit boxen en pijlen. In de werkwijze van Trendwatch geeft een argumenta-
tiediagram de relevante factoren (en de causale relaties daartussen) in een casus 
weer. Tevens kan een dergelijk diagram argumenten bevatten (bijvoorbeeld op 
basis van expert opinions) die grondfactoren onderbouwen. 
 
Basisdiagram 
Een ‘voorlopig’ argumentatiediagram, dat tot stand komt na uitvoering van een 
basisonderzoek. Dit diagram vormt een verklaring voor het ontstaan en de richting 
van een ijktrend, welke nog niet middels expert opinions is geverifieerd. 
 
Casus 
Het onderwerp van verklaren en voorspellen tijdens een Trendwatch-traject. Een 
casus omvat in de tot dusver ontwikkelde werkwijze: een ijktrend tijdens een be-
paalde ijkperiode als uitkomst van een structurele verandering in een combinatie 
van causale factoren; alle factoren die deze verandering – en daarmee de ijktrend 
zelf – kunnen verklaren; en een voorspelling van de richting(sverandering) van de 
ijktrend in een gespecificeerde verwachtingsperiode. 
 
Factor 
Een omstandigheid die zich voordoet en die tevens een trend omvat, omdat ze zich 
ontwikkelt in het tijdvak dat wordt geanalyseerd (en dus niet statisch is). Factoren 
kunnen zowel justitierelevante (keten- en gedrags)mechanismen vertegenwoordigen 
als justitierelevante contexten. 
 
Grondfactor 
Een factor die in een argumentatiediagram niet expliciet nader wordt verklaard door 
andere factoren, maar aan het begin van de causale keten(s) staat. 
 
Historische trend 
Een trend die niet langer bestaat. Een historische trend eindigt door een structurele 
verandering in een combinatie van causale factoren en gaat in een casus van 
Trendwatch over in een ijktrend. 
 
IJkperiode 
Het tijdvak waarin een ijktrend zich voordoet; meestal beginnend op het tijdstip 
waarop een historische trend ophoudt te bestaan en eindigend op het moment dat 
de laatste waarde in de tijdreeks is gerealiseerd. 
 
IJktrend 
Een hedendaagse trend in de werklast van een ketenpartner, die in de werkwijze 
van Trendwatch als referentie dient. Een ijktrend begint meestal bij het einde van 
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een historische trend, als uitkomst van een structurele verandering in een combina-
tie van causale factoren. 
 
Prognosediagram 
Het argumentatiediagram – op basis van het referentiediagram – waarin de volgens 
expert opinions te verwachten trend(verandering) van factoren wordt doorgerekend, 
met een trendindicatie als uitkomst. 
 
Referentiediagram 
Het op basis van expert opinions aangescherpte en vervolgens vastgestelde argu-
mentatiediagram dat het ontstaan en de richting van een ijktrend verklaart. 
 
Trend 
Een reeks resultaten met een min of meer constante groei. Deze reeks is de uit-
komst van een per saldo gelijkblijvende combinatie van causale factoren. Een trend 
bestaat, met andere woorden, doordat meerdere factoren tezamen dezelfde groei 
blijven genereren. 
 
Trendbreuk 
Een duidelijk aanwijsbaar einde van een trend, als uitkomst van een structurele 
verandering in de combinatie van factoren die ooit resulteerde in een andere (histo-
rische) trend. 
 
Trendindicatie 
Een waarde die indiceert of en, zo ja, in welke richting een ijktrend in een gespecifi-
ceerde verwachtingsperiode zal veranderen. 
 
Verwachtingsperiode 
De toekomstige periode waarvoor in het prognosediagram een voorspelling wordt 
gegeven van de richting(sverandering) van een ijktrend. 
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft Trendwatch, een instrument ter verbetering van justitiële ca-
paciteitsramingen, en presenteert de resultaten van een eerste beproeving daarvan. 
Met dit nieuwe instrument kunnen bepaalde ramingen worden getoetst op basis van 
zo actueel mogelijke inzichten en domeinkennis. Momenteel worden zulke capaci-
teitsramingen nog hoofdzakelijk gemaakt met een verklarend tijdreeksmodel: het 
Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). In het ontwikkelingsproject van Trendwatch 
hebben de uitkomsten van een recente evaluatie van het PMJ een leidende rol ge-
speeld. Uit deze evaluatie bleek dat dit model (bijna) niet in staat is om trendbreu-
ken te voorspellen. De voornaamste doelstelling van het project was dan ook: het 
ontwikkelen van een methode en een organisatie waarmee actuele justitierelevante 
factoren kunnen worden gesignaleerd en eventuele trendbreuken in de justitiële 
capaciteitsbehoefte kunnen worden voorzien. 
 
Bij de ontwikkeling van Trendwatch, en bij de invulling van de pilotcasus die in dit 
rapport worden behandeld, is geconcentreerd op problemen die mede verklaren 
waarom zulke trendbreuken zo lastig zijn te voorspellen. Daarbij stond voorop dat 
zich binnen en buiten de complexe justitiële ketens voortdurend veranderingen en 
ingrijpende gebeurtenissen voordoen die de capaciteitsbehoefte van ketenpartners 
mede kunnen beïnvloeden. Rekening moet worden gehouden met (gedrags)mecha-
nismen (bijvoorbeeld een toename in de strafgeneigdheid van rechters) die zich als 
reactie op hun omgeving, ofwel hun context (bijvoorbeeld een maatschappelijk roep 
om zwaardere straffen), voordoen. Zulke mechanismen kunnen zowel binnen (bij-
voorbeeld onder officieren van justitie, rechters en pro Justitia rapporteurs) als bui-
ten de justitiële ketens (bijvoorbeeld onder beleidsmakers, burgers en daders) in-
vloed uitoefenen. Kortom: de condities zijn veranderlijk. Een tijdreeksmodel zoals 
het PMJ leunt juist sterk op de veronderstelling dat correlaties uit het verleden ook 
in de toekomst gelden, wat zo’n model eigenlijk vooral geschikt maakt onder stabie-
le condities. 
 
Omdat bij het onderbouwen en voorspellen van veranderlijke factoren (zowel con-
texten als mechanismen) vaak geen bruikbare cijfers of empirische gegevens be-
schikbaar zijn, betrekt Trendwatch zo actueel mogelijke inzichten over zulke facto-
ren in het prognoseproces. Daarbij wordt het accent voorlopig gelegd op het gedrag 
van ketenactoren en de moeilijk voorspelbare input aan het begin van de justitiële 
ketens (zoals de politie-instroom). Hiernaast speelt het instrument in op enkele 
adviezen uit de evaluatie van het PMJ, zoals: tracht ‘kritische ramingen’ te identifi-
ceren; streef naar een meer frequente monitoring van de laatste ontwikkelingen op 
justitieterrein en daarbuiten; maak gebruik van de kritische blik van (onafhankelij-
ke) experts; en besef dat bestaande modellen door gebruikers vaak als een black 
box worden ervaren, waardoor het voor hen moeilijk is de betrouwbaarheid van de 
ramingen in te schatten. 
 
Het instrument 
Twee belangrijke organisatorische aspecten van het ontwikkelde instrument, zijn 
enerzijds signalering en anderzijds registratie en documentatie. Informatiebronnen 
die momenteel systematisch worden verzameld, zijn onder meer: documenten van 
justitiële ketenpartners en beleidsdirecties; expert opinions op basis van vraagge-
sprekken en schriftelijke bevragingen (hiertoe zijn ongeveer 60 deskundigen bij 
Trendwatch betrokken); wetenschappelijke publicaties; en berichten vanuit onder 



 

10  |  Cahier 2011-4 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

meer media, toezichthouders en vakorganisaties. Hiernaast worden gegevens en 
inzichten vergaard door activiteiten van projectmedewerkers binnen de keten. Om 
grote hoeveelheden informatie en domeinkennis op te kunnen te slaan en later 
opnieuw te kunnen ontsluiten, is een database in ontwikkeling. Hierin wordt het 
verzamelde bronmateriaal gekoppeld aan reeds gedefinieerde justitierelevante 
factoren. Op deze wijze kan: (1) worden bijgehouden welke relevante ontwikkelin-
gen zich volgens welke bronnen voordoen; (2) worden vastgelegd hoe veranderin-
gen en gebeurtenissen binnen en buiten de justitiële ketens invloed uitoefenen; en 
(3) verantwoording worden afgelegd. 
 
Omdat Trendwatch zich in een pilotfase bevindt, heeft de ontwikkeling ervan zich  
tot dusver uitsluitend gericht op veiligheidsketen. Ramingen voor de civielrechtelijke 
en bestuursrechtelijke rechtspraak en civiele rechtsbijstand vallen hier niet onder. 
Bovendien is bij de eerste beproeving van het instrument uitsluitend aandacht be-
steed aan factoren die invloed hebben op de werklast van ketenpartners. 
 
In de voor Trendwatch ontwikkelde methode dient een ijktrend, een hedendaagse 
trend in de werklast of capaciteitsbehoefte van een ketenpartner, als referentie. Het 
tijdvak waarin een ijktrend zich voordoet, geldt als ijkperiode. Meestal begint een 
ijktrend bij het einde van een historische trend, ofwel na een trendbreuk in een tijd-
reeks. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke trend de uitkomst is van een per saldo 
gelijkblijvende combinatie van causale factoren. Een ijktrend ontstaat dus vaak door 
een structurele verandering in zo’n combinatie, die kan worden toegeschreven aan 
één of meer verklarende factoren. Dit zijn justitierelevante factoren waarvan de ont-
wikkeling tijdens, of vlak vóór, een ijkperiode is veranderd. 
 
Op basis van deze conceptuele uitgangspunten combineert de methode twee ver-
schillende redeneertaken: verklaren en voorspellen. Allereerst is het zo mogelijk een 
ijktrend te verklaren. Vervolgens kan op basis van een dergelijke verklaring het 
toekomstige verloop van een ijktrend worden voorspeld. Bij deze redeneervormen 
worden meestal meerdere oorzaak-gevolgrelaties gelegd. Trends worden dan ook 
steeds uitgelegd in termen van causale ketens van (veranderende) justitierelevante 
factoren. Dit gebeurt met behulp van argumentatiediagrammen. Deze brengen 
structuur aan in grote hoeveelheden informatie en maken veronderstellingen en 
redeneringen over de werkelijkheid expliciet. Zulke diagrammen zijn daarom zeer 
nuttig bij gebrek aan cijfers en empirische gegevens die verklaringen en prognoses 
van trends goed kunnen onderbouwen. Bij veranderlijke trends in de justitiële ke-
tens is dit regelmatig aan de orde. 
 
Het gehele proces van verklaren en voorspellen vindt plaats tijdens een zogeheten 
Trendwatch-traject. Elke casus in zo’n traject omvat: (1) een hedendaagse ijktrend 
tijdens een bepaalde ijkperiode, als uitkomst van een structurele verandering in een 
combinatie van causale factoren; (2) alle factoren die deze verandering – en daar-
mee de ijktrend zelf – kunnen verklaren; en (3) een voorspelling van de richting-
(sverandering) van de ijktrend in een gespecificeerde verwachtingsperiode. 
 
De selectie van een casus vindt plaats op basis van een vijftal overwegingen die 
behulpzaam kunnen zijn bij het identificeren van kritische ramingen. De geformu-
leerde overwegingen zijn: (1) de omvang van de kosten die met een onderdeel van 
de justitiële ketens zijn gemoeid; (2) het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke 
belang van een juiste raming; (3) de voorspelfout van de gerelateerde beleidsneu-
trale raming van het PMJ in het verleden; (4) de mate waarin een potentiële ijktrend 
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door het PMJ is voorzien; en (5) de mate waarin reeds gesignaleerde (mogelijke) 
verklarende factoren al meewegen in het PMJ. 
 
Voor elke casus in een Trendwatch-traject worden stapsgewijs drie verschillende 
argumentatiediagrammen opgesteld: (1) het basisdiagram, een ‘voorlopig’ diagram 
dat het ontstaan en de richting van een hedendaagse ijktrend verklaart; (2) het 
referentiediagram, een op basis van expert opinions gekalibreerd diagram dat het 
ontstaan en de richting van een hedendaagse ijktrend verklaart; en (3) het prog-
nosediagram, het diagram – op basis van het referentiediagram – waarin verwach-
tingen omtrent de daarin opgenomen factoren worden geëxpliciteerd.  
 
Al deze diagrammen geven de structuur van een verklaring weer in de vorm van 
een boom die bestaat uit boxen en pijlen. De boxen hierin vertegenwoordigen fac-
toren, terwijl pijlen de causale relaties daartussen visualiseren. In de diagrammen 
bestaat een belangrijk verschil tussen factoren en zogeheten argumenten. Hoe 
verder de causale ketens in een diagram worden ontwikkeld, hoe gedetailleerder de 
daarin opgenomen factoren worden. Er ontstaan dan punten waarop het niet meer 
wenselijk (of mogelijk) is om nog verder verklaringen te specificeren. Een factor die 
niet expliciet verklaard wordt door één of meer andere factoren, en die dus aan het 
begin van de causale keten(s) staat, wordt daarom ook wel aangemerkt als een 
grondfactor. Argumenten, geconstrueerd op basis van expert opinions, maken het 
mogelijk toch een uitspraak te doen over zulke grondfactoren. 
 
Met argumentatiediagrammen kan in de ontwikkelde methode worden gerekend. 
Iedere factor bezit namelijk een waarde die de geldigheid of de ontwikkeling ervan 
uitdrukt. Om zicht te krijgen op de mate waarin de ene factor de andere verklaart, 
wordt ook voor iedere causale relatie een waarde getaxeerd die de verklaringskracht 
ervan uitdrukt. Het daadwerkelijke doorrekenen van een diagram gebeurd met ar-
gumenten als input. Op basis van verschillende soorten argumenten kan de waarde 
van een grondfactor worden vastgesteld. Deze waarde geeft een indicatie van ofwel 
de geldigheid, ofwel de toekomstige ontwikkeling van een grondfactor. Bij doorreke-
ning van een argumentatiediagram kan vervolgens ook voor alle overige daarin op-
genomen factoren – met inbegrip van de te verklaren ijktrend – een waarde wor- 
den vastgesteld. Daarbij vertegenwoordigt de uitkomst van een basis- of referentie-
diagram de mate waarin een verklaring voor een ijktrend wordt onderbouwd. De 
uitkomst van een prognosediagram daarentegen geeft een trendindicatie: een 
(prognose)waarde die indiceert of en, zo ja, in welke richting de ijktrend in een 
verwachtingsperiode zal veranderen. 
 
Elk jaar komen enkele casus in aanmerking voor een Trendwatch-traject. Op hoofd-
lijnen zijn in zo’n traject in twee fasen negen stappen te onderscheiden. Allereerst 
omvat het zogeheten basisonderzoek: (1) de dataverzameling, een inventarisatie en 
analyse van justitierelevante factoren die de hedendaagse ijktrend kunnen verkla-
ren; (2) het in kaart brengen van factoren en hun onderlinge relaties in een basis-
diagram op basis van de domeinkennis die binnen de projectgroep aanwezig is; (3) 
het vaststellen van feitelijkheden, onjuistheden en onzekerheden in het basisdia-
gram tijdens opeenvolgende projectgroepbijeenkomsten; (4) het bijstellen van het 
basisdiagram op basis van nieuwe inhoudelijke inzichten en methodische gronden. 
Vervolgens omvat de zogeheten expertfase: (5) het raadplegen van deskundigen 
met behulp van vragenlijsten; (6) het inventariseren en analyseren van de zo ver-
gaarde expert opinions over het basisdiagram; (7) het aanscherpen en vaststellen 
van een referentiediagram; (8) het inventariseren en beoordelen van expert opi-
nions over de te verwachten toekomstige ontwikkeling van verklarende factoren;  
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en (9) het opstellen en doorrekenen van een prognosediagram en het uitwerken van 
de trendindicatie.  
 
Een Trendwatch-traject mondt uit in een onafhankelijke indicatie van het verwachte 
niveau van de werklast van een ketenpartner aan het einde van een verwachtings-
periode. Deze indicatie kan door de projectgroep die zich bezighoudt met de jaar-
lijkse actualisering van het PMJ worden gebruikt ter toetsing en/of ter aanpassing 
van de beleidsneutrale capaciteitsraming. 
 
Eerste resultaten 
Bij wijze van eerste beproeving is Trendwatch in twee pilotcasus toegepast op de 
strafrechtelijke bezetting van respectievelijk het gevangeniswezen en de justitiële 
jeugdinrichtingen (JJI’s). Voor beide casus was een verwachting van de strafrech-
telijke populatie in 2015 het belangrijkste product van het traject dat werd door-
lopen. Hiernaast werd inzicht geboden in de factoren die het meest bepalend zijn 
voor deze verwachtingen en werden de onzekerheden benoemd die daarmee ge-
paard gaan. 
 
In het gevangeniswezen nam het aantal personen met een strafrechtelijke verblijfs-
titel in de periode 2005-2009 fors af: van gemiddeld 14.108 personen in 2005 tot 
gemiddeld 11.092 personen in 2009. De trend die zich sinds 2005 manifesteert, 
fungeert in deze casus als ijktrend. Op basis van een Trendwatch-traject wordt in 
2015 een strafrechtelijke bezetting van het gevangeniswezen verwacht van onge-
veer 8.875 personen. Daarbij is een onzekerheid vastgesteld met 10.521 personen 
als bovengrens en 7.196 personen als ondergrens. Deze voorspelling wijst er op  
dat de strafrechtelijke populatie in het gevangeniswezen tot 2015 zal blijven dalen, 
maar (duidelijk) minder scherp dan voorheen. De prognose is gebaseerd op de ver-
wachting van experts dat de ontwikkeling van meerdere factoren die de dalende 
trend tussen 2005 en 2009 bepaalden zal afvlakken. Onder meer wordt, na een 
jarenlange toename, een stabilisatie voorzien van het gebruik van sancties die niet 
daadwerkelijk uitmonden in vrijheidsbeneming middels detentie. Ook de activiteit  
en de actieve vervolging van cocaïnesmokkelaars op Schiphol zal volgens expert 
opinions op het huidige niveau blijven en niet verder afnemen. Over een andere be-
langrijke factor, de aanpak van veelplegers, wordt geargumenteerd dat de recente 
intensivering daarvan niet zal doorzetten. 
 
Ook in JJI’s daalde het aantal personen met een strafrechtelijke verblijfstitel in de 
periode 2005-2009 scherp: van gemiddeld 1.166 personen in 2005 tot gemiddeld 
713 personen in 2009. Op basis van een Trendwatch-traject wordt voorspeld dat 
JJI’s in 2015 door ongeveer 478 jongeren worden bevolkt. Daarbij is een onzeker-
heid vastgesteld met 646 jongeren als bovengrens en 311 jongeren als ondergrens. 
Deze voorspelling wijst er op dat de strafrechtelijke populatie in JJI’s tot 2015 zal 
blijven dalen, maar beduidend minder scherp dan voorheen. De prognose leunt op 
de verwachting van experts dat de ontwikkeling van meerdere factoren die de da-
lende trend tussen 2005 en 2009 bepaalden zal afvlakken of – in een aantal geval-
len – zelfs zal omkeren. Samengevat wordt om uiteenlopende redenen voorspeld 
dat er een (lichte) verbetering van het imago van JJI’s zal optreden in vergelijking 
met het imago van gesloten jeugdzorg. Hiernaast zal de aandacht voor zorg en 
behandeling binnen de keten naar verwachting niet (veel) verder toenemen. Voorts 
wordt voorzien dat de recente daling in het aantal JJI-relevante zaken dat wordt 
vervolgd zich de komende jaren minder scherp zal voordoen. 
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In de pilotfase is gebleken dat Trendwatch momenteel een bruikbare methode en 
organisatie omvat waarmee actuele justitierelevante factoren kunnen worden gesig-
naleerd en trendbreuken (mogelijk) kunnen worden voorzien. Zowel organisatorisch 
als methodologisch zijn echter nog diverse verbeteringen mogelijk en wenselijk. 
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1 Inleiding 

Voor overheidsinstanties en beleidsmakers is het anticiperen op de toekomst een 
cruciaal onderdeel van de beroepspraktijk. Dit is niet in de laatste plaats het geval 
voor het ministerie van Veiligheid en Justitie (zie o.a. Van Wijck, De Wit, Kroon & 
Van der Lee, 2007). Waar het gaat om de allocatie van financiële middelen over de 
justitiële ketens via meerjarenbegrotingen, spelen de door het WODC opgestelde 
ramingen van de capaciteitsbehoefte van verschillende ketenpartners al meer dan 
tien jaar een belangrijke rol ter onderbouwing. Momenteel worden deze ramingen 
gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Dit is een model dat ook 
wel kan worden getypeerd als een verklarend tijdreeksmodel (zie Moolenaar, Huij-
bregts & Van der Heijde, 2004). 
 
Trendwatch 
Dit cahier beschrijft een instrument ter verbetering van justitiële capaciteitsramin-
gen en presenteert de resultaten van een eerste beproeving hiervan. Met het nieu-
we instrument, dat bekend staat als Trendwatch, kunnen bepaalde – als ‘kritisch’ 
aangemerkte – ramingen worden getoetst op basis van zo actueel mogelijke 
domeinkennis. In het ontwikkelingsproject van Trendwatch hebben de uitkomsten 
van een recente evaluatie van het PMJ een centrale rol gespeeld (Bont, Homburg & 
Van Rij, 2009; Moolenaar, Van Tulder & Van Gammeren-Zoeteweij, 2009). Uit deze 
evaluatie kwam naar voren dat het met het model (bijna) niet mogelijk is trend-
breuken te voorspellen.  
De voornaamste doelstelling van het project was dan ook: 
 

Het ontwikkelen van een methode en een organisatie waarmee actuele justitie-
relevante factoren kunnen worden gesignaleerd en eventuele trendbreuken in de 
justitiële capaciteitsbehoefte kunnen worden voorzien. 

 
Om dit doel te bereiken, is extra aandacht besteed aan een aantal problemen die 
zich voordoen bij het maken van betrouwbare capaciteitsramingen voor de justitiële 
ketens. Dit wordt hieronder nader toegelicht. Een meer theoretische onderbouwing 
en formalisatie van de in Trendwatch gebruikte methode is te vinden in Van den 
Braak, Sonnenschein, Moolenaar en Smit (2011). 

1.1 De justitiële ketens: een complex systeem 

Voordat we ingaan op de achtergronden van Trendwatch, is enig zicht op de aard 
van de justitiële ketens van belang. Deze ketens vormen namelijk een bijzonder 
complex systeem, waarin talrijke actoren functioneren met uiteenlopende doelen, 
belangen, werkwijzen en afwegingen. Mede hierdoor kunnen zaaksstromen in de 
justitiële ketens grillig verlopen en is het voorspellen van de toekomstige werklast 
en capaciteitsbehoefte van ketenpartners vaak een hachelijke zaak. 
 
Een voorbeeld is hier op zijn plaats. In het fictieve geval dat de politie door de intro-
ductie van een verrassend effectieve opsporingmethode meer overvallers aanhoudt, 
dan vraagt het maatschappelijk belang hun vervolging en berechting. Dit vereist in 
theorie een plotseling verhoogde inspanning van respectievelijk het Openbaar Minis-
terie (OM) en de rechterlijke macht – of deze instanties er nu capaciteit voor hebben 
gereserveerd of niet. Toch hoeft een dergelijke ontwikkeling aan het begin van de 
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keten niet één op één door te werken in de capaciteitsbehoefte van gevangenissen, 
reclasseringsinstanties en andere ketenpartners. Zo kunnen rechters opeens anders 
gaan straffen. Immers, de zittende magistratuur is onafhankelijk en niet per defini-
tie ongevoelig voor (bijvoorbeeld) ingrijpende gebeurtenissen in de samenleving (zie 
o.a. Van der Heide, Van Tulder & Wiebrens, 2007) of nieuwe inzichten over de effec-
tiviteit van sancties. 
 
Het bovenstaande voorbeeld illustreert dat het gedrag van actoren die binnen de 
justitiële ketens vrij decentraal worden aangestuurd (zoals de politie) of van actoren 
die – al dan niet deels – autonoom opereren (zoals rechters) vaak een factor van 
onzekerheid is. Bovendien kunnen ook exogene ontwikkelingen (maatschappelijke 
ontwikkelingen die buiten de invloedssfeer van het ministerie liggen) een vooraf 
lastig in te schatten uitwerking hebben op het verloop van ketenstromen. Samen-
gevat: de condities zijn verre van stabiel. Onvoorziene trendbreuken kunnen van dit 
alles het gevolg zijn. 
 
Het belang van contexten en mechanismen 
In meer abstracte termen blijkt dat zeer uiteenlopende – en soms onvoorziene – 
factoren invloed kunnen uitoefenen op de capaciteitsbehoefte van onderdelen van 
de justitiële ketens. Rekening moet worden gehouden met (gedrags)mechanismen 
(bijvoorbeeld een toename in de punitiviteit van rechters) die zich als reactie op hun 
omgeving, ofwel hun context (bijvoorbeeld een maatschappelijk roep om zwaardere 
straffen), voordoen (zie o.a. Pawson & Tilley, 1997; Van den Braak et al., 2011). De 
situatie wordt nog verder gecompliceerd doordat zulke relevante mechanismen zich 
zowel binnen (bijvoorbeeld onder officieren van justitie, rechters en pro Justitia rap-
porteurs) als buiten de justitiële ketens (bijvoorbeeld onder beleidsmakers, burgers 
en daders) kunnen effectueren. Zo zou een toenemende activiteit van winkeldieven 
(mechanisme) in tijden van economische recessie (context) uiteindelijk ook gevol-
gen kunnen hebben voor de druk op het justitieapparaat. 

1.2 Voorspellen met het Prognosemodel Justitiële Ketens 

Bij het maken van ramingen van de toekomstige capaciteitsbehoefte van onderdelen 
van de justitiële ketens kan dit alles niet worden genegeerd. Een conventioneel 
prognosesysteem zoals het PMJ doet dit dan ook niet geheel. Een zeer beperkte 
selectie van exogene ontwikkelingen vormt het startpunt voor dit model, dat endo-
genen (stromen binnen de justitiële ketens) prognosticeert. Het gaat om: 
1 demografische ontwikkelingen; 
2 maatschappelijke ontwikkelingen; 
3 economische ontwikkelingen; en 
4 institutionele ontwikkelingen. 
 
De in het PMJ meewegende exogene ontwikkelingen in deze vier categorieën, zijn 
benoemd op basis van criminologische, rechtssociologische en economische theo-
rieën. Bij deze ontwikkelingen zijn zo veel mogelijk kwantificeerbare achtergrond-
factoren gezocht, welke als concrete variabelen in het model kunnen worden opge-
nomen. Te denken valt aan: (bij 1) de omvang van de bevolking, de bevolkings-
dichtheid en het aantal alleenstaanden; (bij 2) het aantal kinderen dat betrokken is 
bij echtscheidingen, de alcoholconsumptie en het aantal particuliere/sociale huur-
woningen; (bij 3) de koopkrachtontwikkeling, het aantal uitkeringen en de belas-
tingdruk; en (bij 4) de financiële middelen van de politie, het aantal politiemede-
werkers en het aantal advocaten. 
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Jaarlijks wordt het PMJ geactualiseerd met nieuwe coëfficiënten die volgen uit ge-
vonden correlaties tussen historische reeksen van endogenen en een aantal exoge-
ne achtergrondfactoren. Ramingen worden vervolgens gemaakt op basis van deze 
coëfficiënten en prognoses van exogenen (zie o.a. Moolenaar, Diephuis, Kalidien, 
Leertouwer & Van Tulder, 2009). Die laatste worden onder meer aangeleverd door 
het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
In het prognoseproces leunt een tijdreeksmodel zoals het PMJ sterk op de veronder-
stelling dat correlaties uit het verleden ook in de toekomst gelden. Dit maakt een 
dergelijk model kosteneffectief (zie o.a. DeLurgio, 1998) en bruikbaar onder sta- 
biele condities (zie o.a. Barron & Targett, 1985), maar minder geschikt in omstan-
digheden waarin zich voortdurend veranderingen voordoen. Hiernaast modelleert 
het PMJ de justitiële ketens, wat in dit geval betekent dat de geraamde instroom 
van de ene ketenpartner (deels) wordt bepaald door de geraamde uitstroom bij de 
andere. Dit heeft als nadeel dat foutieve ramingen voor onderdelen aan het begin 
van de keten zich naar het einde van de keten toe ‘opstapelen’. Tot slot dient op-
gemerkt te worden dat de ramingen van het PMJ beleidsneutraal zijn.2 

1.3 Doelstelling van en aandachtspunten voor Trendwatch 

Met het oog op de eerder beschreven complexiteit van de justitiële ketens (para-
graaf 1.1) heeft de zojuist beschreven exercitie die jaarlijks door het PMJ wordt ver-
richt zowel sterke als zwakke kanten. Uit een recente evaluatie van het model door 
Regioplan (Bont et al., 2009) komt naar voren dat het PMJ beter presteert dan een-
voudige tijdreeksmodellen. De verklarende waarde van het PMJ in historisch-statis-
tische zin, de ‘objectiviteit’ ervan, en het feit dat het de justitiële ketens modelleert, 
worden eveneens positief gewaardeerd. 
 
Niettemin is de voorspelkwaliteit van ramingen ten behoeve van de justitiebegroting 
voor verbetering vatbaar. Dit blijkt onder meer uit vergelijkingen tussen oude PMJ-
ramingen en latere realisaties door het WODC (Moolenaar et al., 2009; Temürhan & 
Choenni, 2010). Ook Regioplan concludeert dat de vanuit financieel en beleidsmatig 
oogpunt aanvaardbare afwijkingen tussen prognoses en realisaties soms (ruim) 
worden overschreden. De belangrijkste reden hiervoor is dat het met het model 
(bijna) niet mogelijk is om trendbreuken te voorzien. 
 
Doelstelling 
Tegen deze achtergrond is in 2009 begonnen met de ontwikkeling van een instru-
ment ter toetsing en verbetering van capaciteitsramingen voor de justitiebegroting. 
Kortom: Trendwatch. Zoals aan het begin van deze inleiding is vermeld, was het 
doel van dit project: 

                                               
 
 
 
2 Feitelijk schat het PMJ de jaarlijkse groei van de capaciteitsbehoefte ten opzichte van het laatste (voorlopig) 

gerealiseerde jaarcijfer (meestal t-1). De effecten van veel recente of voorgenomen beleidsmaatregelen hebben 

derhalve niet of nauwelijks invloed op de raming. Overigens zijn de uitkomsten van het gehele PMJ-traject ten 

behoeve van de justitiebegroting niet alleen gebaseerd op de beleidsneutrale ramingen van het model, maar óók 

op inschattingen van de effecten van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen door beleidsdirecties (zie o.a. 

Ministerie van Justitie, 2009). Dit laatste onderdeel valt inhoudelijk en organisatorisch buiten de verantwoorde-

lijkheid van het WODC. 
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Het ontwikkelen van een methode en een organisatie waarmee actuele justitierele-
vante factoren kunnen worden gesignaleerd en eventuele trendbreuken in de justi-
tiële capaciteitsbehoefte kunnen worden voorzien. 
 
Aandachtspunten 
Om de hierboven genoemde doelstelling te bereiken, is bij de ontwikkeling van het 
instrument en bij de invulling van de casus die in dit rapport worden behandeld 
geconcentreerd op problemen die kunnen verklaren waarom trendbreuken in de 
capaciteitsbehoefte van ketenpartners zo lastig zijn te voorspellen (zie ook para-
graaf 1.1 en Bont et al., 2009). We noemen hier in het bijzonder: 
• de omstandigheden die de justitiële ketens beïnvloeden zijn verre van stabiel; 
• bestaande modellen houden onvoldoende rekening met het gedrag van (autono-

me) ketenactoren; 
• de toekomstige input aan het begin van de justitiële ketens (bijvoorbeeld de 

politie-instroom) is moeilijk in te schatten; 
• de gegevens waarmee bestaande modellen worden gevoed, zijn vaak gedateerd 

(zo worden in het PMJ cijfers uit t-1 gebruikt ten behoeve van de begroting voor 
t+2). 

 
Voorts is ingespeeld op enkele adviezen uit de eerder genoemde evaluatie: 
• probeer ‘kritische ramingen’ te identificeren; 
• streef naar een meer frequente monitoring van de laatste ontwikkelingen op jus-

titieterrein en daarbuiten; 
• maak gebruik van de kritische blik van (onafhankelijke) experts; 
• onderken dat bestaande tijdreeksmodellen als een black box worden ervaren (zie 

ook Makradakis, Wheelwright & Hyndman, 1998), waardoor het voor gebruikers 
moeilijk is de betrouwbaarheid van de ramingen in te schatten. 

1.4 Ontwikkeling van een Trendwatch-instrument 

Het voorlopige resultaat van het ontwikkelingsproject berust op de veronderstelling 
dat winst op de in paragraaf 1.3 genoemde aandachtspunten niet alleen te behalen 
is door nog actuelere cijfers op tafel te krijgen, maar bovenal door zo actueel 
mogelijke domeinkennis te gebruiken over de effecten van (vaak moeilijk kwantifi-
ceerbare) veranderingen binnen en buiten de justitiële ketens. Het gaat dan onder 
meer om ‘zachte’ informatie over het gedrag van ketenactoren, over veranderingen 
in de opsporing en over relevante maatschappelijke trends die in het beleidsneutrale 
PMJ niet (voldoende) worden vertegenwoordigd in de vier categorieën van daarin 
gebruikte achtergrondvariabelen (zie paragraaf 1.2). 
 
Omdat Trendwatch zich nog in een pilotfase bevindt, heeft de ontwikkeling ervan 
zich tot dusver uitsluitend gericht op aspecten die relevant zijn voor de zogeheten 
veiligheidsmodule van het model. Deze module raamt de behoefte van schakels in 
de veiligheidsketen.3 De meeste ramingen voor de civielrechtelijke en bestuursrech-
telijke rechtspraak en civiele rechtsbijstand vallen hier niet onder. 

                                               
 
 
 
3 De veiligheidsketen bestaat voornamelijk uit de onderdelen van de strafrechtsketen, maar beslaat ook enkele 

onderdelen van andere ketens, waardonder verkeersovertredingen en vreemdelingenbewaring 

(bestuursrechtelijke keten).  
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In de eerste twee casussen waarop het instrument is toegepast (zie hoofdstukken 5 
en 6), is uitsluitend gekeken naar factoren die invloed hebben op de werklast (c.q. 
de capaciteit die daadwerkelijk wordt aangesproken) van een onderdeel van de 
justitiële ketens. Dit staat met nadruk niet gelijk aan de capaciteitsbehoefte, hoewel 
de werklast hiervoor wel grotendeels bepalend is. 
 
Tijdens het ontwikkelingsproject zijn werkzaamheden verricht die kunnen worden 
onderverdeeld in drie categorieën. Deze zullen ook in de toekomst afzonderlijke on-
derdelen van Trendwatch vormen. Dit wordt hieronder beknopt toegelicht. 
 
1 Signalering 

Om relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen tijdig te kunnen signaleren in een 
complexe justitieomgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is, bleek 
het cruciaal om eerst een degelijke informatiepositie te realiseren. Er is voor ge-
kozen ‘mee te liften’ op het signalerende vermogen van actoren in de samenle-
ving en in de justitiële ketens zelf. Bronnen die momenteel systematisch worden 
aangeleverd en verzameld, zijn onder meer: 
• Interne notities en memo’s van justitiële ketenpartners en beleidsdirecties. 
• Expert opinions op basis van gesprekken en schriftelijke bevragingen. Momen-

teel zijn ongeveer 60 deskundigen, werkzaam binnen en buiten de justitiële 
ketens, betrokken bij Trendwatch. Het gaat bijvoorbeeld om politiefunctio-
narissen, officieren van justitie, (kinder)rechters, inspecteurs, criminologen, 
beleidsmedewerkers en pro Justitia rapporteurs. 

• Berichtgeving door media, toezichthouders, vakorganisaties, enz. 
• Wetenschappelijke publicaties. 

Hiernaast worden gegevens en inzichten verzameld door samenwerking en activi-
teiten van projectmedewerkers binnen de justitiële ketens, waaronder deelname aan 
de ketenbrede Early Warning werkgroep. 
 
2 Registratie en documentatie 

Om de relevante domeinkennis die uit bovengenoemde bronnen wordt geput op 
te kunnen te slaan en later opnieuw te kunnen ontsluiten, wordt momenteel een 
database ontwikkeld. Hierin zal, onder meer, al het tijdens projectwerkzaam-
heden verzamelde bronmateriaal worden gekoppeld aan factoren die reeds in 
eerdere Trendwatch-trajecten (zie hoofdstuk 3) zijn gedefinieerd. Deze database 
heeft een drieledig doel: 
• Het kunnen bijhouden en volgen van relevante ontwikkelingen en hun kwalita-

tieve of kwantitatieve bronnen. 
• Vastleggen hoe veranderingen en gebeurtenissen binnen en buiten de justitiële 

ketens invloed hebben op de werklast van ketenpartners. 
• Verantwoording. Vanwege het buitengewoon grote volume en de verscheiden-

heid van de bronnenverzameling op basis waarvan in Trendwatch uitspraken 
worden gedaan over justitierelevante factoren, zijn conventionele bronnenver-
meldingen in rapportages als deze nauwelijks mogelijk. 

•  
3 Verklaren en voorspellen 

De ontwikkeling van Trendwatch is een sprong op onbekend terrein. Zijn we al in 
staat relevante – en vaak moeilijk kwantificeerbare – ontwikkelingen te signa-
leren, dan is de eerstvolgende vraag: hoe modelleren (verklaren) we hun effect 
op de werklast van de justitieonderdelen? En ten tweede: hoe komen we van 
daaruit tot een voorspelling? 
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Ter verkenning van dit onbekende terrein is in de beginfase van het ontwikkelings-
project een analyse uitgevoerd van trendbreuken in het verleden, hun oorzaken en 
hun gevolgen. Op basis van elf historische trendbreuken volgde in eerste instantie 
een teleurstellende conclusie: trendbreuken zijn – zelfs met de kennis van nu – 
zelden eenduidig te verklaren. Meerdere factoren spelen steeds een rol. Een tweede 
bevinding bood meer aanknopingspunten (zie ook paragraaf 1.1 en Van den Braak 
et al., 2011): 
 

Trendbreuken ontstaan doorgaans door meerdere contexten en mechanismen die 
in combinatie een bepaald resultaat genereren. Vaak zijn over zulke factoren 
geen cijfers of empirische gegevens beschikbaar. 

 
Het is mede dit inzicht dat de ontwikkeling van een instrument, dat in dit cahier 
wordt beschreven en voor het eerst wordt toegepast, mogelijk heeft gemaakt. 
Argumentatiediagrammen, die structuur aanbrengen in grote hoeveelheden infor-
matie en veronderstellingen over de werkelijkheid expliciet maken, spelen in de 
daarbij gehanteerde methode een centrale rol (zie hoofdstuk 4). Een meer theore-
tische onderbouwing en formalisatie van deze methode is, zoals eerder gemeld, te 
vinden in Van den Braak et al. (2011). 

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de lezer eerst bekend 
gemaakt met enkele conceptuele uitgangspunten en begrippen die een centrale rol 
spelen in het tot dusver ontwikkelde Trendwatch-instrument. Hoofdstuk 3 beschrijft 
welke overwegingen een rol spelen bij de selectie van een casus en welke stappen 
in het daaropvolgende traject (verklaren en voorspellen) zijn te onderscheiden.  
Hoe in dit proces gebruik wordt gemaakt van argumentatiediagrammen, welke rede-
neervormen hierdoor mogelijk zijn, en welke rekenregels daarbij worden toegepast, 
wordt uitgelegd in hoofdstuk 4. 
 
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt uitgebreid gerapporteerd over de toepassing van 
Trendwatch op twee pilotcasus en de verwachtingen die hieruit voortvloeien voor de 
toekomstige bezetting van respectievelijk het gevangeniswezen en van justitiële 
jeugdinrichtingen (JJI’s). Hoofdstuk 7, ten slotte, is een slotbeschouwing waarin 
naar aanleiding van de pilots enkele (voorlopige) conclusies worden getrokken en 
enkele aandachtspunten voor de toekomst worden benoemd. 
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2 Conceptuele uitgangspunten 

In Trendwatch spelen op conceptueel niveau een aantal uitgangspunten en begrip-
pen een centrale rol. Deze worden in dit hoofdstuk nader omschreven. 

2.1 Trends 

Een trend kan worden beschouwd als een reeks resultaten met een min of meer 
constante groei: de uitkomst van een per saldo gelijkblijvende combinatie van cau-
sale factoren. Anders gesteld: een trend bestaat doordat meerdere factoren teza-
men dezelfde groei blijven genereren. Dit is bijvoorbeeld het geval als de instroom 
van verkeersboetes bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) enkele jaren 
toeneemt met een percentage binnen bepaalde marges. 
 
Zo bezien kan een trend zowel een begin als een einde hebben. Immers, wanneer 
zich een structurele verandering voordoet in de combinatie van factoren die resul-
teert in een trend, kan zich een andere trend inzetten. In Trendwatch kunnen cau-
sale factoren zowel justitierelevante (keten- of gedrags)mechanismen omvatten als 
contexten (omgevingsfactoren) waarvan bekend is dat ze zulke mechanismen kun-
nen activeren of deactiveren (zie ook paragraaf 1.1). 

2.2 Een hedendaagse trend als referentie 

In de tot dusver ontwikkelde werkwijze van Trendwatch wordt een hedendaagse 
trend in de werklast van een ketenpartner als referentie gebruikt. Deze trend, eindi-
gend bij de meest recente realisatie (t=0), dient in het proces als ijktrend. Het tijd-
vak waarin deze zich voordoet, geldt vervolgens als ijkperiode (zie figuur 2.1). 
 
Figuur 2.1 Een ijktrend in een bepaalde ijkperiode (voorbeeld) 
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2.3 Een structurele verandering 

Een ijktrend begint meestal bij het einde van een eerdere, historische trend (zie 
figuur 2.2). Immers, in veel tijdreeksen heeft zich al eens een trendbreuk voorge-
daan. Anders gesteld: een ijktrend is vaak de uitkomst van een structurele veran-
dering in de combinatie van factoren die ooit resulteerde in een historische trend. 
 
Figuur 2.2 Historische trend versus ijktrend (voorbeeld) 
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2.4 Op zoek naar factoren die de ijktrend verklaren 

In deze benadering verkrijgt een ijktrend haar hedendaagse richting meestal door 
een beperkte verzameling van factoren die al eerder een structurele verandering 
heeft veroorzaakt. Deze verklarende factoren moeten dus wel eerder veranderde 
trends omvatten. Omdat dit doorgaans bij een relatief klein aantal justitierelevante 
factoren uit het totaal het geval zal zijn, vormen verklarende factoren een behap-
baar onderwerp van onderzoek en analyse in Trendwatch. Bovendien kan van ver-
klarende factoren na onderzoek worden vastgesteld dat ze de potentie hebben de 
werklast van een ketenpartner te beïnvloeden. Met het oog op de toekomst dient 
hun ontwikkeling daarom systematisch in de gaten te worden gehouden. 
 
Een belangrijke observatie is dat de factoren die een ijktrend vormgeven zowel tij-
dens als vlak vóór een ijkperiode van trend kunnen zijn veranderd (zie figuur 2.3). 
Immers, hun verandering kan met enige vertraging doorwerken in de justitiële ke-
tens. Zo zou het meerdere jaren kunnen duren voordat een toepassing van meer 
effectieve opsporingsinstrumenten resulteert in een toename van het aantal door de 
rechter opgelegde vrijheidsstraffen. 
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Figuur 2.3 De voor het verklaren van een ijktrend relevante analyseperiode 
(voorbeeld) 
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2.5 Voorspellen op basis van verklarende factoren 

Factoren die een hedendaagse ijktrend verklaren, zijn ook voor de toekomst rele-
vant. En daar draait het in Trendwatch uiteindelijk om. Op basis van verwachtingen 
omtrent diverse verklarende factoren wordt een voorspelling gegeven van de rich-
ting(sverandering) van een ijktrend in een gespecificeerde verwachtingsperiode (zie 
figuur 2.4). Een verwachtingsperiode begint op het moment dat de laatste waarde in 
de tijdreeks van de ijktrend is gerealiseerd (t=0). 
 
Ook de toekomstige richting(sverandering) van een ijktrend kan worden bepaald 
door veranderingen in verklarende factoren die zich zowel tijdens als vlak vóór een 
verwachtingsperiode voordoen (zie figuur 2.4). Dit brengt als voordeel met zich mee 
dat diverse early-warning-signalen over verklarende factoren al in het proces van 
voorspellen kunnen worden meegewogen. 
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Figuur 2.4 De voor het geven van een trendverwachting relevante 
analyseperiode (voorbeeld) 
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3 De casusselectie en het Trendwatch-traject 

Dit hoofdstuk beschrijft beknopt wat een casus in Trendwatch inhoudt, welke over-
wegingen een rol spelen bij de casusselectie en uit welke stappen het daaropvol-
gende traject globaal bestaat. 

3.1 Wat houdt een casus in? 

Het gehele proces van verklaren en voorspellen vindt plaats tijdens een Trendwatch-
traject. In de tot dusver ontwikkelde werkwijze omvat elke casus in zo’n traject een 
aantal van de in hoofdstuk 2 beschreven elementen, te weten: 
• een hedendaagse ijktrend tijdens een bepaalde ijkperiode als uitkomst van een 

structurele verandering in een combinatie van causale factoren; 
• alle factoren die deze verandering – en daarmee de ijktrend zelf – kunnen verkla-

ren; en 
• een voorspelling van de richting(sverandering) van de ijktrend in een gespeci-

ficeerde verwachtingsperiode. 

3.2 De selectie van een casus 

Elke casus wordt geselecteerd na een korte verkenning van een hedendaagse trend 
in de werklast van een specifiek onderdeel van de justitiële ketens en van de fac-
toren die deze potentiële ijktrend mogelijk verklaren. Hiervoor wordt geput uit een 
omvangrijke en groeiende bronnencollectie waarvoor momenteel een database in 
ontwikkeling is (zie ook de paragrafen 1.4 en 4.3). 
 
De definitieve casusselectie vindt vervolgens plaats tijdens een projectoverleg, op 
basis van een aantal overwegingen die behulpzaam kunnen zijn bij het identificeren 
van ‘kritische ramingen’.4 Deze overwegingen zijn: 
• de omvang van de kosten die met een onderdeel van de justitiële ketens zijn 

gemoeid; 
• het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belang van een juiste raming; 
• de voorspelfout van de gerelateerde beleidsneutrale raming van het Prognose-

model Justitiële Ketens (PMJ) in het verleden; 
• de mate waarin de ijktrend door het PMJ is voorzien; en 
• de mate waarin de verklarende factoren, die volgens de korte verkenning moge-

lijk hebben bijgedragen aan het ontstaan van de huidige ijktrend, reeds meewe-
gen in het PMJ. 

                                               
 
 
 
4 In toekomstige verbeteringsprojecten moet worden toegewerkt naar een set scherper gedefinieerde en beter 

‘weegbare’ criteria. 
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3.3 De fasering van een Trendwatch-traject 

Elk jaar komen enkele casus in aanmerking voor een Trendwatch-traject. Op hoofd-
lijnen zijn in zo’n traject in twee fasen (het basisonderzoek en de expertfase) negen 
stappen te onderscheiden. Deze stappen, welke elkaar in de praktijk kunnen over-
lappen, worden hieronder beknopt beschreven. Figuur 3.1 illustreert het gehele tra-
ject en geeft op basis van de eerste ervaringen met het instrument een indicatie van 
de tijdsinvestering die elke stap vereist. 
 
Het basisonderzoek 
1 De dataverzameling: inventarisatie en analyse van justitierelevante factoren die 

de hedendaagse ijktrend kunnen verklaren. 
2 Het in kaart brengen van factoren en hun onderlinge relaties in een basisdiagram 

(zie hoofdstuk 4) op basis van de domeinkennis die binnen de projectgroep aan-
wezig is. 

3 Het vaststellen van feitelijkheden, onjuistheden en onzekerheden in het basisdia-
gram tijdens opeenvolgende projectgroepbijeenkomsten. 

4 Het bijstellen van het basisdiagram op basis van nieuwe inhoudelijke inzichten en 
methodische gronden. 

 
De expertfase 
5 Het raadplegen van deskundigen met behulp van op maat gesneden vragenlijs-

ten, mede op basis van de bevindingen tijdens stap 3. 
6 Het inventariseren en analyseren van de tijdens stap 5 vergaarde expert opinions 

over: 
a het realiteitsgehalte van gesignaleerde trends in de ijkperiode;  
b de relevantie van andere verklarende factoren die nog niet in beeld waren 

gekomen tijdens het basisonderzoek; en 
c de plausibiliteit van de in het basisdiagram aan relaties tussen factoren toege-

kende verklaringskrachten (zie paragraaf 4.4). 
7 Het aanscherpen en vaststellen van een referentiediagram (zie hoofdstuk 4), dat 

een verklaring kan bieden voor de hedendaagse ijktrend. 
8 Het inventariseren en beoordelen van de tijdens stap 5 vergaarde expert opinions 

over de te verwachten toekomstige ontwikkeling van verklarende factoren. 
9 Het opstellen en doorrekenen van een prognosediagram (zie hoofdstuk 4), en het 

uitwerken van de trendindicatie die daaruit volgt. 
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Figuur 3.1 Opeenvolgende stappen in een Trendwatch-traject 
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3.4 Een onafhankelijke trendindicatie als uitkomst 

Een traject, zoals hiervoor beschreven, mondt uit in een onafhankelijke indicatie van 
het verwachte niveau van de werklast van een ketenpartner aan het einde van een 
gespecificeerde verwachtingsperiode. Deze indicatie kan worden gebruikt ter toet-
sing en/of ter aanpassing van de beleidsneutrale PMJ-raming. Dit laatste is geen 
onderdeel van het instrument Trendwatch, maar valt onder de verantwoordelijkheid 
en expertise van de projectgroep die zich bezighoudt met de jaarlijkse actualisering 
van het PMJ. 
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4 Werken en redeneren met argumentatie 
diagrammen 

In de werkwijze van Trendwatch wordt aan de hand van een (mogelijke) verklaring 
voor een hedendaagse trend een voorspelling gegeven van het verloop daarvan in 
de toekomst. Hiervoor worden zogeheten argumentatiediagrammen gebruikt. Een 
argumentatiediagram brengt structuur aan in een grote hoeveelheid informatie en 
maakt veronderstellingen over de werkelijkheid expliciet. Argumentatiediagrammen 
zijn dan ook bijzonder nuttig bij gebrek aan cijfers, empirische gegevens en vergelij-
kingen uit de exacte wetenschappen die verklaringen en prognoses van trends goed 
kunnen onderbouwen. Bij veranderlijke trends in de justitiële ketens is dit regelma-
tig aan de orde (zie ook Van der Heide et al., 2007; Temürhan & Choenni, 2010). 
Voor elke unieke casus in een Trendwatch-traject (zie hoofdstuk 3) worden stapsge-
wijs drie verschillende diagrammen opgesteld: 
1 Basisdiagram 

Een ‘voorlopig’ diagram, dat tot stand komt door middel van het basisonderzoek. 
Dit diagram verklaart het ontstaan en de richting van een hedendaagse ijktrend. 

2 Referentiediagram 
Het op basis van expert opinions aangescherpte en vervolgens vastgestelde dia-
gram dat het ontstaan en de richting van een hedendaagse ijktrend verklaart. 

3 Prognosediagram 
Het diagram – op basis van het referentiediagram – waarin de volgens expert 
opinions te verwachten trend(verandering) van factoren wordt doorgerekend. De 
uitkomst van dit diagram indiceert of en, zo ja, in welke richting de ijktrend in 
een gespecificeerde verwachtingsperiode zal veranderen. 

 
Dit hoofdstuk beschrijft welke patronen van redeneren bij het werken met argumen-
tatiediagrammen voorkomen, welke definities worden gehanteerd en welke rekenre-
gels en visualisaties worden toegepast. Raadpleeg Van den Braak et al. (2011) voor 
een meer theoretische onderbouwing en formalisatie van deze methode. 

4.1 Patronen van redeneren 

Het in kaart te brengen van justitierelevante factoren in een argumentatiediagram 
stelt ons in staat om te redeneren over deze factoren en, in het bijzonder, over hun 
relaties tot elkaar. Met een dergelijk diagram is het mogelijk om twee vormen van 
redeneren over factoren uit te drukken. 
Ten eerste causaal (of verklarend) redeneren, bijvoorbeeld op basis van domeinken-
nis, zoals: 
‘Factor X veroorzaakt factor Y.’  of ‘Factor X verklaart factor Y.’ 
 
Deze vorm van redeneren maakt het mogelijk om een gestructureerd overzicht te 
geven van de (mogelijke) oorzaken van of verklaringen voor een ontwikkeling.  
 
Ten tweede argumentatief (of onderbouwend) redeneren, bijvoorbeeld op basis van 
betogen van deskundigen, cijfers of documenten, zoals: 
 

‘Expert A beweert dat factor X geldt, dus geldt factor X.’ 
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Argumenten onderbouwen factoren waarvoor (nog) geen oorzaken of verklaringen 
zijn gespecificeerd. Zo kan er een indicatie gegeven worden of een factor überhaupt 
geldt. Het bovenstaande argument kan dus ook gelezen worden als:  
 

‘Dat expert A beweert dat factor X geldt, is een indicatie voor de geldigheid van 
factor X .’ 

 
Of als: 
 

‘De bewering van expert A dat factor X geldt, onderbouwt factor X.’ 
 
Zulke argumenten zullen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op vaak voorkomende patro-
nen van redeneren. Een voorbeeld van zo’n patroon is het redeneren over expert 
opinions. Dit patroon is erop gebaseerd dat uitlatingen van een deskundige door-
gaans voor ‘waar’ worden aangenomen, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat 
deze de waarheid niet spreekt of dat deze geen expert is op het gebied waarover hij 
uitlatingen doet. Een dergelijk patroon kan natuurlijk ook gebruikt worden om facto-
ren te weerleggen, bijvoorbeeld op de volgende manier: 
 

‘Expert A beweert dat factor X niet geldt, dus geldt factor X niet.’ 
 
Op deze wijze kan worden aangegeven dat een factor niet geldt – dat wil zeggen dat 
een expert de factor tegenspreekt. Dit wordt een tegenargument genoemd.  

4.2 Factoren, grondfactoren en argumenten 

In argumentatiediagrammen bestaat een belangrijk verschil tussen factoren ener-
zijds en argumenten anderzijds. Hoe verder de causale ketens in een dergelijk dia-
gram worden ontwikkeld, hoe gedetailleerder de daarin als factoren opgenomen 
verklaringen worden. Ergens ontstaan er dan punten waarop het niet meer wen-
selijk (of mogelijk) is om nog nader verklaringen te specificeren. Vanaf welk punt 
niet langer wordt gezocht naar verklaringen van verklaringen, hangt af van zowel  
de casus als de factor die zich op zo’n punt doet gelden. In Trendwatch wordt zo’n 
factor aangemerkt als een grondfactor. 
 

Een factor die in een argumentatiediagram niet expliciet nader wordt verklaard 
door andere factoren, en dus aan het begin van de causale keten(s) staat, heet 
een grondfactor. 

 
Toch is het belangrijk dat er een uitspraak kan worden gedaan over de geldigheid 
van grondfactoren. Dit gebeurt door middel van argumenten op basis van expert 
opinions. Tijdens een expertraadpleging wordt daarom aan deskundigen gevraagd  
of zij veronderstelde grondfactoren – en vooral hun trend – in de ijkperiode kunnen 
onderschrijven (en beargumenteren). 
 

Argumenten in een basis- of referentiediagram drukken enkel uit of een expert 
het met een grondfactor ‘eens’ is of niet. 

 
Bij hun onderbouwing kunnen deskundigen overigens ook zeer concrete redenen 
aandragen waarom een grondfactor volgens hen geldt. In feite kunnen deze weer 
worden beschouwd als factoren die deze factor (mogelijk) verklaren. In sommige 
gevallen kan dan ook worden besloten zulke afzonderlijke concrete redenen toch te 
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expliciteren. Niet als argumenten, maar als nieuwe (grond)factoren ter aanscherping 
van het diagram. 
 
Waar met behulp van een basis- of referentiediagram kan worden geredeneerd over 
de geldigheid van een uitgebreide verklaring voor een trend, dient een prognosedia-
gram om te kunnen redeneren over het verloop van deze trend in de toekomst. In 
een prognosediagram worden daarom andere typen argumenten gehanteerd (zie 
paragraaf 4.5). 
 

Argumenten in een prognosediagram drukken de richting uit waarin de trend van 
een grondfactor zich naar de verwachting van experts zal ontwikkelen. 

4.3 Totstandkoming en definiëring van factoren 

Om ongewenste ruis van betrekkelijk irrelevante of geïsoleerde ontwikkelingen en 
incidentele gebeurtenissen te voorkomen, wordt reeds tijdens het basisonderzoek 
geprobeerd factoren steeds op een zo hoog mogelijk niveau van analyse en abstrac-
tie te definiëren. 
Daarom kan bijvoorbeeld worden besloten de volgende factoren niet afzonderlijk te 
definiëren: 
 

[Steeds snellere afhandeling zedenzaken door verbetering DNA-bewijs].  
[Toenemend aantal opgeloste overvallen door inzet speciale overvalteams]. 
[Stijgend aantal heterdaadbetrappingen bij ramkraken door inzet wijkagent]. 

 
Maar bijvoorbeeld wel een factor als volgt te definiëren, waarbij ontwikkelingen 
zoals hierboven wel degelijk worden gedocumenteerd en (blijven) meewegen in het 
bepalen van de trend: 
 

[Toenemende effectiviteit in de opsporing van zware misdrijven]. 
 
Enerzijds moet in dit delicate proces worden voorkomen dat er overlap ontstaat tus-
sen factoren. Immers, de factoren moeten ‘onafhankelijk’ van elkaar blijven. Ander-
zijds mag de afzonderlijke zeggingskracht van factoren in dit proces niet verloren 
gaan. In dat geval zou de gestructureerde verklaring die middels een argumentatie-
diagram tot stand komt minder gedetailleerd worden. Dit gevaar doemt bijvoorbeeld 
op wanneer meerdere factoren met verschillende kenmerken en/of invloeden kandi-
daat zijn om te worden samengevoegd tot één. Deze constatering kan een goede 
reden zijn om dat niet te doen. 
Daarom kan bijvoorbeeld worden besloten de volgende factor niet afzonderlijk te 
definiëren: 
 

[Toenemende aantal zware strafzaken dat wordt vervolgd]. 
 
Maar bijvoorbeeld, lettend op onderliggende unieke ontwikkelingen, meerdere 
factoren als volgt te definiëren: 

 
[Afnemend aantal zware vermogensmisdrijven dat wordt vervolgd]. 
[Toenemend aantal zware geweldsmisdrijven dat wordt vervolgd]. 
[Toenemend aantal zware Opiumwetzaken dat wordt vervolgd]. 
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De domeinkennis die voor dit onderdeel van het Trendwatch-traject nodig is, ligt 
besloten in een collectie van bronnen. Deze is bijzonder omvangrijk en gedifferen-
tieerd. Mede daardoor is het niet mogelijk om voor elke factor verantwoording af te 
leggen door middel van conventionele referenties. Aan de factoren liggen doorgaans 
talrijke concrete maar gefragmenteerde bronnen ten grondslag. En sommige facto-
ren vertegenwoordigen juist weer een minder concreet beeld, dat ontstaat uit ver-
schillende bronnen in hun onderlinge samenhang. 
 
Gezien het complexe karakter van (het gebruik van) de hierboven beschreven bron-
nencollectie, is een database in ontwikkeling ter ondersteuning van Trendwatch (zie 
paragraaf 1.4). Hierin wordt, onder meer, al het tijdens projectwerkzaamheden ver-
zamelde bronmateriaal gekoppeld aan reeds gedefinieerde justitierelevante facto-
ren. De database zal zodoende ook als verantwoordingsinstrument gaan fungeren. 

4.4 Visualisaties en rekenregels in een basis- of referentiediagram 

In een basis- of referentiediagram worden factoren, expert opinions, argumenten en 
relaties op de hieronder beschreven wijze geïllustreerd (de voorbeelden staan los 
van de justitiële context). 
Factoren die in een bepaalde periode geldig zijn, worden weergegeven als groene 
boxen met daarin een omschrijving van zowel hun inhoud als hun trend (zie figuur 
4.1). 
 
Figuur 4.1  Weergave van een geldige factor 

 

 
 
Een expert opinion die een factor onderbouwt, wordt weergegeven als een oranje 
box met daarin een code die naar een geanonimiseerde bron verwijst (zie figuur 
4.2). 
 
Figuur 4.2 Weergave van een expert opinion die een factor onderbouwt 

 

 
 
Een expert opinion die een factor tegenspreekt, wordt weergegeven als een rode 
box met daarin een code die naar een geanonimiseerde bron verwijst (zie figuur 
4.3). 
 
Figuur 4.3 Weergave van een expert opinion die een factor tegenspreekt 

 

 
 
Een argument omvat zowel een expert opinion, een argumentatieve relatie als een 
factor (zie figuur 4.4). 
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Figuur 4.4  Weergave van een argument 

 

 
 
Een verklarende relatie tussen factoren wordt weergegeven als een groene pijl met 
een open pijlpunt (zie figuur 4.5). 
 
Figuur 4.5 Weergave van een verklarende relatie 

 

 
 
Een te verklaren trend bevindt zich altijd onderin een argumentatiediagram. Naar 
boven toe worden in causale keten(s) steeds meer verklarende factoren voor deze 
trend geëxpliciteerd (zie figuur 4.6). 
 
Figuur 4.6 Weergave van een te verklaren ijktrend in een diagram 
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Waardering en beoordeling van grondfactoren 
Zoals eerder is toegelicht, kunnen alléén factoren die niet verklaard worden door 
andere factoren (grondfactoren) onderbouwd of weerlegd worden door argumenten. 
Deze argumenten bepalen of tijdens het basisonderzoek gevonden grondfactoren 
een rol blijven spelen in het definitieve referentiediagram. 
 
Op basis van het aantal argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ wordt aan een iedere grond-
factor een waarde toegekend. Ieder argument tegen een grondfactor heeft een 
waarde 0 en ieder argument ‘voor’ een waarde 1. 
 

De waarde van een grondfactor wordt bepaald door de cumulatieve waarde van 
alle inkomende argumenten te delen door het aantal inkomende argumenten.  

 
De waarde van iedere grondfactor is, kortom, het gemiddelde van de waarden van 
al zijn argumenten: in het basis- of referentiediagram per definitie een getal tussen 
0 en 1. Als een grondfactor (nog) niet onderbouwd of weerlegd is, dan heeft deze 
een verstekwaarde van 1. Dit wordt in het diagram gevisualiseerd door een groene 
box met een gestippelde rand (zie figuur 4.7). 
 
Figuur 4.7 Weergave van een grondfactor met een verstekwaarde 

 

 
 
Als een grondfactor een waarde 1 heeft, wordt ervan uit gegaan dat de in de factor 
beschreven trend inderdaad aanwezig is. Dit kan zijn ofwel omdat deskundigen dit 
hebben beaamd, ofwel omdat er geen redenen voor het tegendeel zijn gevonden (er 
zijn geen tegenargumenten). Als er veel argumenten tegen een bepaalde grondfac-
tor worden gegeven, kan dit een reden zijn om deze uit het diagram te verwijderen. 
Deze factor mag dan in een (definitief) referentiediagram niet meer als verklaring 
gelden voor opvolgende factoren.5 
 
Verklaringskracht 
Om inzicht te krijgen in de mate waarin een bepaalde (grond)factor een andere 
factor verklaart, wordt in een argumentatiediagram óók aan iedere verklarende 
relatie een getal op een schaal van 0 tot 1 toegekend. Dit getal vertegenwoordigt  
de verklaringskracht van de verklarende factor op de verklaarde factor.  
Bijvoorbeeld (zie ook figuur 4.8): 
 

                                               
 
 
 
5 Merk op dat de huidige werkwijze ervan uitgaat dat de meningen van de verschillende experts allemaal even 

zwaar wegen. In de toekomst kan de werkwijze aangepast worden, zodat het mogelijk is een waarde aan iedere 

expert te verbinden (bijvoorbeeld op basis van zijn geloofwaardigheid of deskundigheid). In dat geval zal er ook 

gerekend kunnen worden met de sterkte van de verschillende argumenten voor en tegen (nu wegen alle argu-

menten even zwaar). Tevens kan er dan rekening worden gehouden met overlappende argumenten en met 

afhankelijkheden tussen experts (bijvoorbeeld als hetzelfde verklaren, maar hun mening mogelijk niet onafhan-

kelijk van elkaar hebben gevormd, omdat ze voor dezelfde organisatie werken). 
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[afnemende intensiviteit jacht] kan voor 0,75 ( 75%) verklaard worden door 
[afnemend animo jachtsport]. 

 
Figuur 4.8 Weergave van verklaringskracht 

 

 
 
De taxatie van de verklaringskrachten vindt in eerste instantie (tijdens het basis-
onderzoek) plaats op basis van zowel concrete getallen als globale indrukken die 
voortkomen uit een omvangrijke bronnencollectie (zie paragraaf 1.4). Van sommige 
relaties kan de verklaringskracht op dat moment, bij gebrek aan empirische gege-
vens, niet anders dan met een educated guess worden ingeschat. Op basis van ex-
pert opinions kunnen verklaringskrachten na een expertbevraging worden vastge-
steld, worden aangescherpt of (sterk) worden gewijzigd. Feitelijk worden de in het 
argumentatiediagram geëxpliciteerde aannames dan gekalibreerd. 
 
Hoewel alle factoren – met uitzondering van grondfactoren – in theorie voor 100% 
verklaard moeten worden door andere factoren, is het zelden mogelijk alle denkbare 
verklaringen in een argumentatiediagram te specificeren. Daarom wordt standaard 
aan elke verklaarde factor een op zichzelf staande factor verbonden die alle onbe-
kende factoren vertegenwoordigt. De verklaringskracht van onbekende factoren 
wordt zó getaxeerd dat alle verklaringskrachten die inkomen op de erdoor verklaar-
de factor optellen tot 1 (zie figuur 4.9). 
 
Figuur 4.9 Verwerking ‘onbekende factoren’ 

 

 
 
Doorrekening van een basis- of referentiediagram  
Wanneer alle grondfactoren een waarde hebben, en wanneer voor alle relaties een 
verklaringskracht is vastgesteld, kan met een basis- of referentiediagram worden 
gerekend. Met andere woorden: ook voor alle overige factoren in het diagram en 
voor de te verklaren trend kan nu als volgt een waarde worden bepaald: 
 

De waarde van iedere factor, niet zijnde een grondfactor, wordt berekend door de 
som te nemen van de waarden van al zijn verklaringen maal de verklaringskracht 
van de relaties. 
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Net zoals bij de grondfactoren het geval is, vertegenwoordigt deze waarde de mate 
waarin de in een factor omvatte trend in de onderzochte periode aanwezig is. In het 
basis- of referentiediagram ligt deze waarde altijd tussen 0 en 1. Een waarde van 
0,0 impliceert dat de trend helemaal niet aanwezig is; een waarde van 1,0 impli-
ceert dat de trend wel degelijk aanwezig is. 
 
Een factor met een waarde gelijk aan 1 wordt weergegeven als een box met een 
groene inkleuring. Als de waarde van een factor tussen 0,5 en 1,0 ligt, wordt deze 
weergegeven als een box met een lichtgroene inkleuring. Een factor met een 
waarde kleiner dan 0,5 wordt weergegeven als een box met een witte inkleuring. 
Het resultaat van dit alles is een (referentie)diagram dat zowel een kwalitatief, 
kwantitatief als visueel overzicht geeft van de geldigheid van factoren die een ijk-
trend kunnen verklaren. In het denkbeeldige geval dat de ijktrend in zo’n diagram 
een waarde van 0,48 krijgt, impliceert dit dat deskundigen de geconstrueerde 
verklaring voor de ijktrend slechts gedeeltelijk onderbouwen (zie figuur 4.10). 
 
Figuur 4.10 Een doorrekening en een bijbehorende visualisatie in een 

basis- of referentiediagram (voorbeeld) 

 
 
4.5 Het prognosediagram 

Zoals eerder beschreven, wordt in een Trendwatch-traject stapsgewijs drie keer een 
uniek argumentatiediagram opgesteld: 
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• Het basisdiagram en het daaropvolgende referentiediagram verklaren het ont-
staan en de richting van een hedendaagse ijktrend (zie hoofdstuk 2), die na door-
rekening een bepaalde waarde krijgt, zoals in paragraaf 4.5 is uitgelegd.6 

• Het prognosediagram is het diagram – op basis van het referentiediagram – 
waarin de volgens expert opinions te verwachten trend(verandering) van grond-
factoren wordt doorgerekend. 

In het prognosediagram worden andere typen argumenten en bijbehorende visuali-
saties gehanteerd. Omdat hierin wordt geredeneerd over het verloop van trends in 
de toekomst, volstaan argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ grondfactoren immers niet lan-
ger. Ruwweg zijn er voor elke in een factor omvatte trend in een gespecificeerde 
verwachtingsperiode vier scenario’s met een eigen ‘ideale’ prognosewaarde denk-
baar (zie figuur 4.11). 
 
Figuur 4.11 Vier mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van een factor 

in een verwachtingsperiode (voorbeeld) 
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• Doorzetting: de in een factor omvatte trend houdt dezelfde richting aan (prog-

nosewaarde: 1,0). 
• Omkering: de in een factor omvatte trend neemt een tegengestelde richting aan 

(prognosewaarde: -1,0). 
• Stabilisatie: de in een factor omvatte trend vlakt af en stabiliseert zich op het 

huidige niveau (prognosewaarde: 0,0). 
• Escalatie: de in een factor omvatte trend wordt versterkt (prognosewaarde 2,0). 
 

                                               
 
 
 
6 In de casussen zoals uitgewerkt in dit cahier zal de waarde van de ijktrend in het referentiediagram steeds 1,0 

bedragen, omdat ook alle grondfactoren die hierin worden opgenomen standaard een waarde van 1.0 krijgen.  

We gaan er, kortom, na controle door expertraadpleging van uit dat deze factoren geldig zijn in de ijkperiode. De 

referentiediagrammen bij de casussen in deze rapportage bevatten dan ook geen tegenargumenten. 
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Voor grondfactoren in het prognosediagram geldt dat alle vier scenario’s steeds 
kunnen worden bevestigd door een expert opinion met een eigen visualisatie (zie 
figuur 4.12): 
 
Figuur 4.12 Weergave en betekenis van expert opinions in het 

prognosediagram  

 

 
 
Zoals hierboven beschreven vertegenwoordigt ieder type argument een prognose-
waarde tussen -1,0 en 2,0. Net als in het referentiediagram wordt ook in het prog-
nosediagram de waarde van een grondfactor bepaald door de gemiddelde waarde 
van alle inkomende argumenten. Het verschil is dat de waarde van een grondfactor 
in het prognosediagram altijd tussen -1,0 en 2,0 ligt, in plaats van tussen 0 en 1. 
Grondfactoren zonder inkomende argumenten krijgen, zoals gebruikelijk, een ver-
stekwaarde van 1,0. 
 
Doorrekening van het prognosediagram 
Wanneer elke grondfactor een prognosewaarde heeft die de te verwachten ontwik-
keling van de daarin omvatte trend weergeeft, kan ook het prognosediagram wor-
den doorgerekend. Dit gebeurt op dezelfde manier als in het referentiediagram: 
 

De prognosewaarde van iedere factor, niet zijnde een grondfactor, wordt 
berekend door de som te nemen van de waarden van al zijn verklaringen maal de 
verklaringskracht van de relaties. 

 
Het resultaat van deze doorrekening is een diagram dat een kwalitatief, kwantitatief 
en visueel overzicht geeft van de verwachte toekomstige ontwikkeling van factoren 
die de ijktrend verklaren (zie figuur 4.13). 
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Figuur 4.13 Een doorrekening en een bijbehorende visualisatie  
in een prognosediagram (voorbeeld) 

 

 

4.6 Van trendindicatie naar prognose 

De doorrekening van het prognosediagram resulteert in een trendindicatie: een 
prognosewaarde van de ijktrend die indiceert of en, zo ja, in welke richting deze 
trend in een gespecificeerde verwachtingsperiode zal veranderen. Een trendindicatie 
van 1,0 wijst erop dat de ijktrend zal doorzetten. In dat geval wordt in de verwach-
tingsperiode geen trendbreuk voorzien. Een waarde van 0,0, daarentegen, is gede-
finieerd als een stabilisatie van de ijktrend rond het niveau van de laatste realisatie, 
hetgeen een trendbreuk betekent in elke situatie waarin de ijktrend niet zelf stabiel 
is. 
 
Omdat het trendniveau aan het einde van een verwachtingsperiode bekend is voor 
zowel een trendindicatie van 0,0 als van 1,0 (door extrapolatie van de ijktrend), kan 
ook voor alle trendindicaties tussen 0,0 en 1,0 nauwkeurig worden bepaald op welk 
niveau de verwachte ijktrend dan zal uitkomen. Zo zal een stijgende ijktrend bij een 
trendindicatie van 0,66 in de toekomst naar verwachting blijven stijgen, maar min-
der snel dan voorheen (zie figuren 4.13 en 4.14). 
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Figuur 4.14 Trendniveau aan het einde van een verwachtingsperiode bij 
verschillende trendindicaties (voorbeeld) 
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Bij trendindicaties onder 0,0 of boven 1,0 neemt de onzekerheid echter gestaag toe. 
Bij een prognosewaarde van exact -1,0, bijvoorbeeld, zal de ijktrend naar verwach-
ting omkeren. Echter, in hoeverre kan niet goed worden gedefinieerd. Hierdoor kan 
ook niet exact worden aangegeven op welk niveau de trend aan het einde van de 
verwachtingsperiode zal uitkomen. Dit geldt zowel voor trendindicaties tussen -1,0 
en 0,0 (omkering) als voor trendindicaties tussen 1,0 en 2,0 (escalatie). Er kan in 
deze gevallen voor tussenliggende waarden wel een zeker niveaubereik worden 
aangegeven (zie figuur 4.14).7 
 
Discussie bij het uitwerken van trendindicaties 
Bij het interpreteren en uitwerken van een trendindicatie dient zich een fundamen-
tele discussie aan omtrent de volgende vraag: 
 

Welke beschrijving van de geanalyseerde trends benadert de werkelijkheid het 
best? 

 
Het antwoord op deze vraag is van belang voor het extrapoleren van een ijktrend 
naar een verwacht niveau aan het einde van een verwachtingsperiode. De uitkomst 
van deze exercitie hangt namelijk sterk af van de wijze waarop we een ijktrend en 
de trends van diverse verklarende factoren wiskundig beschrijven. We noemen hier 
drie mogelijkheden: 

                                               
 
 
 
7 Alleen bij een ijktrend die zelf stabiel is, kan een trendindicatie niet op de hierboven beschreven wijze worden 

gegeven. Er zijn dan immers slechts drie trendscenario’s denkbaar. In de werkwijze van Trendwatch wordt in dat 

geval een ander stelsel van trendkwalificaties en bijbehorende waarderingen gehanteerd: doorzetting (0,0), stij-

ging (1,0) en daling (-1,0). Omdat dit niet relevant is voor de casussen in dit cahier, wordt hier niet verder op 

ingegaan (zie voor meer informatie Van den Braak et al., 2011). 
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• als een gemiddelde ontwikkeling per jaar in absolute getallen; 
• als een gemiddelde procentuele ontwikkeling per jaar; of 
• als een lineaire regressielijn. 
 
Een eerste belangrijke vaststelling, is dat het in Trendwatch steeds de trends van 
grondfactoren zijn die zich uiteindelijk effectueren in ketenstromen. Waar ketenstro-
men in absolute getallen zijn uit te drukken, is dit voor grondfactoren vaak niet 
mogelijk. Zo zijn in de casus in dit rapport grondfactoren gedefinieerd met trend-
kwalificaties zoals ‘groeiende scepsis’, ‘verslechtering van het imago’ en ‘afnemende 
effectiviteit’. 
 
Een tweede observatie, is dat trends bij een gemiddelde absolute afname per jaar 
en bij trendextrapolatie middels regressie uiteindelijk negatieve waarden kunnen 
aannemen. Dit is voor vrijwel alle justitierelevante factoren moeilijk voor te stellen, 
maar bovenal voor grondfactoren. Ter illustratie op basis van de casus in hoofdstuk 
6: het is ondenkbaar dat de aandacht voor zware (haal)zaken bij de politie ooit 
negatief wordt. Wel kan deze steeds dichter een nulpunt naderen (zoals bij een 
procentuele afname). 
 
Zowel methodisch als intuïtief is een beschrijving van (verklarende) trends als ge-
middelde procentuele ontwikkelingen per jaar dus plausibel. Dit zal vanaf nu dan 
ook het uitgangspunt vormen. Niettemin presenteren we de uitwerking van de 
trendindicaties voor de twee beproefde casus in dit rapport ook aan de hand van  
de twee alternatieve benaderingen (zie bijlagen 1 en 2). Dit is in het belang van  
de discussie die moet worden gevoerd over de zojuist besproken problematiek. 
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5 Trends van de toekomst: gevangeniswezen 

In de periode 2005-2009 nam het aantal personen dat op strafrechtelijke titel in  
het gevangeniswezen verbleef fors af: van gemiddeld 14.108 personen in 2005 tot 
gemiddeld 11.092 personen in 2009. Er is sprake van een scherpe en lang aanhou-
dende trend van afname, die ook nog eens vrijwel symmetrisch is aan – en even 
groot als – de historische trend van toename in de daaraan voorafgaande vijfjaars-
periode 2000-2005 (zie figuur 5.1). De trend die zich sinds 2005 manifesteert, fun-
geert in deze casus als ijktrend. 
 
Figuur 5.1 De ontwikkeling van de strafrechtelijke bezetting van het 

gevangeniswezen tussen 2000 en 2009 
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Het Trendwatch-traject  
Een verwachting van de strafrechtelijke populatie binnen het gevangeniswezen, vijf 
jaar na het laatste jaar waarvan cijfers uit de sector bekend zijn, is het belangrijkste 
product van het Trendwatch-traject (zie paragraaf 3.3) dat wordt doorlopen. Hier-
naast biedt deze rapportage inzicht in de factoren die het meest bepalend zijn voor 
deze verwachting en worden de onzekerheden benoemd die daarmee gepaard gaan. 
 
Na een bespreking van de overwegingen die hebben geleid tot de selectie van bo-
venstaande casus (paragraaf 5.1), wordt het basisdiagram beschreven dat voor  
de ijktrend is opgesteld (paragraaf 5.2). De constructie en inhoud van de referentie- 
en prognosediagrammen op basis van expert opinions, komt uitvoerig aan bod in 
paragraaf 5.3. Vervolgens geeft paragraaf 5.4 een nadere toelichting op de uitwer-
king van de trendindicatie die na de voorgaande stappen kon plaatsvinden. Tot slot 
wordt in paragraaf 5.5 meer duiding gegeven aan de prognose die hieruit resulteert 
voor een verwachtingsperiode tot 2015. 
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5.1 Selectie van de casus 

Deze casus is onderwerp van analyse geworden na een selectieprocedure op basis 
van vijf overwegingen. Per overweging volgt nu een korte toelichting. 
• De omvang van de kosten die met een onderdeel van de justitiële ketens zijn 

gemoeid: 
Het kostenaandeel van het gevangeniswezen in de totale justitiebegroting van 
2007 bedraagt ongeveer 18%. Daarmee is de capaciteitsbehoefte van deze sector 
de grootste kostenpost voor het ministerie en wegen voorspelfouten in de bijbe-
horende ramingen zwaar.8 

• Het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belang van een juiste raming: 
Zowel overschotten (leegstand) als tekorten aan cellen zijn vanuit maatschappe-
lijk oogpunt zeer ongewenst en kunnen op veel (media)aandacht rekenen. Mede 
hierdoor liggen ze politiek en bestuurlijk gevoelig. 

• De voorspelfout van de gerelateerde beleidsneutrale PMJ-raming in het verleden: 
De afwijking van de beleidsneutrale raming voor het gevangeniswezen ten op-
zichte van de realisatie bij een verwachting van één jaar vooruit is vrijwel altijd 
kleiner dan 5% geweest. Bij langere voorspeltermijnen bleken de ramingen 
steeds van mindere kwaliteit, ook al behoren de ramingen over het jaar 2004 tot 
de beste van het model. Vooral voor de jaren 2006, 2007 en 2008 waren de voor-
spelfouten opvallend groot (meer dan vier keer een raming met een bovengemid-
delde voorspelfout groter dan 5%). 

• De mate waarin de ijktrend door het PMJ is voorzien: 
In de ramingen voor de begrotingen van 2004 en 2006 werd voor de periode tot 
en met 2007 geen afname in de capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen 
voorzien, maar in het eerste geval een groei met een neiging tot stabilisatie en in 
het tweede geval een (nog) sterkere aanhoudende groei. 

• De mate waarin de factoren, die volgens een eerste verkenning mogelijk hebben 
bijgedragen aan het ontstaan van de huidige ijktrend, reeds meewegen in het 
PMJ: 
Een aantal mogelijke grondfactoren die uit de initiële verkenning naar voren 
kwamen, konden in het geheel niet worden gerelateerd aan kwantitatieve varia-
belen in het PMJ-model. Andere mogelijke grondfactoren hadden betrekking op 
dusdanig algemene ontwikkelingen dat weliswaar gerelateerde modelvariabelen 
niet (voldoende) representatief werden bevonden. 

5.2 Constructie van het basisdiagram 

In de eerste fase van het Trendwatch-traject is een inventarisatie gemaakt van alle 
denkbare (causale) achtergronden van het ontstaan van de ijktrend van de dalende 
strafrechtelijke bezetting in het gevangeniswezen. Hierbij is nog niet systematisch 
gebruik gemaakt van expert opinions. 
 
Verklarende factoren gevangeniswezen 
Het eindresultaat van het basisonderzoek, het basisdiagram (zie figuur 5.2), kan 
worden gezien als een eerste poging om de ijktrend te ontrafelen. De volgende 

                                               
 
 
 
8 Dit geldt voor het ministerie van Justitie vóór de overgang naar het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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vijftien verklarende factoren, waarvan de globale ontwikkelingen tussen 2005 en 
2009 cursief worden weergegeven, zijn daarin verdisconteerd:9 
• Afnemende aandacht voor de opsporing van zware (haal)zaken 

Deze grondfactor heeft betrekking op verschuivende opsporingsprioriteiten bij  
de politie. De mate waarin andere rechtshandhavingstaken de aandacht van de 
politie opeisen, gaat mogelijk steeds meer ten koste van de opsporing van ern-
stige misdrijven die veel opsporingscapaciteit vereisen (meestal ‘haalzaken’). Dit 
overkoepelende beeld rijst uit de bronnencollectie. Er lijkt onder meer sprake te 
zijn van een groeiende aandacht voor veiligheid rondom evenementen, een meer 
frequente (grootschalige) inzet op terrorismezaken en een toenemende aandacht 
voor de opsporing van lichtere zaken en brengzaken na de invoering van presta-
tiecontracten  

• Afnemende toereikendheid recherchecapaciteit voor de opsporing van zware 
(haal)zaken 
Deze grondfactor heeft niet zozeer betrekking op de beschikbare middelen en 
mankracht voor recherchewerk in absolute termen (euro’s en fte’s), maar op de 
mate waarin die beschikbare capaciteit in de praktijk ook echt toereikend is voor 
de opsporing van ernstige misdrijven (meestal ‘haalzaken’). Veranderingen in het 
werkveld en de organisatorische kaders waarbinnen de recherche opereert, zijn 
daarbij van invloed. 
Uit de bronnencollectie rijst het overkoepelende beeld dat de recherche de af-
gelopen jaren steeds meer capaciteit nodig heeft om zware zaken ‘rond’ te krij-
gen. Dit onder meer doordat deze zaken steeds complexer worden (internatio-
nalisering en de opkomst van cybercrime) en doordat de opsporing ervan aan 
steeds meer regels is gebonden. 

• Afnemende activiteit/actieve vervolging van cocaïnesmokkelaars op Schiphol 
Deze grondfactor is gedefinieerd naar aanleiding van een gebeurtenis die een tot 
dusver eenmalig grote invloed heeft gehad op de instroom van harddrugszaken  
in de justitiële ketens. Het gaat om een rond het jaar 2000 sterke toenemende 
activiteit – en een vervolgens sterk geïntensiveerde aanpak – van drugskoeriers 
uit Zuid-Amerika op Schiphol.  
Mede door een tijdelijk minder actieve vervolging (het heenzenden van koeriers 
zonder strafeis) en een verminderde activiteit van ‘bolletjesslikkers’ op Schiphol 
(alternatieve smokkelroutes) nam de instroom van zware Opiumwetzaken vanaf 
2004 weer sterk af. 

• Intensivering van de aanpak van veelplegers 
Deze grondfactor omvat een beleidsgestuurde, maar zeer brede, ontwikkeling 
binnen de veiligheidsketen tussen 2003 en 2009 die niet in afzonderlijke beleids-
maatregelen kan worden samengevat.  
De intensivering van de aanpak van veelplegers kreeg evenwel onder meer ge-
stalte door het eerste Veiligheidsprogramma (2002-2007) en het project Veilig-
heid begint bij Voorkomen (2007-2010). Uit de bronnencollectie ontstaat het 
beeld dat deze factor een dempend effect heeft gehad op het aantal zware ver-
mogens- en geweldszaken dat wordt vervolgd; bijvoorbeeld door onttrekking van 
veelplegers middels de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). 

• Toenemend gebruik van nieuwe/alternatieve straffen en maatregelen 
Deze grondfactor heeft betrekking op de mate waarin sancties worden opgelegd 
die niet – of niet alleen – resulteren in vrijheidsbeneming middels detentie. Het 

                                               
 
 
 
9 Grondfactoren worden met een bolletje aangegeven en factoren verderop in de causale ketens met een box. 
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kan daarbij gaan om onvoorwaardelijke leer- en werkstraffen, maar bij zware 
strafzaken eerder om voorwaardelijke vrijheidsstraffen met bijzondere voor-
waarden. 
Uit de bronnencollectie ontstaat het beeld dat de bereidheid om dergelijke 
sancties te vorderen (OM) en op te leggen (rechter) de afgelopen jaren is 
toegenomen. 

• Toenemende mate van polarisatie/conflict tussen actoren in de rechtszaal. 
Deze grondfactor heeft betrekking op de wijze waarop het gerechtelijke discours 
wordt gevoerd en op de attitudes en rollen van actoren die daarbij een rol spelen.  
Uit de bronnencollectie ontstaat het beeld dat er de afgelopen jaren in (zware) 
strafzaken in toenemende mate sprake is van polarisatie. Indicaties hiervoor zijn 
onder meer dat advocaten steeds vaker overgaan tot wraking van rechters, dat 
verdachten er steeds vaker het zwijgen toe doen en dat het OM zich steeds meer 
als crime fighter presenteert. 

• Steeds kritischer benadering van bewijsconstructies in de rechtspraak 
Deze grondfactor heeft betrekking op de perceptie die rechters hebben van – en 
de waarde die zij hechten aan – het bewijsmateriaal dat aan hen wordt voor-
gelegd. 
Er zijn sterke indicaties dat rechters in de periode 2005-2009 een kritischer 
houding hebben aangenomen ten aanzien van bewijsconstructies. Zo steeg het 
aantal vrijspraken in eerste aanleg na september 2005 plotseling met 5% (bron: 
CBS).10 En dat na een jarenlange stabiele trend. 

• Afnemende kwaliteit van bewijsconstructies 
Deze grondfactor heeft betrekking op de mate waarin het door de politie verza-
melde, en door het OM gestructureerde, bewijsmateriaal degelijk genoeg is om 
een schuldigverklaring te kunnen onderbouwen. 
Uit de bronnencollectie ontstaat het beeld dat de kwaliteit van bewijsconstructies 
in (zware) strafzaken de laatste jaren afneemt. Dit mogelijk door onder meer een 
toenemende werkdruk bij opsporing en vervolging (zowel qua belasting als qua 
media-aandacht). 

 Afnemend rendement in de opsporing van zware (haal)zaken 
Deze factor vertegenwoordigt de mate waarin opsporingsinspanningen resulteren 
in de daadwerkelijke opsporing van ernstige misdrijven en vervolgens ook tot 
‘opbrengst’ in termen van aanhoudingen en ophelderingen in dergelijke, vaak 
relatief complexe, zaken. 
De meest representatieve indicatoren voor deze factor, het aantal gehoorde ver-
dachten in zaken omtrent misdrijven tegen het leven, diefstal met geweld, ge-
kwalificeerde diefstal en harddrugs, vertoonden tussen 2002/2003 en 2007 forse 
dalingen van respectievelijk 30%, 19%, 51% en 55%.11 

 Afnemend aantal zware vermogenszaken dat wordt vervolgd 
Deze factor verwijst naar de ontwikkeling van het aantal zwaardere vermogens-
zaken dat jaarlijks door het OM wordt vervolgd. Het gaat dan om vermogens-
zaken waarmee een relatief hoge strafdreiging is gemoeid. 

                                               
 
 
 
10 Vermoedelijk ingegeven door het verschijnen in september 2005 van het evaluatierapport over misstanden in het 

opsporingsonderzoek naar de Schiedammer Parkmoord en de maatschappelijke ophef die daarop volgde. 
11 Het betreft hier gehoorde verdachten in subcategorieën vermogenszaken, geweldszaken en Opiumwetzaken met 

een tussen 2002 en 2007 gemiddelde detentieduur van respectievelijk méér dan 3, 4 en 6 maanden bij opge-

legde (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen (na berechting in eerste aanleg) die samen 

de grootste verantwoordelijkheid dragen (65%) voor het  totale aantal tussen 2002 en 2007 in eerste aanleg 

opgelegde detentiejaren van (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen. 
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De belangrijkste indicator voor deze factor, het aantal bij het OM ingeschreven 
rechtbankzaken omtrent gekwalificeerde diefstal, vertoonde tussen 2004 en 2009 
een forse afname van bijna 25%.12 

 Afnemend aantal zware geweldszaken dat wordt vervolgd 
Deze factor vertegenwoordigt de ontwikkeling van het aantal zwaardere gewelds-
zaken dat jaarlijks door het OM wordt vervolgd. Het betreft hier geweldszaken 
waarmee een relatief hoge strafdreiging is gemoeid. 
De twee meest zwaarwegende indicatoren voor deze factor, het aantal bij het OM 
ingeschreven rechtbankzaken omtrent misdrijven tegen het leven en diefstal met 
geweld, vertoonden tussen 2002 en 2009 dalingen van respectievelijk 32% en 
19%.13 

 Afnemend aantal zware Opiumwetzaken dat wordt vervolgd 
Deze factor vertegenwoordigt de ontwikkeling van het aantal zware Opiumwet-
zaken dat jaarlijks door het OM wordt vervolgd. Het betreft Opiumwetzaken 
waarmee een relatief hoge strafdreiging is gemoeid. 
De indicator voor deze factor, het aantal bij het OM ingeschreven rechtbankzaken 
omtrent het vervoer, de handel, het bezit en de productie van harddrugs, ver-
toonde tussen 2004 en 2009 een forse daling van ruim 33%.14 

 Toenemend gebruik van hoger beroep als rechtsmiddel 
Deze factor vertegenwoordigt het effect van de mate waarin partijen in strafzaken 
het rechtsmiddel hoger beroep inzetten om hun belangen te behartigen. Uit 
onderzoek blijkt onder meer dat de straf in zware zaken na hoger beroep in 45% 
van de gevallen aanzienlijk lager uitvalt dan in eerste aanleg. 
Uit statistische gegevens (bron: CBS) blijkt duidelijk dat het gebruik van hoger 
beroep de laatste jaren fors is toegenomen. Waar het aandeel hoger beroepen 
binnen het totale aantal strafzaken waarin de rechter in eerste aanleg een schu-
digverklaring met strafoplegging uitsprak tussen 2003 en 2009 met 2% licht 

                                               
 
 
 
12 Zware vermogenszaken komen vanzelfsprekend in meer of mindere mate voor binnen alle subcategorieën bij het 

OM ingeschreven vermogenszaken; dus ook binnen subcategorieën met een relatief lage gemiddelde strafdrei-

ging. Als meest representatieve indicatoren zijn echter alléén subcategorieën vermogenszaken gebruikt met een 

tussen 2004 en 2009 gemiddelde detentieduur van meer dan 3 maanden bij opgelegde (deels) onvoorwaardelijke 

gevangenisstraffen en hechtenissen (na berechting in eerste aanleg). Deze subcategorieën zijn verantwoordelijk 

voor 75% van het aantal tussen 2004 en 2009 in eerste aanleg opgelegde detentiejaren van (deels) onvoorwaar-

delijke gevangenisstraffen en hechtenissen in vermogenszaken, en voor 17% van dit aantal in alle categorieën 

rechtbankstrafzaken (bron: CBS). 
13 Zware geweldszaken komen in meer of mindere mate voor binnen alle subcategorieën bij het OM ingeschreven 

geweldszaken; dus ook binnen subcategorieën met een relatief lage gemiddelde strafdreiging. Als meest repre-

sentatieve indicatoren zijn daarom alléén subcategorieën geweldszaken gebruikt met een tussen 2004 en 2009 

gemiddelde detentieduur van meer dan 6 maanden bij opgelegde (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen 

en hechtenissen (na berechting in eerste aanleg). Deze subcategorieën zijn verantwoordelijk voor 85% van het 

aantal tussen 2002 en 2009 in eerste aanleg opgelegde detentiejaren van (deels) onvoorwaardelijke gevangenis-

straffen en hechtenissen in geweldszaken, en voor 34% van dit aantal in alle categorieën rechtbankstrafzaken 

(bron: CBS). 
14 Zware Opiumwetzaken komen in meer of mindere mate voor binnen zowel de subcategorie bij het OM ingeschre-

ven harddrugszaken als binnen de subcategorie softdrugszaken. Niettemin zijn alleen harddrugszaken, met een 

beduidend hogere gemiddelde strafdreiging tussen 2004 en 2009, als de meest representatieve indicator voor 

deze factor gebruikt. Deze subcategorie is bovendien verantwoordelijk voor 96% van het aantal tussen 2004 en 

2009 in eerste aanleg opgelegde detentiejaren van (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen 

in Opiumwetzaken, en voor 23% van dit aantal in alle categorieën rechtbankstrafzaken (bron: CBS). 
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steeg, groeide dit aandeel nog sterker bij zware strafzaken van 18,5% in 2003 
naar 25,4% in 2009.15 

 Afnemend aantal voorlopige hechtenissen die niet worden gevolgd door vrijheids-
benemende sancties 
Deze factor omvat de ontwikkeling van het aantal voorlopige hechtenissen van 
volwassen verdachten die niet worden gevolgd door verdere vrijheidsbeneming, 
omdat hun detentieduur kleiner is dan – of gelijk is aan – de detentieduur van de 
later opgelegde sancties. 
Het aantal voorlopige hechtenissen van volwassenen verdachten die niet werden 
gevolgd door vrijheidsstraffen, vertoonde tussen 2005 en 2008 een afname van 
33% (bron: OM). 

 Afnemend aantal door de rechter opgelegde gevangenisstraffen 
Deze factor vertegenwoordigt de ontwikkeling van het aantal door de rechter 
opgelegde gevangenisstraffen voor volwassenen. Van alle vrijheidsbenemende 
sancties die strafrechtelijk kunnen worden ingezet, wordt gevangenisstraf veruit 
het meeste toegepast.  
De belangrijkste indicator voor deze factor, het aantal in eerste aanleg opgelegde 
(deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen, vertoonde tussen 
2003 en 2009 een afname van 41% (bron: CBS). 

 

                                               
 
 
 
15  Als indicator voor ‘zware’ strafzaken is een selectie gebruikt van subcategorieën vermogenszaken en gewelds-

zaken met een tussen 2004 en 2009 gemiddelde detentieduur van respectievelijk meer dan 3 maanden en meer 

dan 6 maanden bij opgelegde (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen (na berechting in 

eerste aanleg). Hieraan zijn vervolgens harddrugszaken toegevoegd als subcategorie ‘zware’ Opiumwetzaken. 

Samen zijn deze subcategorieën verantwoordelijk voor 74% van het totale aantal tussen 2004 en 2009 in eerste 

aanleg opgelegde detentiejaren van (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en hechtenissen (bron: CBS). 
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5.3 Expert opinions: vaststelling referentiediagram en het vizier op 2015 

De ‘expertfase’ van het Trendwatch-traject diende enerzijds ter kalibratie (aanscher-
ping en vaststelling) van een referentiediagram, dat een verklaring moet bieden 
voor de trend van de dalende strafrechtelijke bezetting in het gevangeniswezen 
sinds 2005. Anderzijds werd deze fase benut om – uitgaande van dit diagram – in 
een prognosediagram tot een verwachting van de toekomstige trend tussen 2010  
en 2015 te komen. Voor beide onderdelen van deze fase geldt dat beslissingen 
steevast werden genomen op basis van de inhoud van hiertoe verzamelde expert 
opinions. 
 
De expertraadpleging 
Tijdens een expertraadpleging in juli en augustus 2010 zijn 21 deskundigen gecon-
sulteerd. Zij vertegenwoordigen, binnen en buiten de justitiële ketens, domeinken-
nis op het gebied van opsporing, vervolging, rechtspraak, tenuitvoerlegging van 
sancties, en veiligheidsbeleid. 15 personen reageerden uitgebreid op vragen die 
informatie opleverden over: 
1 Het realiteitsgehalte van de tijdens het basisonderzoek geëxpliciteerde veronder-

stellingen over verklarende factoren. Hiertoe werden aan experts op maat gesne-
den vragen voorgelegd, zoals: 

 
Diverse bronnen schetsen het beeld dat rechters in de periode 2005-2010 een 
duidelijk kritischer houding hebben aangenomen ten aanzien van de bewijscon-
structies die aan hen worden voorgelegd. Benadert dit beeld volgens u de 
werkelijkheid? 
 

2 Het bestaan, de relevantie en de verklaringskracht van andere verklarende fac-
toren, die (nog) niet in beeld waren gekomen tijdens het basisonderzoek of naar 
verwachting pas tussen 2010 en 2015 een rol zullen gaan spelen. Hiertoe werden 
aan experts op maat gesneden vragen voorgelegd, zoals: 

 
Heeft u nog overige opmerkingen over hedendaagse of toekomstige ontwikke-
lingen die zijn gerelateerd aan […] de aanpak van veelplegers? 
 

3 De plausibiliteit van de in het basisonderzoek toegekende verklaringskrachten aan 
relaties tussen specifieke factoren. Hiertoe werden aan experts op maat gesneden 
vragen voorgelegd, zoals: 

 
Wij schatten in dat een verminderde ‘opbrengst’ in de opsporing van zware 
(haal)zaken in de periode 2005-2010 voor ongeveer de helft kan worden ver-
klaard door een verminderde toereikendheid van de recherchecapaciteit die nodig 
is om zware (haal)zaken […] op te kunnen sporen. Benadert deze inschatting 
volgens u de werkelijkheid? 
 
Zo nee, wat zou een betere inschatting zijn en waarom? 
 

4 De in de periode 2010-2015 te verwachten trend van specifieke factoren. Hiertoe 
werden aan experts op maat gesneden vragen voorgelegd, zoals: 

 
De aanpak van veelplegers is in de periode 2003-2010 duidelijk geïntensiveerd, 
onder meer in het kader van het Veiligheidsprogramma. In welke mate denkt u 
dat er de komende vijf jaar sprake zal blijven van een geïntensiveerde aanpak 
van veelplegers […]? 
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Welke actuele of (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen en factoren brengen u tot 
deze veronderstelling? 

 
Wijzigingen en nieuwe verklarende factoren in het referentiediagram 
Op basis van de verzamelde expert opinions is een referentiediagram voor de pe-
riode 2005-2009 vastgesteld (zie figuur 5.3). Dit diagram is veranderd ten opzichte 
van het basisdiagram. Allereerst door de introductie van één nieuwe verklarende 
factor (zie hieronder).Hiernaast heeft nog een reeks andersoortige wijzigingen 
plaatsgevonden (zie tabellen 5.1 en 5.2). 
 
Nieuwe grondfactor: 
• Afnemende effectiviteit in de opsporing van zware (haal)zaken 

Deze grondfactor heeft betrekking op de mate waarin de opsporing van ernstige 
misdrijven (meestal ‘haalzaken’) ook daadwerkelijk effectief is (‘vruchten af-
werpt’).16 Daarbij zijn vooral veranderingen in de werkwijze van en de beschik-
bare tactische en technische expertise en instrumenten bij de recherche van 
invloed. 
Uit de bronnencollectie ontstaat het beeld dat de effectiviteit van de opsporing 
van zware (haal)zaken de afgelopen jaren mogelijk is afgenomen; bijvoorbeeld 
door gebrek aan ‘focus’ binnen het recherchewerk en een afname van het aantal 
ervaren rechercheurs bij de politie.  
– De factor wordt opgevoerd als een noodzakelijke aanvulling op de twee andere 

grondfactoren omtrent opsporing, die vooral bepalen in welke mate opsporing 
überhaupt kan plaatsvinden. 

– Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 20% een 
verklaring biedt voor [afnemend rendement in de opsporing van zware (haal-) 
zaken]. 
 

                                               
 
 
 
16 Bij gelijkblijvende inzet en toereikendheid van recherchecapaciteit. 
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Tabel 5.1 Niet langer geëxpliciteerde factoren 

Factor Toelichting 

Toenemende mate van polarisatie / 

conflict tussen actoren in de rechtszaal 

• Experts gaven niet concreet genoeg aan of dit beeld de werkelijkheid 

benadert. 

• Werd met het oog op de te verklaren ijktrend aangemerkt als redun-

dante factor. 

• Eén illustratie van de diverse gronden waarop deze actie is ondernomen, 

is het relaas van een expert die dit beeld niet kan bevestigen. Weliswaar 

waren er in zijn arrondissement de afgelopen jaren zaken waarin sprake 

was van soms heftige meningsverschillen tussen officier en raads-

man/raadsvrouw. Maar in een situatie waarin partijen per definitie 

tegenover elkaar staan, zou dit volgens hem niet ongewoon zijn. 
 

Afnemende kwaliteit van 

bewijsconstructies 

• Experts gaven niet concreet genoeg aan of dit beeld de werkelijkheid 

benadert. 

• De ingeschatte verklaringskracht van deze factor voor [afnemend aantal 

door de rechter opgelegde gevangenisstraffen] werd als te klein be-

schouwd om meerwaarde te hebben. 

 
Tabel 5.2 Wijzigingen in verklaringskrachten 

Factor Toelichting 

Afnemende toereikendheid 

recherchecapaciteit voor de opsporing 

van zware (haal)zaken 
 

• Daalde van 50 % naar 30% in verklaringskracht voor [afnemend rende-

ment in de opsporing van zware (haal)zaken] door de introductie van de 

factor [afnemende effectiviteit in de opsporing van zware (haal)zaken]. 

Afnemende activiteit/actieve vervolging 

van cocaïnesmokkelaars op Schiphol 

• Daalde van 70% naar 50% in verklaringskracht voor [afnemend aantal 

zware Opiumwetzaken dat wordt vervolgd]. 

• Eén illustratie van de diverse gronden waarop deze actie is ondernomen, 

is de mening van een expert dat de inschatting dat 70% van de daling 

van de instroom van harddrugsverdachten kan worden toegeschreven 

aan de ontwikkelingen rond de invoer van cocaïne via Schiphol aan de 

hoge kant is. Volgens hem spelen andere factoren eveneens een belan-

grijke rol. Hij vermoedt niettemin dat de onderhavige factor wel ten 

minste de helft van de teruggang verklaart. 
 

Intensivering van de aanpak van 

veelplegers 
 

• Daalde van 20% naar 10% in verklaringskracht voor [afnemend aantal 

zware geweldszaken dat wordt vervolgd]. 

Afnemend rendement in de opsporing 

van zware (haal)zaken 

• Steeg van 50% naar 70% in verklaringskracht voor [afnemend aantal 

zware geweldszaken dat wordt vervolgd]. 

• Steeg van 40% naar 50% in verklaringskracht voor [afnemend aantal 

zware vermogenszaken dat wordt vervolgd]. 
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Het referentiediagram dat is vastgesteld (zie figuur 5.3), vormt een gestructureerde 
verklaring voor de ijktrend die zich na 2005 heeft ingezet. Doordat met dit diagram 
kan worden gerekend, is het nu mogelijk de grondfactoren te benoemen die volgens 
Trendwatch het meest bepalend zijn voor deze ijktrend (zie tabel 5.3)?17 
 
Tabel 5.3 Invloed van de grondfactoren op de ijktrend 

Grondfactor Relatieve bijdrage 

Toenemend gebruik van nieuwe/alternatieve straffen en maatregelen 0,11 

Afnemende activiteit/actieve vervolging van cocaïnesmokkelaars op Schiphol 0,08 

Afnemende toereikendheid recherchecapaciteit voor de opsporing van zware (haal)zaken 0,07 

Intensivering van de aanpak van veelplegers 0,07 

Afnemende aandacht voor de opsporing van zware (haal)zaken 0,05 

Afnemende effectiviteit in de opsporing van zware (haal)zaken 0,05 

Toenemend gebruik van hoger beroep als rechtsmiddel 0,04 

Steeds kritischer benadering van bewijsconstructies in de rechtspraak 0,04 

Onbekende grondfactoren 0,50 

IJktrend: afnemend aantal in het GW verblijvende personen, 2005-2009 1,00* 

* Waarde die ontstaat zonder rekening te houden met afrondingsverschillen. 

 
 
Verwachting: de grondfactoren tussen 2010 en 2015 
Het prognosticeren is het meest cruciale onderdeel van het Trendwatch-traject. Om 
een verwachting te kunnen geven van de strafrechtelijke populatie in het gevan-
geniswezen anno 2015, moeten echter eerst uitspraken worden verzameld over de 
te verwachten trends van de grondfactoren in de komende vijf jaar. Ook hiervoor 
dienen de expert opinions. Door analyses te verrichten op het vergaarde bronma-
teriaal, konden in totaal 21 argumenten worden geconstrueerd (zie tabel 5.4).18 
 
Elke actie in dit onderdeel van het traject is steeds gebaseerd op het gehele en 
samenhangende relevante relaas van een expert. Dit relaas wordt samengevat in 
één kwantificeerbaar argument per expert (zie paragraaf 4.5). Ter illustratie geven 
we voor enkele grondfactoren een beschrijving van een fragment uit een dergelijk 
betoog en het argument dat mede op basis daarvan is opgesteld:19 
• Toenemend gebruik van nieuwe/alternatieve straffen en maatregelen 

Expert ‘L’ geeft een argument voor stabilisatie van deze trend (0,0), onder meer 
op basis van zijn stelling dat maatschappelijke onvrede over een ‘softe’ aanpak 

                                               
 
 
 
17 Om de invloed van de grondfactoren op de ijktrend te achterhalen, is de waarde van elke grondfactor in het 

referentiediagram een keer op 0 gezet. Telkens is het diagram vervolgens opnieuw doorgerekend (zie paragraaf 

4.4 voor de rekenregels). Het verschil tussen de uitkomst en de standaardwaarde van de te verklaren ijktrend 

(deze bedraagt in een situatie waarin alle bekende en onbekende grondfactoren geldig zijn precies 1,0) geeft de 

invloed van een grondfactor weer. 
18 Hoewel het hier gaat om uitvoerig en degelijk onderbouwde argumenten, zijn het er minder dan verwacht. Veel 

expert opinions waren met zodanig veel voorbehouden omgeven dat hieruit geen eenduidige argumenten konden 

worden geconstrueerd. Hiernaast was bij voorbaat duidelijk dat de beantwoording van de (open) vragen zo veel 

tijd zou vergen dat elke expert slechts enkele vragen over slechts enkele factoren kon worden voorgelegd. In dit 

licht zal de wijze van expertbevraging de komende jaren nog verder moeten worden geoptimaliseerd. 
19 De experts van wie deze fragmenten afkomstig zijn, worden hier geanonimiseerd met behulp van persoonge-

bonden coderingen. De coderingen bij de argumenten in de figuren 5.3 en 5.4 verwijzen naar dezelfde experts. 
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enerzijds zal leiden tot een aanpassing in de strafbereidheid van rechters en an-
derzijds tot regelgeving die de keuze van rechters voor niet-vrijheidsbenemende 
straffen zal inperken. De ruime beschikbaarheid van celruimte zou een dergelijke 
switch niet in de weg staan. 

• Afnemende activiteit/actieve vervolging van cocaïnesmokkelaars op Schiphol 
Expert ‘F’ geeft een argument voor stabilisatie van deze trend (0,0), onder meer 
op basis van het feit dat hij de verwachting onderschrijft dat de instroom van 
harddrugsverdachten de komende vijf jaar ongeveer op het huidige niveau zal 
blijven. In het geval dat een nieuw kabinet zou besluiten maatregelen te nemen 
om het gesignaleerde handhavingstekort bij de zware haalcriminaliteit aan te 
pakken, verwacht hij gezien de veranderde prioriteitsstelling hooguit een lichte 
stijging. 

• Afnemende toereikendheid recherchecapaciteit voor de opsporing van zware 
(haal)zaken 
Expert ‘D’ geeft een argument voor doorzetting van deze trend (1,0), onder meer 
op basis van zijn stelling dat de opbrengst van zware haalzaken bij gelijkblijvende 
recherchecapaciteit nog verder zal afnemen door een toename van internationale 
opsporingsvragen, zoals het Europees onderzoeksbevel. Volgens hem zullen ook 
de verbetering en de verbreding van mogelijkheden om internationale informatie 
uit te wisselen tot een grotere afgeleide opsporingsvraag leiden. 

• Afnemende aandacht voor de opsporing van zware (haal)zaken  
Expert ‘B’ geeft een argument voor doorzetting van deze trend (1,0), onder meer 
op basis van zijn stelling dat er de komende jaren een maatschappelijke roep zal 
zijn om – veel meer dan nu het geval is – ook recherchecapaciteit in te zetten 
voor straatcriminaliteit. Hierdoor zouden minder zware zaken door de politie ter 
hand genomen kunnen gaan worden. 

• Steeds kritischer benadering van bewijsconstructies in de rechtspraak  
Expert ‘L’ geeft een argument voor stabilisatie van deze trend (0,0), onder meer 
op basis van zijn stelling dat het hoogtepunt van deze ontwikkeling bij strafzaken 
reeds is geweest. Het systeem (opsporing en vervolging) zou zich aanpassen aan 
de ‘nieuwe’ houding van rechters, waarbij zaken beter worden onderbouwd of – 
als dat niet mogelijk is – minder snel voor de rechter worden gebracht. 
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Tabel 5.4 Trendverwachting grondfactoren op basis van expert opinions* 

Grondfactor Argumenten trendverwachting 

Verwachting 

2010-2015 

 Doorzetting 

(1,0) 

Escalatie 

(2,0) 

Stabilisatie 

(0,0) 

Omkeer  

(-1,0) 

Gemiddelde trend 

volgens expert 

opinions 

Toenemend gebruik van nieuwe/alterna-

tieve straffen en maatregelen 

- - 4 - 0,00 

Afnemende activiteit/actieve vervolging 

van cocaïnesmokkelaars op Schiphol 

- - 2 - 0,00 

Afnemende toereikendheid rechercheca-

paciteit voor de opsporing van zware 

(haal)zaken 

3 - 1 - 0,75 

Intensivering van de aanpak van veel-

plegers 

- - 4 - 0,00 

Afnemende aandacht voor de opsporing 

van zware (haal)zaken 

2 - 1 - 0,67 

Afnemende effectiviteit in de opsporing 

van zware (haal)zaken 

2 - - - 1,00 

Toenemend gebruik van hoger beroep als 

rechtsmiddel 

- - - - 1,00** 

Steeds kritischer benadering van 

bewijsconstructies in de rechtspraak 

- - 2 - 0,00 

Onbekende grondfactoren - - - - 1,00** 

* Zie paragraaf 4.5 voor de bijbehorende rekenregels. 

** Verstekwaarde. 

5.4 Trendindicatie ten behoeve van de capaciteitsraming 

Met behulp van een prognosediagram, dat wordt geconstrueerd door verwerking en 
doorrekening in het referentiediagram van gekwantificeerde expert opinions over 
trends tussen 2010 en 2015 (zie tabel 5.4), kan nu een trendindicatie voor de ijk-
trend worden berekend. 
 
Het prognosediagram komt tegemoet aan één van de aandachtspunten in het ont-
wikkelingsproject van Trendwatch: het inzichtelijk maken van de wijze waarop – en 
de mate waarin – justitierelevante factoren meewegen in de totstandkoming van 
prognoses voor de justitiebegroting.20 In het diagram voltrekt een dergelijke expli-
citering zich immers zowel kwalitatief, kwantitatief als visueel (zie figuur 5.4). 

                                               
 
 
 
20 In deze casus gaat het om factoren die relevant zijn voor de bezetting (c.q. werklast) van het gevangeniswezen 

en die daardoor eveneens bepalend kunnen zijn voor de (toekomstige) capaciteitsbehoefte van de sector. 
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Uitwerking van de trendindicatie 
De doorrekening van het prognosediagram (zie figuur 5.4) volgens de in de para-
grafen 4.4 en 4.5 beschreven rekenregels, resulteert in een trendindicatie van 0,66. 
Deze trendindicatie is gebaseerd op de veronderstelling dat alle onbekende factoren 
die de ijktrend verklaren hun hedendaagse trends ook in de toekomst behouden.  
Bij volledig gebrek aan gegevens en trendverwachtingen, bezitten ze immers ver-
stekwaarden van 1,0. Dit kunnen we echter niet met zekerheid stellen. Ook deze 
onzekerheid kan in kaart worden gebracht. 
• Gaan we ervan uit dat alle in de onbekende factoren omvatte trends in de toe-

komst omkeren (prognosewaarden -1,0), dan resulteert een doorrekening in het 
prognosediagram in een trendindicatie van -0,33. 

• In het geval van een toekomstige stabilisatie van al deze factoren (prognosewaar-
den 0,0) bedraagt de trendindicatie 0,17. 

• Bij hun collectieve escalatie (prognosewaarden 2,0), ten slotte, komt de trendin-
dicatie uit op 1,16. 

Het scenario waarin de trends van de onbekende factoren in de toekomst netto 
omkeren, is in de praktijk onwaarschijnlijk. Een netto stabilisatie of (lichte) escalatie 
van deze trends is echter denkbaar. Het ligt daarom voor de hand om de 
bijbehorende trendindicaties van respectievelijk 0,17 en 1,16 als onder- en bo-
vengrens van de onzekerheid aan te wijzen. 
 
Zoals beargumenteerd in paragraaf 4.6 gaan we ervan uit dat de ijktrend en alle 
verklarende trends procentuele ontwikkelingen per jaar belichamen. Op basis hier-
van is de ijktrend geëxtrapoleerd en is de trendindicatie uitgewerkt. Dit levert een 
prognose op van het niveau van de strafrechtelijke bezetting van het gevangeniswe-
zen in het jaar 2015 (zie figuur 5.5). 
 
Figuur 5.5 Verwacht niveau strafrechtelijke bezetting gevangeniswezen in 

2015 bij een ijktrend als gemiddelde procentuele afname per 
jaar 
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5.5 Prognose en duiding 

Als we de geanalyseerde (ijk)trends benaderen als procentuele ontwikkelingen per 
jaar, wordt op basis van het Trendwatch-traject in 2015 een strafrechtelijke bezet-
ting van het gevangeniswezen verwacht van ongeveer 8.875 personen. De scena-
rio’s van stabilisatie en escalatie van de onbekende factoren bepalen de onzeker-
heid: respectievelijk 10.521 personen als bovengrens en 7.196 personen als onder-
grens (zie figuur 5.5). Vergeleken met andere benaderingen (zie bijlage 1) is deze 
onzekerheid beperkt. Algemener gesteld: deze voorspelling wijst er op dat de straf-
rechtelijke populatie in het gevangeniswezen tot 2015 zal blijven dalen, maar (dui-
delijk) minder scherp dan voorheen. 
 
Deze prognose is gebaseerd op de verwachting van experts dat de ontwikkeling van 
meerdere factoren die de dalende trend tussen 2005 en 2009 bepaalden (zie tabel 
5.4), zal afvlakken (zie figuur 5.4). Onder meer wordt, na een jarenlange toename, 
een stabilisatie voorzien van het gebruik van sancties die niet daadwerkelijk uitmon-
den in vrijheidsbeneming middels detentie. Ook de activiteit en de actieve vervol-
ging van cocaïnesmokkelaars op Schiphol zal volgens expert opinions op het huidige 
niveau blijven en niet verder afnemen. Over een andere belangrijke factor, de aan-
pak van veelplegers, wordt geargumenteerd dat de recente intensivering daarvan 
niet zal doorzetten. 
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6 Trends van de toekomst:justitiële jeugd-
inrichtingen 

In de periode 2005-2009 daalde het aantal personen dat op strafrechtelijke titel  
in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) verbleef aanzienlijk: van gemiddeld 1.166 per-
sonen in 2005 tot gemiddeld 713 personen in 2009. Er kan gesproken worden over 
een scherpe en lang aanhoudende trend van afname. Deze is weliswaar tegenge-
steld aan de opvallende historische trend van toename in de daaraan voorafgaande 
vijfjaarsperiode (zie figuur 6.1), maar is scherper van aard en eindigt daardoor in 
2009 ver onder het niveau van 2000. Evenals in de casus van hoofdstuk 5, dient de 
trend die zich sinds 2005 manifesteert in deze casus als ijktrend. 
 
Figuur 6.1 De ontwikkeling van de strafrechtelijke bezetting van JJI’s 

tussen 2000 en 2009 
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Bron: peildatumbestanden Tulp/DJJ, bewerking WODC 

 
 
Het Trendwatch-traject  
Het voornaamste product van het Trendwatch-traject dat wordt doorlopen (zie ook 
paragraaf 3.3), is een prognose van de strafrechtelijke populatie in JJI’s, vijf jaar na 
het laatste jaar waarin (realisatie)cijfers vanuit de sector bekend zijn. Ook wordt 
inzicht geboden in de factoren die het meest bepalend zijn voor deze verwachting en 
de onzekerheden daaromtrent. 
 
Na een bespreking van de overwegingen die hebben geleid tot de selectie van de 
casus (paragraaf 6.1), wordt het basisdiagram beschreven dat voor de ijktrend is 
opgesteld (paragraaf 6.2). Over de inhoud en de constructie van de referentie- en 
prognosediagrammen op basis van expert opinions, wordt uitgebreid gerapporteerd 
in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 komt vervolgens de uitwerking van de trendindi-
catie aan bod, zoals die na de voorgaande stappen kon plaatsvinden. Ten slotte 
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geeft paragraaf 6.5 meer duiding aan de prognose die uit dit alles resulteert voor 
een verwachtingsperiode tot 2015. 

6.1 Selectie van de casus 

De zojuist beschreven casus is na een selectieproces op basis van vijf overwegingen 
onderwerp van analyse geworden. Hieronder volgt per overweging een korte 
toelichting. 
• De omvang van de kosten die met een onderdeel van de justitiële ketens zijn 

gemoeid: 
De sector JJI heeft een kostenaandeel van ongeveer 6% in de totale justitiebe-
groting van 2007. Daarmee is de capaciteitsbehoefte van deze sector één van  
de grootste kostenposten voor het ministerie.21 Voorspelfouten in de ramingen 
wegen bijgevolg relatief zwaar. 

• Het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belang van een juiste raming: 
Net als voor het gevangeniswezen geldt voor deze sector dat zowel overschotten 
(leegstand) als tekorten aan plaatsen in JJI’s vanuit maatschappelijk oogpunt 
ongewenst zijn en op veel (media)aandacht kunnen rekenen. Bovendien kost het 
opbouwen van capaciteit in termen van mensen en expertise veel meer tijd dan 
het afbouwen daarvan, hetgeen een tijdige en correcte raming van de capaci-
teitsbehoefte extra belangrijk maakt. 

• De voorspelfout van de gerelateerde beleidsneutrale PMJ-raming in het verleden: 
De beleidsneutrale ramingen voor de strafrechtelijke capaciteitsbehoefte van 
JJI’s, bij een verwachting van één tot twee jaar, zijn tussen de begrotingsjaren 
1999 en 2005 matig tot goed te noemen. Bij langere voorspeltermijnen bleken de 
ramingen voor de meeste begrotingsjaren van matige tot (zeer) slechte kwaliteit. 
De ramingen voor de capaciteitsbehoefte in het jaar 2006 waren doorgaans be-
trekkelijk goed, maar voor het jaar 2008 waren de voorspelfouten steeds opval-
lend groot (zes keer een raming met een bovengemiddelde voorspelfout groter 
dan 5%). 

• De mate waarin de ijktrend door het PMJ is voorzien: 
In de ramingen voor de begrotingen van 2004, 2006 en 2008 werd voor de pe-
riode tot en met 2007 geen stabilisatie van de totale capaciteitsbehoefte van JJI’s 
voorzien, maar juist een aanhoudende groei.22 

• De mate waarin de factoren, die volgens een eerste verkenning mogelijk hebben 
bijgedragen aan het ontstaan van de huidige ijktrend, reeds meewegen in het 
PMJ: 
Vrijwel alle denkbare grondfactoren die uit de initiële verkenning naar voren kwa-
men, hadden betrekking op moeilijk kwantificeerbare contexten en heersende 
percepties bij ketenactoren, of betroffen zeer algemene ontwikkelingen. Hierdoor 
konden ze niet of nauwelijks worden gerelateerd aan bestaande modelvariabelen. 

 
 

                                               
 
 
 
21 Dit geldt voor het ministerie van Justitie vóór de overgang naar het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. 
22 Het betreft hier een stabilisatie van de trend in de totale capaciteitsbehoefte aan zowel strafrechtelijke alsook 

civielrechtelijke plaatsen in JJI’s. Deze werd echter volledig veroorzaakt door de plotselinge afname van straf-

rechtelijk geplaatste jongeren. 
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6.2 Constructie van het basisdiagram 

In de eerste fase van de casusanalyse is een inventarisatie gemaakt van alle denk-
bare (causale) achtergronden van het ontstaan van de ijktrend van het afnemende 
aantal jongeren dat op strafrechtelijke titel in JJI’s verblijft. In deze fase is nog niet 
systematisch gebruik gemaakt van expert opinions. 
 
Verklarende factoren justitiële jeugdinrichtingen 
Het eindresultaat van het basisonderzoek, het basisdiagram (zie figuur 6.2), kan 
worden gezien als een eerste poging om de ijktrend te ontrafelen. De volgende 
achttien verklarende factoren, waarvan de globale ontwikkeling tussen 2005 en 
2009 cursief wordt weergegeven, zijn hierin verdisconteerd:23 
• Afnemende aandacht voor de opsporing van JJI-relevante zaken 

Deze grondfactor heeft betrekking op verschuivende opsporingsprioriteiten bij de 
politie. 
De mate waarin andere rechtshandhavingstaken de aandacht van de politie op-
eisen, gaat mogelijk steeds meer ten koste van de opsporing van ernstige mis-
drijven waarbij (jeugdige) verdachten in aanmerking kunnen komen voor vrij-
heidsbenemende sancties. Dit overkoepelende beeld rijst uit de bronnencollectie. 
Er lijkt onder meer sprake te zijn van een groeiende aandacht voor veiligheid 
rondom evenementen, een meer frequente (grootschalige) inzet op terrorisme-
zaken en een toenemende aandacht voor de opsporing van lichtere en brengza-
ken na de invoering van prestatiecontracten. 

• Afnemende toereikendheid recherchecapaciteit voor de opsporing van JJI-
relevante zaken 
Deze grondfactor heeft niet zozeer betrekking op de beschikbare middelen en 
mankracht voor recherchewerk in absolute termen (euro`s en fte`s), maar op de 
mate waarin die beschikbare capaciteit in de praktijk ook echt toereikend is voor 
de opsporing van ernstige misdrijven waarbij (jeugdige) verdachten in aanmer-
king kunnen komen voor vrijheidsbenemende sancties. Veranderingen in het 
werkveld en de organisatorische kaders waarbinnen de recherche opereert, zijn 
daarbij van invloed. 
Uit de bronnencollectie rijst het overkoepelende beeld dat de recherche de 
afgelopen jaren steeds meer capaciteit nodig heeft om ernstige zaken ‘rond’ te 
krijgen; onder meer doordat zaken steeds complexer worden (o.a. internationa-
lisering en de opkomst van cybercrime) en doordat de opsporing ervan aan 
steeds meer regels is gebonden. 

• Intensivering van de inzet op preventie en (vroegtijdige) signalering 
Deze grondfactor vertegenwoordigt de mate waarin inspanningen worden verricht 
om crimineel gedrag onder jongeren te voorkomen en om ernstige gedragspro-
blemen te onderkennen voordat deze uitmonden in criminele handelingen. Daarbij 
gaat het om beleidsgestuurde, maar zeer brede, ontwikkelingen binnen de keten 
van jeugdzorg en jeugdstrafrecht die niet in afzonderlijke beleidsmaatregelen 
kunnen worden samengevat.  
Deze factor kreeg volgens de bronnencollectie in de periode 2002-2009 
bijvoorbeeld gestalte via het eerste Veiligheidsprogramma en het project Veilig-
heid begint bij Voorkomen (VbbV). Ook de inwerkingtreding van de Wet op de 
jeugdzorg (2005) speelde een rol. Sindsdien kan mogelijk eerder en anders 

                                               
 
 
 
23 Grondfactoren worden met een bolletje aangegeven en factoren verderop in de causale ketens met een box. 
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(civielrechtelijk) worden ingegrepen bij jongeren met (ernstige) gedragsproble-
men en in hun omgeving. 

• Verergering kritiek op intramurale (behandel)omstandigheden in JJI's 
Deze grondfactor heeft betrekking op de ontwikkeling van het oordeel van toe-
zichthouders, of andere gezaghebbende instanties in de keten van jeugdzorg en 
jeugdstrafrecht, over de behandelkwaliteit en de (leef)omstandigheden binnen 
JJI’s. 
Na 2005 nam de kritiek op de intramurale (behandel)omstandigheden in JJI’s fors 
toe; onder meer door inspectierapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie 
van het Onderwijs, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor de 
sanctietoepassing. De JJI’s zouden hun opdracht onvoldoende waarmaken en ver-
schillende inrichtingen werden door de inspecties aangemerkt als ‘meest risico-
volle inrichtingen’. 

• Groeiende scepsis in opvattingen over het nut en de wenselijkheid van (kale) 
detentie 
Deze grondfactor vertegenwoordigt enerzijds de perceptie die ketenactoren heb-
ben van de effectiviteit van vrijheidsstraffen voor jongeren met het oog op reci-
divevermindering en anderzijds de mate waarin ketenactoren dergelijke straffen 
wenselijk achten met het oog op vergelding. 
Uit de bronnencollectie rijst het beeld dat ketenactoren de afgelopen jaren steeds 
sceptischer zijn geworden over het nut en de wenselijkheid van conventionele 
vrijheidsstraffen. Dit wordt mede ingegeven door nieuwe wetenschappelijke in-
zichten waaruit zou blijken dat – al dan niet ‘kale’ – detentie weinig effect sorteert 
en ook ongewenste neveneffecten heeft. 

• Groeiende kritiek vanuit de internationale gemeenschap over het Nederlandse 
detentiebeleid ten aanzien van jongeren 
Deze grondfactor vertegenwoordigt de ontwikkeling van het oordeel van interna-
tionale (verdrags)organisaties over – en de intensiteit van hun inmenging in – het 
(strafrechtelijke) detentiebeleid ten aanzien van jeugdige criminelen in Nederland. 
Uit de bronnencollectie ontstaat het beeld dat de kritiek vanuit de internationale 
gemeenschap de afgelopen jaren is aangezwollen; bijvoorbeeld vanuit het VN-
Comité voor de Rechten van het Kind. Volgens dit orgaan zouden er te veel min-
derjarigen in Nederland in gevangenschap verkeren. 

 Verslechtering van het imago van JJI’s binnen de keten bij een relatieve verbe-
tering van het imago van alternatieve gesloten jeugdinrichtingen 
Deze factor vertegenwoordigt de ontwikkeling van de beeldvorming, onder acto-
ren in de keten van jeugdzorg en jeugdstrafrecht, over de inhoud en de kwaliteit 
van twee categorieën gesloten instellingen waarin (ook) jongeren met criminele 
antecedenten kunnen worden geplaatst. Enerzijds gaat het om de justitiële jeugd-
inrichtingen en anderzijds om alternatieve gesloten instellingen, momenteel 
hoofdzakelijk die voor gesloten jeugdzorg (GJZ). 
Dat het imago van JJI’s er de afgelopen jaren op achteruit is gegaan, komt na-
drukkelijk naar voren uit de bronnencollectie. Parallel hieraan is het imago van 
andersoortige gesloten jeugdinrichtingen relatief verbeterd. Deze ontwikkeling 
deed zich met name voor tijdens de stapsgewijze uitbreiding, verbetering en 
institutionalisering van GJZ (in ‘JeugdzorgPlus’) tussen 2005 en 2009. 

 Groeiende aandacht voor zorg en behandeling binnen de keten 
Deze factor vertegenwoordigt de mate waarin actoren binnen de keten van 
jeugdzorg en jeugdstrafrecht belang hechten aan zorg en behandeling van jon-
geren met criminele antecedenten, naast – of boven – vrijheidsbeneming als 
vergeldingsmiddel. 
Afgaande op de bronnencollectie kan gesteld worden dat de aandacht voor zorg 
en behandeling binnen de keten na 2005 een sterke groei vertoonde. Deze ont-
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wikkeling kreeg onder meer gestalte via de inwerkingtreding van de Wet op de 
Jeugdzorg (2005) en de komst van een programmaministerie voor Jeugd en 
Gezin (2007). 

 Afnemend rendement in de opsporing van JJI-relevante zaken 
Deze factor vertegenwoordigt de mate waarin opsporingsinspanningen resulteren 
in de daadwerkelijke opsporing van ernstige door jongeren gepleegde misdrijven 
en vervolgens ook tot ‘opbrengst’ in termen van aanhoudingen en ophelderingen 
in dergelijke, vaak relatief complexe, zaken. 
De meest representatieve indicatoren voor deze factor, het aantal gehoorde min-
derjarige verdachten in zaken omtrent misdrijven tegen het leven, diefstal met 
geweld, en gekwalificeerde diefstal, vertoonden tussen 2004 en 2007 forse da-
lingen van respectievelijk 31%, 17% en 24%.24 

 Afnemend aantal zwaardere JJI-relevante zaken dat wordt vervolgd 
Deze factor vertegenwoordigt de ontwikkeling van het aantal zwaardere 
jeugdstrafzaken dat jaarlijks door het OM wordt vervolgd. Het gaat specifiek om 
zaken waarmee een relatief hoge strafdreiging is gemoeid en waarbij verdachten 
in aanmerking kunnen komen voor vrijheidsbenemende sancties. 
De belangrijkste indicatoren voor deze factor, het aantal bij het OM ingeschreven 
jeugdzaken omtrent misdrijven tegen het leven, diefstal met geweld, en gekwali-
ficeerde diefstal, vertoonden tussen 2005 en 2009 forse dalingen van respectie-
velijk 43%, 22% en 25%.25 

 Toenemend aantal lichtere JJI-relevante zaken dat wordt vervolgd 
Deze factor heeft betrekking op de ontwikkeling van het aantal relatief lichtere 
jeugdzaken – die niettemin van dien aard zijn dat verdachten in aanmerking 
kunnen komen voor vrijheidsbenemende sancties – dat jaarlijks door het OM 
wordt vervolgd. 
Dat er tussen 2005 en 2009 sprake zou zijn van een toegenomen aantal van 
dergelijke zaken dat wordt vervolgd, wordt in de bronnencollectie vooral gesug-
gereerd door ketenexperts. In vier subcategorieën bij het OM ingeschreven jeug-
dzaken die mogelijk als kwantitatieve indicator voor deze factor kunnen gelden, 
deed zich tussen 2003 en 2008 inderdaad een (significante) stijging voor. Het 
gaat om toenamen van 55%, 83%, 10% en 56% bij zaken omtrent respectie-
velijk bedreiging, mishandeling, eenvoudige diefstal, en heling en schuldheling.26 

                                               
 
 
 
24 Het betreft hier subcategorieën vermogenszaken en geweldszaken met een tussen 2004 en 2007 gemiddelde 

detentieduur van respectievelijk meer dan 3 en 2 maanden bij opgelegde (deels) onvoorwaardelijke jeugdde-

tenties (na berechting in eerste aanleg) die samen de grootste verantwoordelijkheid dragen (68%) voor het 

totale aantal tussen 2004 en 2007 in eerste aanleg opgelegde detentiejaren van (deels) onvoorwaardelijke 

jeugddetenties. 
25 Zware jeugdzaken komen vanzelfsprekend in meer of mindere mate voor binnen alle bij het OM ingeschreven 

(sub)categorieën jeugdzaken; dus ook binnen (sub)categorieën met een relatief lage gemiddelde strafdreiging. 

Als meest representatieve indicatoren zijn echter (sub)categorieën geweld- en vermogenszaken gebruikt met  

een tussen 2005 en 2009 gemiddelde detentieduur van respectievelijk meer dan 3 en 2 maanden bij opgelegde 

(deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties (na berechting in eerste aanleg) die bovendien samen verantwoordelijk 

zijn voor het merendeel (68%) van het totale aantal tussen 2005 en 2009 in eerste aanleg opgelegde detentie-

jaren van (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties (bron: CBS). 
26 De zaken in kwestie komen in meer of mindere mate voor binnen alle bij het OM ingeschreven (sub)categorieën 

jeugdzaken; dus ook binnen (sub)categorieën met een relatief hoge gemiddelde strafdreiging. Als meest repre-

sentatieve indicatoren zijn echter alléén (sub)categorieën geweld- en vermogenszaken gebruikt die tussen 2003 

en 2008 jaarlijks méér dan 5 detentiejaren opleverden en een gemiddelde detentieduur hadden van respectieve-

lijk minder dan 3 en 2 maanden bij in eerste aanleg opgelegde (deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties (bron: 

CBS). 
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 Afnemend draagvlak voor JJI’s bij een toenemend draagvlak voor alternatieve 
gesloten jeugdinrichtingen 
Deze factor vertegenwoordigt het draagvlak, onder actoren in de keten van 
jeugdzorg en jeugdstrafrecht, voor het onderbrengen van jongeren met criminele 
antecedenten in justitiële jeugdinrichtingen enerzijds en in alternatieve gesloten 
instellingen anderzijds. De laatste categorie wordt momenteel hoofdzakelijk ge-
vormd door instellingen voor GJZ. 
In de bronnencollectie zijn met name bevragingen van ketenexperts indicatief 
voor deze factor. Dergelijke bronnen scheppen onder meer het beeld dat er tus-
sen 2005 en 2009 een voorkeur is ontstaan voor trajecten buiten de JJI’s voor 
jongeren die met politie en/of justitie in aanraking komen. Daarbij worden instel-
lingen voor GJZ steeds vaker als alternatief beschouwd. Deze zijn toegankelijk 
langs civielrechtelijke weg. 

 Toenemende trajectadvisering in civielrechtelijke richting 
Deze factor vertegenwoordigt de mate waarin actoren binnen de keten van 
jeugdzorg en jeugdstrafrecht civielrechtelijke trajecten adviseren en/of inzetten 
als het gaat om (criminele) jongeren met ernstige gedragsproblemen die in aan-
merking kunnen komen voor opname in een gesloten omgeving. Belangrijke 
actoren zijn Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, het OM en 
het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). 
Ook voor deze factor geldt dat uitlatingen van experts die werkzaam zijn bij ver-
schillende ketenpartners de meeste informatie opleveren over de ontwikkeling 
van deze factor. Het merendeel van hen beschrijft een sinds 2005 sterk toene-
mende trajectadvisering in civielrechtelijke richting. Ook diverse statistieken 
wijzen hierop; bijvoorbeeld een stijging van 230% in het aantal beleidssepots 
door het OM ‘op gronden samenhangend met maatregelen van anderen dan de 
officier van justitie waaronder de grond dat ander dan strafrechtelijk ingrijpen 
prevaleert’ tussen 2005 en 2009 (bron: CBS). 

 Toenemend aantal civielrechtelijk opgesloten jongeren 
Deze factor omvat de ontwikkeling van het aantal jongeren met ernstige gedrags-
problemen dat op basis van een civielrechtelijke straf of maatregel in een geslo-
ten inrichting verblijft. De relevantie van deze factor voor de ijktrend blijkt onder 
meer uit een decennialange wisselwerking tussen de behoefte aan gesloten plaat-
sen voor jongeren op civielrechtelijke verblijfstitel enerzijds en jongeren op straf-
rechtelijke verblijfstitel anderzijds. 
Voor deze factor zijn bruikbare kwantitatieve indicatoren beschikbaar. Zo blijkt  
uit cijfers van zowel DJJ als het programmaministerie voor Jeugd en Gezin dat  
de behoefte aan gesloten plaatsen voor jongeren op civielrechtelijke titel tussen 
2005 en 2009 met 44% steeg. 

 Afnemend aantal voorlopige hechtenissen die niet worden gevolgd door 
vrijheidsbenemende sancties 
Deze factor omvat de ontwikkeling van het aantal voorlopige hechtenissen van 
minderjarige verdachten die niet worden gevolgd door verdere vrijheidsbeneming, 
omdat hun detentieduur kleiner is dan – of gelijk is aan – de detentieduur van de 
later rechterlijk opgelegde sancties (in dit geval hoofdzakelijk jeugddetentie). 
Het aantal voorlopige hechtenissen van minderjarige verdachten die niet werden 
gevolgd door jeugddetenties, vertoonde tussen 2005 en 2008 een afname van 
21% (bron: OM/WODC). 

 Afnemend aantal opleggingen van jeugddetentie door de rechter 
Deze factor vertegenwoordigt de ontwikkeling van het aantal door de rechter op-
gelegde jeugddetenties: gevangenisstraffen voor jeugdigen die kunnen oplopen 
tot respectievelijk 12 maanden (12 tot 15-jarigen) en 24 maanden (17 en 18-
jarigen. 
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De belangrijkste indicator voor deze factor, het aantal in eerste aanleg opgelegde 
(deels) onvoorwaardelijke jeugddetenties, vertoonde tussen 2004 en 2009 een 
afname van 44% (bron: CBS). 

 Afnemend aantal door de rechter opgelegde PIJ-maatregelen 
Deze factor vertegenwoordigt de ontwikkeling van het aantal door de rechter 
opgelegde PIJ-maatregelen (‘Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen’). Deze 
sanctiecategorie is bedoeld voor criminele jongeren met ontwikkelingsstoornissen 
en psychische aandoeningen en omhelst vrijheidsbeneming variërend van twee 
tot zes jaar. 
De belangrijkste indicator voor deze factor, het aantal onvoorwaardelijk opgeleg-
de PIJ-maatregelen, vertoonde tussen 2004 en 2009 een afname van 54% (bron: 
OM). 
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6.3 Expert opinions: vaststelling referentiediagram en het vizier op 2015 

In de ‘expertfase’ van het Trendwatch-traject is het referentiediagram, dat een ver-
klaring moet bieden voor de ijktrend, gekalibreerd. Vervolgens is – uitgaande van 
dit diagram – een prognosediagram geconstrueerd om tot een verwachting te kun-
nen komen van het aantal jongeren dat anno 2015 op strafrechtelijke basis in JJI’s 
verblijft. Alle acties in deze fase zijn uitgevoerd op basis van de inhoud van hiertoe 
verzamelde expert opinions. 
 
De expertraadpleging 
Voor dit onderdeel van het traject waren inzichten nodig van deskundigen op het 
gebied van jeugdzorg, opsporing, vervolging, rechtspraak, tenuitvoerlegging van 
sancties en veiligheidsbeleid. Tijdens een expertraadpleging in augustus 2010 zijn  
in totaal 23 experts geconsulteerd. 18 personen reageerden hierop uitvoerig. Dit 
leverde informatie op over: 
1 Het realiteitsgehalte van de tijdens het basisonderzoek geëxpliciteerde veronder-

stellingen over verklarende factoren. Hiertoe werden aan experts op maat gesne-
den vragen voorgelegd, zoals: 
 
Als het gaat om probleemjongeren die in aanmerking kunnen komen voor 
opname in een gesloten omgeving, veronderstellen wij op basis van diverse 
bronnen dat er in de periode 2005-2010 sprake was van een toestand van 
toegenomen straf- en trajectadvisering in civielrechtelijke richting binnen de 
keten van jeugdzorg en jeugdstrafrecht. Benadert dit beeld volgens u de 
werkelijkheid? 
 

2 Het bestaan, de relevantie en de verklaringskracht van andere verklarende fac-
toren, die (nog) niet in beeld waren gekomen tijdens het basisonderzoek of naar 
verwachting pas tussen 2010 en 2015 een rol zullen gaan spelen. Hiertoe werden 
aan experts op maat gesneden vragen voorgelegd, zoals:  
 
Heeft u nog overige opmerkingen over hedendaagse of toekomstige ontwikkelin-
gen die zijn gerelateerd aan […] de instroom bij het OM van diverse soorten 
zware jeugdstrafzaken, waarbij de jeugdige verdachten in aanmerking kunnen 
komen voor een vrijheidsbenemende straf of maatregel? 
 

3 De plausibiliteit van de in het basisonderzoek toegekende verklaringskrachten aan 
relaties tussen specifieke factoren. Hiertoe werden aan experts op maat gesneden 
vragen voorgelegd, zoals:  
 
Wij schatten in dat de factoren [X]27 en [Y]28 samen een ongeveer even grote 
verklaring bieden voor het ‘negatieve’ imago van JJI’s tussen 2005 en 2010 in de 
keten van jeugdzorg en jeugdstrafrecht als de meest zwaarwegende factor [Z]29 
an sich. Benadert deze inschatting volgens u de werkelijkheid? 

                                               
 
 
 
27 Factor [groeiende scepsis in opvattingen over het nut en de wenselijkheid van (kale) detentie]. 
28 Factor [groeiende kritiek vanuit de internationale gemeenschap over het Nederlandse detentiebeleid t.a.v. 

jongeren]. 
29 Factor [verergering kritiek op intramurale (behandel)omstandigheden in JJI's]. 
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Zo nee, wat zou een betere inschatting zijn en waarom? 
 

4 De in de periode 2010-2015 te verwachten trend van specifieke factoren. Hiertoe 
werden aan experts op maat gesneden vragen voorgelegd, zoals:  
 
Uit diverse schriftelijke en mondelinge bronnen ontstaat het beeld dat de Geslo-
ten Jeugdzorg (GJZ), als optionele gesloten instelling voor jongeren, in de periode 
2005-2010 de duidelijke voorkeur is gaan genieten binnen de keten van jeugd-
zorg en jeugdstrafrecht. In welke mate denkt u dat [hiervan] de komende vijf 
jaar sprake zal blijven […]? 
 
Welke actuele of (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen en factoren brengen u tot 
deze veronderstelling? 

 
Wijzigingen en nieuwe verklarende factoren in het referentiediagram 
Uit expertraadpleging kwamen veel (nieuwe) inzichten naar voren die van belang 
waren bij het vaststellen van een betrouwbaar referentiediagram voor de periode 
2005-2009 (figuur 6.3). Dit diagram is dan ook sterk veranderd ten opzichte van 
het basisdiagram. Allereerst door de introductie van de vijf nieuwe verklarende 
factoren die hieronder worden omschreven. Daarnaast is nog een reeks andersoor-
tige wijzigingen doorgevoerd (zie tabellen 6.1 en 6.2). 
Nieuwe grondfactoren: 
 
• Afnemende effectiviteit in de opsporing van JJI-relevante zaken 

Deze grondfactor heeft betrekking op de mate waarin de opsporing van ernstige 
misdrijven waarbij (jeugdige) verdachten in aanmerking kunnen komen voor 
vrijheidsbenemende sancties ook daadwerkelijk effectief is (‘vruchten afwerpt’).30 
Daarbij zijn vooral veranderingen in de werkwijze van en de beschikbare tactische 
en technische expertise en instrumenten bij de recherche van invloed.  
Uit zowel de bronnencollectie als de expertraadpleging ontstaat het beeld dat de 
effectiviteit in de opsporing van ernstige (jeugd)zaken de afgelopen jaren moge-
lijk is afgenomen; bijvoorbeeld door gebrek aan ‘focus’ binnen het recherchewerk 
en een afname van het aantal ervaren rechercheurs. 
− De factor wordt opgevoerd als een noodzakelijke aanvulling op de twee andere 

grondfactoren omtrent opsporing, die vooral bepalen in welke mate opsporing 
überhaupt kan plaatsvinden. 

− Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat de factor voor 20% een 
verklaring biedt voor [afnemend rendement in de opsporing van JJI-relevante 
zaken] 

• Afnemende effectiviteit van voorlichting en public relations over JJI's binnen de 
keten 
Deze grondfactor heeft betrekking op de mate waarin JJI’s in staat zijn een even-
wichtig en ‘juist’ beeld van de (behandel)omstandigheden en -mogelijkheden 
binnen deze instellingen te communiceren naar ketenactoren die een rol spelen 
bij de plaatsing van jeugdigen in JJI’s. In het door de expertraadpleging verza-
melde materiaal wordt meermaals melding gemaakt van een (relatief) afnemende 
effectiviteit van voorlichting en PR over JJI’s sinds 2006; onder meer in de con-
text van uiterst kritische inspectierapporten. 

                                               
 
 
 
30 Bij gelijkblijvende inzet en toereikendheid van recherchecapaciteit. 
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− Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 20% een 
verklaring biedt voor [verslechtering van het imago van JJI’s binnen de keten 
bij een relatieve verbetering van het imago van alternatieve gesloten jeugd-
inrichtingen]. 

− Eén illustratie van de diverse gronden waarop de introductie van deze factor 
berust, is het relaas van een expert die vindt dat het negatieve imago van  
JJI’s in het kader van behandeling niet volledig terecht was. Hij stelt dat  het 
gebrek aan een duidelijke PR en verweer vanuit de sector hieraan ook debet  
is geweest. 

• Toenemende relatieve immuniteit van alternatieve gesloten jeugdinrichtingen 
voor kritiek op intramurale (behandel)omstandigheden 
Deze grondfactor verwijst naar de mate waarin niet-justitiële gesloten inrichtin-
gen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en criminele antecedenten 
kwetsbaar zijn voor reacties vanuit media en maatschappij op intramurale inci-
denten en problemen. Momenteel gaat het hoofdzakelijk om instellingen voor 
gesloten jeugdzorg (GJZ). 
Tijdens de stapsgewijze uitbreiding, verbetering en institutionalisering van derge-
lijke instellingen voor GJZ tussen 2005 en 2009 lijkt hun ‘immuniteit’ relatief toe-
genomen. Dit beeld rijst zowel uit de bronnencollectie als de expertraadpleging. 
Hierbij speelde mogelijk een rol dat GJZ als een jonge voorziening werd ervaren, 
met een nog relatief lichte ‘balast’ in termen van incidenten, inspectierapporten 
recidivegegevens en effectstudies. 
− Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 10% een 

verklaring biedt voor [verslechtering van het imago van JJI’s binnen de keten 
bij een relatieve verbetering van het imago van alternatieve gesloten jeugdin-
richtingen]. 

• Toenemende toegankelijkheid/laagdrempeligheid alternatieve gesloten jeugdin-
richtingen 
Deze grondfactor vertegenwoordigt de mate waarin het moeilijker danwel mak-
kelijker wordt om minderjarigen met ernstige gedragsproblemen (waaronder 
jongeren met criminele antecedenten) onder te brengen in alternatieve gesloten 
inrichtingen, zijnde niet-justitiële jeugdinrichtingen. Ontwikkelingen in diverse 
formele ‘drempels’ en wachttijden kunnen daarbij een rol spelen.  
− Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 20% een 

verklaring biedt voor [toenemende trajectadvisering in civielrechtelijke rich-
ting]. 

− Eén illustratie van de diverse gronden waarop de introductie van deze factor 
berust, is de signalering van een deskundige dat het erg gemakkelijk is de 
gesloten jeugdzorg binnen te komen. Volgens hem vindt er in de meeste ge-
vallen geen diagnostiek plaats en is er slechts een verklaring van een gedrags-
deskundige nodig, ‘die nog bij Bureau Jeugdzorg kan werken ook’. 

• Toenemend aantal weigerende observandi 
Deze grondfactor verwijst naar de mate waarin jeugdige verdachten die in aan-
merking kunnen komen voor een PIJ-maatregel tijdens hun proces meewerken 
aan onderzoek pro Justitia dat noodzakelijk is voor de oplegging hiervan.  
− Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 20% een 

verklaring biedt voor [afnemend aantal door de rechter opgelegde PIJ-maatre-
gelen]. 

− Eén illustratie van de diverse gronden waarop de introductie van deze factor 
berust, is de signalering van een expert van een ontwikkeling waarbij de advo-
catuur sterk adviseert om niet mee te werken aan psychologisch onderzoek. In 
gevallen waarin dit niet gebeurt, zo stelt hij, kan de PIJ-maatregel nauwelijks 
opgelegd worden. 
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Tabel 6.1 Niet langer geëxpliciteerde en gewijzigde factoren 

Factor Toelichting 

Intensivering van de inzet op preventie 

en (vroegtijdige) signalering 

• Niet opgenomen in het referentiediagram. 

• Voor het referentiediagram behelst deze grondfactor in feite twee ver-

schillende, en min of meer soevereine, factoren met afzonderlijke ver-

klarende waarden (zie hieronder). 
 

Intensivering van de inzet op 

(vroegtijdige) signalering 

• Afsplitsing/wijziging van de voormalige factor [intensivering van de 

inzet op preventie en (vroegtijdige) signalering]. 

• Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 25% 

een verklaring biedt voor [afnemend aantal zwaardere JJI-relevante 

zaken dat wordt vervolgd]. 

• Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 15% 

een verklaring biedt voor [toenemende trajectadvisering in civielrech-

telijke richting]. 
 

Intensivering van de inzet op preventie • Afsplitsing/wijziging van de voormalige factor [intensivering van de 

inzet op preventie en (vroegtijdige) signalering]. 

• Op basis van expert opinions wordt ingeschat dat deze factor voor 10% 

een verklaring biedt voor [afnemend aantal zwaardere JJI-relevante 

zaken dat wordt vervolgd]. 

 
 
Tabel 6.2 Wijzigingen in verklaringskrachten 

Factor Toelichting 

Afnemende toereikendheid 

recherchecapaciteit voor de opsporing 

van JJI-relevante zaken 

• Daalde van 50% naar 30% in verklaringskracht voor [afnemend rende-

ment in de opsporing van JJI-relevante zaken] door de introductie van 

de factor [afnemende effectiviteit in de opsporing van JJI-relevante 

zaken]. 
 

Verergering kritiek op intramurale 

(behandel)omstandigheden in JJI's 

• Daalde van 45% naar 25% in verklaringskracht voor [verslechtering 

van het imago van JJI’s binnen de keten bij een relatieve verbetering 

van het imago van alternatieve gesloten jeugdinrichtingen]. 
 

Afnemend draagvlak voor JJI’s bij een 

toenemend draagvlak voor alternatieve 

gesloten jeugdinrichtingen 

• Daalde van 60% naar 40% in verklaringskracht voor [toenemende 

trajectadvisering in civielrechtelijke richting]. 

• Eén illustratie van de diverse gronden waarop deze actie is onderno-

men, is de inschatting van een expert dat de verklaringskracht naar 

beneden moet worden bijgesteld. Of jongeren in een civielrechtelijk of 

in een strafrechtelijk traject terechtkomen, zou volgens hem ook in 

grote mate afhangen van het soort incident dat zich het eerst voordoet 

(wordt er vanuit het gezin aan de bel getrokken of wordt er een delict 

gepleegd?). 
 

Afnemend aantal zwaardere JJI-

relevante zaken dat wordt vervolgd 

• Daalde door de introductie van de nieuwe factor [toenemend aantal 

weigerende observandi] van 90% naar 70% in verklaringskracht voor 

[afnemend aantal door de rechter opgelegde PIJ-maatregelen]. 
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In de vorm van het referentiediagram (zie figuur 6.3) is een gestructureerde verkla-
ring voor de ijktrend opgesteld. Aan de hand hiervan kunnen de gevonden grondfac-
toren nu ook worden gerangschikt in de volgorde van hun invloed op de ijktrend 
volgens Trendwatch (zie tabel 6.3)?31 
 
Tabel 6.3 Invloed van de grondfactoren op de ijktrend 

Grondfactor Relatieve bijdrage 

Intensivering van de inzet op (vroegtijdige) signalering 0,13 

Afnemende toereikendheid recherchecapaciteit voor de opsporing van JJI-relevante zaken 0,06 

Afnemende aandacht voor de opsporing van JJI-relevante zaken 0,05 

Toenemend aantal weigerende observandi 0,05 

Toenemend aantal lichtere JJI-relevante zaken dat wordt vervolgd 0,04 

Intensivering van de inzet op preventie 0,04 

Afnemende effectiviteit in de opsporing van JJI-relevante zaken 0,04 

Toenemende toegankelijkheid / laagdrempeligheid alternatieve gesloten jeugdinrichtingen 0,04 

Groeiende scepsis in opvattingen over het nut en de wenselijkheid van (kale) detentie 0,03 

Verergering kritiek op intramurale (behandel)omstandigheden in JJI's 0,03 

Groeiende kritiek vanuit de internationale gemeenschap over het Nederlandse 

detentiebeleid t.a.v. jongeren 

0,02 

Afnemende effectiviteit van voorlichting en PR over de JJI's binnen de keten 0,02 

Toenemende relatieve immuniteit van alternatieve gesloten jeugdinrichtingen voor kritiek 

op intramurale (behandel)omstandigheden 

0,01 

Onbekende grondfactoren 0,45 

IJktrend: afnemende strafrechtelijke bezetting JJI’s, 2005-2009 1,00* 

* Waarde die ontstaat zonder rekening te houden met afrondingsverschillen. 

 
 
Verwachting: de grondfactoren tussen 2010 en 2015 
Het moge duidelijk zijn: om een voorspelling te kunnen geven van het aantal jon-
geren dat in 2015 op strafrechtelijke titel in JJI’s verblijft, zijn allereerst uitspraken 
(argumenten) vereist over de te verwachten trends van de grondfactoren in de ko-
mende vijf jaar. Deze konden worden geconstrueerd door middel van een analyse 
van de verzamelde expert opinions. Die analyse leverde in totaal 33 argumenten op 
(zie tabel 6.4).32 
 

                                               
 
 
 
31  Om dit vast te stellen is de waarde van elke grondfactor een keer op 0 gezet. Telkens is het diagram vervolgens 

opnieuw doorgerekend (zie paragraaf 4.4 voor de rekenregels). Het verschil tussen de uitkomst en de standaard-

waarde van de te verklaren ijktrend (deze bedraagt in een situatie waarin alle bekende en onbekende grondfac-

toren geldig zijn precies 1,0) geeft de invloed van een grondfactor weer. 
32 Het gaat hier om uitvoerig en degelijk onderbouwde argumenten. Veel andere expert opinions waren met zodanig 

veel voorbehouden omgeven dat hieruit geen eenduidig argumenten konden worden geconstrueerd. Hiernaast 

was bij voorbaat duidelijk dat de beantwoording van de (open) vragen dusdanig veel tijd zou vergen dat elke ex-

pert slechts enkele vragen over slechts enkele factoren konden worden voorgelegd. Om meer argumenten over 

de toekomstige ontwikkeling van grondfactoren te kunnen verwerven zal de wijze van expertbevraging de ko-

mende jaren nog verder moeten worden geoptimaliseerd. 
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Elk argument is gebaseerd op het gehele en samenhangende relevante relaas van 
een expert (zie paragraaf 4.5). Om dit proces te illustreren, geven we voor enkele 
grondfactoren een beschrijving van een fragment uit een dergelijk betoog en het 
argument dat mede op basis daarvan is opgesteld:33 
• Intensivering van de inzet op (vroegtijdige) signalering 

Expert ‘P’ geeft een argument voor doorzetting van deze trend (1,0), onder meer 
op basis van zijn verwachting dat vroegsignalering onverminderd hoog zal blijven 
en wellicht nog verder zal toenemen. Dit laatste zou in het kader van de aanpak 
van overlast en verloedering en in het kader van toenemende aandacht voor ge-
weldsdelicten vooral plausibel zijn als het gaat om deviant gedrag van jongeren in 
de openbare ruimte. 

• Afnemende effectiviteit in de opsporing van JJI-relevante zaken 
Expert ‘A’ geeft een argument voor stabilisatie van deze trend (0,0), onder meer 
op basis van zijn constatering dat de politie het werkproces omtrent problema-
tische jeugdgroepen steeds beter op orde krijgt en deze jeugdgroepen steeds 
beter in beeld heeft. De ‘lokale driehoek’, waarin onder regie van de gemeente 
keuzes tot aanpak moeten worden gemaakt, zou hieraan een belangrijke bijdrage 
leveren. Hoewel er nog een hele weg is te gaan, zou de regierol van gemeenten 
volgens hem steeds beter worden opgepakt. 

• Groeiende scepsis in opvattingen over het nut en de wenselijkheid van (kale) 
detentie 
Expert ‘K’ geeft een argument voor omkering van deze trend (-1,0), onder meer 
op basis van zijn inschatting dat een ‘pendelbeweging’ aanstaande is. Het custo-
diale aspect in het jeugdstrafrecht wordt daarbij weer belangrijker, met meer 
straf in het algemeen en meer PIJ-maatregelen in het bijzonder als gevolg. 
Afnemende effectiviteit van voorlichting en PR over de JJI's binnen de keten 
Expert ‘B’ geeft een argument voor omkering van deze trend (-1,0), onder meer 
op basis van zijn stelling dat de substantiële verbeteringen die de afgelopen jaren 
in de JJI’s zijn gerealiseerd beter voor het voetlicht worden gebracht door middel 
van meer PR richting ketenpartners – met name richting kinderrechters en rap-
porteurs van het NIFP. Zijn verwachting is bovendien dat het imago van de JJI’s 
hierdoor geleidelijk zal verbeteren. 

6.4 Trendindicatie ten behoeve van de capaciteitsraming 

Met de gegevens uit tabel 6.4 kan nu een prognosediagram worden geconstrueerd. 
Dit diagram ontstaat door de gekwantificeerde expert opinions over trends tussen 
2010 en 2015 in het referentiediagram te verwerken en door te rekenen. Dit resul-
teert in een trendindicatie voor de strafrechtelijke bezetting van JJI’s richting 2015. 
Bovendien maakt het prognosediagram (zie figuur 6.4) inzichtelijk op welke wijze – 
en in welke mate – justitierelevante factoren meewegen in de totstandkoming van 
deze trendindicatie. 

                                               
 
 
 
33 De experts van wie deze fragmenten afkomstig zijn, worden hier geanonimiseerd met behulp van persoonge-

bonden coderingen. De coderingen bij de argumenten in de figuren 6.3 en 6.4 verwijzen naar dezelfde experts. 
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Tabel 6.4 Trendverwachting grondfactoren op basis van expert opinions* 

Grondfactor Argumenten trendverwachting Verwachting 

2010-2015 

 

Doorzetting 

(1,0) 

Escalatie 

(2,0) 

Stabilisatie 

(0,0) 

Omkeer  

(-1,0) 

Gemiddelde trend 

volgens expert 

opinions 

Intensivering van de inzet op 

(vroegtijdige) signalering 

3 - - - 1,00 

Afnemende toereikendheid recherche-

capaciteit voor de opsporing van JJI-

relevante zaken 

2 - - - 1,00 

Afnemende aandacht voor de opsporing 

van JJI-relevante zaken 

- - 2 - 0,00 

Toenemend aantal weigerende observandi - - - 1 -1,00 

Toenemend aantal lichtere JJI-relevante 

zaken dat wordt vervolgd 

- - - - 1,00** 

Intensivering van de inzet op preventie 3 - 2  0,60 

Afnemende effectiviteit in de opsporing 

van JJI-relevante zaken 

- - 1 - 0,00 

Toenemende toegankelijkheid/laag-

drempeligheid alternatieve gesloten 

jeugdinrichtingen 

- - 2 - 0,00 

Groeiende scepsis in opvattingen over  

het nut en de wenselijkheid van (kale) 

detentie 

2 - 2 1 0,20 

Verergering kritiek op intramurale (behan-

del)omstandigheden in JJI's 

- - - 2 -1,00 

Groeiende kritiek vanuit de internationale 

gemeenschap over het Nederlandse 

detentiebeleid t.a.v. jongeren 

- - - - 1,00** 

Afnemende effectiviteit van voorlichting  

en PR over de JJI's binnen de keten 

- - 1 2 -0,67 

Toenemende relatieve immuniteit van 

alternatieve gesloten jeugdinrichtingen 

voor kritiek op intramurale (behandel-) 

omstandigheden 

- - 1 6 -0,86 

Onbekende grondfactoren - - - - 1,00** 

* Zie paragraaf 4.5 voor de bijbehorende rekenregels. 
** Verstekwaarde. 
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Uitwerking van de trendindicatie 
De doorrekening van het prognosediagram (zie figuur 6.4) volgens de in de para-
grafen 4.4 en 4.5 beschreven rekenregels, resulteert in een trendindicatie van 0,63. 
Deze trendindicatie is gebaseerd op de veronderstelling dat alle onbekende factoren 
die de ijktrend verklaren hun hedendaagse trends ook in de toekomst behouden 
(met verstekwaarden van 1,0). Dit kunnen we echter niet met zekerheid stellen. 
Ook deze onzekerheid kan in kaart worden gebracht. 
• Gaan we ervan uit dat alle in de onbekende factoren omvatte trends in de toe-

komst omkeren (prognosewaarden -1,0), dan resulteert een doorrekening in het 
prognosediagram in een trendindicatie van -0,27. 

• In het geval van een toekomstige stabilisatie van al deze factoren (prognosewaar-
den 0,0) bedraagt de trendindicatie 0,18. 

• Bij hun collectieve escalatie (prognosewaarden 2,0), ten slotte, komt de 
trendindicatie uit op 1,08. 

Het scenario waarin de trends van de onbekende factoren in de toekomst netto om-
keren, is in de praktijk onwaarschijnlijk. Een netto stabilisatie of (lichte) escalatie 
van deze trends is wel denkbaar. Het ligt daarom voor de hand om de bijbehorende 
trendindicaties van respectievelijk 0,18 en 1,08 als onder- en bovengrens van de 
onzekerheid aan te wijzen. 
 
Zoals onderbouwd in paragraaf 4.6 gaan we ervan uit dat de ijktrend en alle verkla-
rende trends procentuele ontwikkelingen per jaar belichamen. Op basis hiervan is de 
ijktrend geëxtrapoleerd en is de trendindicatie nader uitgewerkt. Daarbij komt een 
prognose tot stand van het niveau van de strafrechtelijke bezetting in JJI’s in het 
jaar 2015 berekend (zie figuur 6.5). 
 
Figuur 6.5 Verwacht niveau strafrechtelijke bezetting van JJI’s in 2015 bij 

een ijktrend als gemiddelde procentuele afname per jaar 
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6.5 Prognose en duiding 

Als we de geanalyseerde (ijk)trends benaderen als procentuele ontwikkelingen per 
jaar, wordt op basis van het gevolgde Trendwatch-traject voorspeld dat JJI’s in 2015 
door ongeveer 478 jongeren worden bevolkt (zie figuur 6.5). De scenario’s van sta-
bilisatie en escalatie van de onbekende factoren bepalen de onzekerheid: 
respectievelijk 646 jongeren als bovengrens en 311 jongeren als ondergrens (zie 
figuur 6.5). Vergeleken met alternatieve benaderingen (zie bijlage 2) is deze onze-
kerheid beperkt. De voorspelling wijst er op dat de strafrechtelijke populatie in JJI’s 
tot 2015 zal blijven dalen, maar beduidend minder scherp dan voorheen. 
 
Deze prognose leunt op de verwachting van experts dat de ontwikkeling van meer-
dere factoren die de dalende trend tussen 2005 en 2009 bepaalden (zie tabel 6.3), 
zal afvlakken of – in een aantal gevallen – zelfs zal omkeren (zie figuur 6.4). 
Samengevat wordt om uiteenlopende redenen voorspeld dat er een (lichte) verbete-
ring van het imago van JJI’s zal optreden in vergelijking met het imago van gesloten 
jeugdzorg. Hiernaast zal de aandacht voor zorg en behandeling binnen de keten 
naar verwachting niet (veel) verder toenemen. Voorts wordt voorzien dat de recente 
daling in het aantal JJI-relevante zaken dat wordt vervolgd zich de komende jaren 
minder scherp zal voordoen. 
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7 Slotbeschouwing 

Er bestaat een sterke behoefte om trends en trendbreuken in de capaciteitsbehoefte 
van justitiële ketenpartners op een andere, meer expliciete, manier te kunnen door-
gronden en te kunnen voorspellen. Al was het maar om ramingen van gevestigde 
prognosemodellen zoals het PMJ te toetsen en – indien nodig – aan te passen. Met 
de ontwikkeling en eerste beproeving van Trendwatch is een stap in deze richting 
gezet. Gebleken is dat dit instrument momenteel een bruikbare methode en organi-
satie omvat waarmee actuele justitierelevante factoren kunnen worden gesignaleerd 
en trendbreuken (mogelijk) kunnen worden voorzien. Zowel organisatorisch als me-
thodologisch zijn echter nog diverse verbeteringen mogelijk en wenselijk. 

7.1 Resultaten 

Bij het uitwerken van de twee pilotcasus is het accent gelegd op een aantal proble-
men die kunnen verklaren waarom trendbreuken in de justitiële capaciteitsbehoefte 
moeilijk zijn te voorspellen. Zo is niet alleen geprobeerd om nog actuelere cijfers in 
het prognoseproces te betrekken, maar bovenal om hedendaagse inzichten te ver-
disconteren over de effecten van veranderende omstandigheden en ingrijpende ge-
beurtenissen binnen en buiten de justitiële ketens. Bij het onderbouwen en voor-
spellen van zulke ontwikkelingen zijn vaak geen betrouwbare cijfers en empirische 
gegevens voorhanden. Het gebruik in de gehanteerde methode van argumentatie-
diagrammen en expert opinions bleek dan ook van grote meerwaarde. In de casus 
kon verder ruimschoots aandacht worden besteed aan het eveneens lastig te model-
leren gedrag van (autonome) ketenactoren. Ook kon extra rekening worden gehou-
den met de moeilijk voorspelbare input aan het begin van de justitiële ketens. 
 
De uitwerking van de twee casus toont aan dat het mogelijk is om prognoses van  
de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens – en de veronderstellingen waarop 
deze zijn gebaseerd – op een meer expliciete manier op te stellen met behulp van  
de kritische blik van deskundigen. Een black box effect, zoals dikwijls bij tijdreeks-
modellen wordt ervaren, wordt zo tegengegaan. Ten slotte is een reeks overwegin-
gen geïntroduceerd die behulpzaam is bij het identificeren van ‘kritische ramingen’ 
ten behoeve van de casusselectie. 
 
Omdat verbetering van justitiële capaciteitsramingen in Trendwatch uiteindelijk 
voorop staat, zal het niet in de laatste plaats interessant zijn om te volgen hoe be-
trouwbaar de uitkomsten van dit alternatieve instrument zijn. Met andere woorden: 
hoe dicht zullen de pilotprognoses (van respectievelijk 8.875 en 478 ingezetenen op 
strafrechtelijke titel in het gevangeniswezen en JJI’s) de realisaties in 2015 benade-
ren? En in hoeverre blijven die realisaties binnen de vastgestelde onzekerheden 
omtrent de pilotprognoses? 

7.2 Aandachtspunten 

Er bestaat geen twijfel over dat Trendwatch nog in haar kinderschoenen staat. Dit 
was bij de aanvang van het ontwikkelingsproject ook te verwachten. Het op syste-
matische wijze verklaren en voorspellen van kwantitatieve trends met behulp van 
argumentatiediagrammen, ‘zachte’ informatie en expert opinions is immers nog niet 
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eerder beproefd. Hieronder volgt een summier overzicht van enkele belangrijke aan-
dachtspunten die resteren voor Trendwatch als toepasbaar instrument. De meer 
technische aandachtspunten voor de daarbij gebruikte methode worden behandeld 
in Van den Braak et al. (2011). 
 
Criteria voor de casusselectie 
De selectie van een casus voor een Trendwatch-traject vindt momenteel plaats op 
basis van een vijftal overwegingen (zie paragraaf 3.1). In een eventueel vervolg op 
het ontwikkelingsproject dient de vraag aan de orde te komen of er behoefte be-
staat aan een set scherper gedefinieerde en beter ‘weegbare’ criteria. 
 
De onafhankelijkheid van factoren 
Het gebruik van argumentatiediagrammen in de twee pilotcasus is onder meer ge-
baseerd op de veronderstelling dat alle daarin opgenomen factoren (inhoudelijk) on-
afhankelijk van elkaar zijn. Als zich afhankelijkheden voordoen, kan dit problemen 
opleveren bij het berekenen van de waarden van factoren (er kunnen dan zaken 
dubbel worden geteld). Het is daarom belangrijk te evalueren of de onafhankelijk-
heid van factoren in de huidige werkwijze voldoende wordt gegarandeerd, of dat 
verbetering wenselijk is. 
 
De invloed van onbekende factoren 
In de argumentatiediagrammen die dienen om de ijktrends in de beproefde casus te 
verklaren en te voorspellen, zijn factoren met een – naar veronderstelling – minie-
me verklaringskracht (< 5%) bewust niet geëxpliciteerd. Achteraf bleek mede hier-
door de invloed van de onbekende factoren in de diagrammen groot te zijn. Mogelijk 
verbetert zowel de verklarende waarde als de voorspelkracht van argumentatiedia-
grammen als factoren met een als betrekkelijk klein ingeschatte verklaringskracht 
toch worden meegewogen ten koste van de invloed van onbekende factoren. 
 
Verbetering van de expertraadpleging 
Eén ding staat vast: de beproefde wijze van expertraadpleging volstaat niet en zal 
in eventuele vervolgrondes van Trendwatch moeten veranderen. In de twee door-
lopen pilottrajecten werden expert opinions verzameld met behulp van open vragen. 
Mede hierdoor ontpopte de expertraadpleging zich tot een zeer arbeidsintensief pro-
ces, dat ook nog eens onvoldoende rendabel werd bevonden. 
 
Omdat ernaar werd gestreefd over alle unieke factoren en verschillende causale re-
laties uitspraken te verkrijgen, is bij de expertraadpleging maatwerk verricht. Elke 
deskundige kreeg slechts enkele open vragen voorgelegd, zodat de beantwoording 
van deze vragen niet onredelijk veel tijd zou opeisen. Zoals gewenst leverden de 
steeds uitvoerig gemotiveerde antwoorden een grote hoeveelheid waardevolle ach-
tergrondinformatie op. Hierdoor konden de argumentatiediagrammen op realiteits-
gehalte worden gecontroleerd, konden ze worden aangepast en worden aangevuld 
en konden verklaringskrachten worden geverifieerd en worden bijgesteld. Echter, 
deze kalibratie moest gebeuren op basis van een interpretatie van de verzamelde 
feiten en expert opinions door projectmedewerkers. Hierdoor blijft het voor buiten-
staanders vooralsnog onduidelijk welke argumenten of criteria hebben geleid tot 
aanpassingen in de diagrammen. Maar de belangrijkste kanttekening bij de huidige 
wijze van expertraadpleging heeft betrekking op het teleurstellende aantal argu-
menten over de toekomstige ontwikkeling van grondfactoren dat uit de expertraad-
pleging kon worden gedestilleerd. En dat terwijl juist het voorspellen van de toe-
komst het cruciale onderdeel van Trendwatch is.  
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Voor veel van deze problemen geldt dat een meer systematische expertraadpleging 
met inbegrip van duidelijke keuzemogelijkheden (bij voorkeur elektronisch) in de 
toekomst uitkomst kan bieden. 
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Summary 

Trendwatch 
Introduction and first results of an instrument to improve the forecasts of 
the capacity needed in the justice system 
 
 
This report provides a description of Trendwatch, an instrument to improve the fore-
casts of capacity needed in the justice system, and it presents the results of a first 
pilot with this instrument. With the new instrument, it will be possible to test specif-
ic forecasts on the basis of the most recent views and domain knowledge. The fore-
casts of capacity needed are currently primarily made by using a time sequence 
model: the PMJ (Prognosemodel Justitiële Ketens, Forecasting Model for the Judicial 
System). In the Trendwatch development project, the results of a recent evaluation 
of the PMJ played a central role. This evaluation revealed that this model can hardly 
be used, if at all, to predict structural breaks in trends. The main objective of the 
project was therefore to develop a method and an organisation that could be used 
to identify topical relevant factors, and to predict any structural breaks in trends of 
the capacity needed in the justice system. 
 
Both in the developmental stage of Trendwatch and in providing a framework for  
the pilot cases that will be discussed in this report, the focus was on problems that 
partly explain why such structural breaks in trends are so difficult to predict. The 
first consideration in this context was that changes and drastic events are continu-
ally taking place, both inside and outside the complex justice system, which may 
influence the capacity needed by the organisations in this system. Consideration 
must be given to mechanisms - for instance, behavioural mechanisms (e.g. an 
increased inclination of judges to impose sentences), which occur in reaction to  
their surroundings, or their context (e.g. a social call to impose more severe 
punishments). Such mechanisms may exert an influence both inside the justice 
system (e.g. among public prosecutors, judges, and pro Justitia experts) and out-
side the justice system (e.g. among policy makers, citizens, and offenders). To put 
it briefly: the conditions are variable. A time sequence model such as the PMJ, on 
the other hand, relies strongly on the assumption that correlations from the past will 
also be valid in the future, which makes such a model predominantly suitable under 
stable conditions. 
 
As there are often no usable statistics or empirical data available to substantiate and 
predict changeable factors (such as contexts and mechanisms), Trendwatch includes 
the most recent views on such factors in the forecasting process. In this context, the 
emphasis will be on the conduct of the participants in the justice system and the in-
put at the beginning of the justice process, which is difficult to predict (such as the 
inflow of cases through the police). In addition, the instrument is partly a reaction  
to several recommendations from the evaluation of the PMJ, including the recom-
mendations to attempt to identify 'critical forecasts'; to strive for a more frequent 
monitoring of the latest developments inside as well as outside the justice system; 
to make use of the critical views of independent experts; and to be aware that users 
often regard existing models as black boxes, which makes it difficult for them to 
judge the reliability of the forecasts.  
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The instrument 
Two important organisational aspects of the instrument developed are identification 
on the one hand, and registration and documentation on the other hand. The infor-
mation sources that are currently collected include documents of justice depart-
ments, agencies and policy departments; expert opinions on the basis of interviews 
and questionnaires (approximately 60 experts are as of now involved with Trend-
watch for this purpose); scientific publications; and news and communications from 
the media, supervisory bodies and trade organisations. In addition, data and views 
are collected through activities of project team members within the justice system. 
In order to be able to store large quantities of information and domain knowledge, 
and to be able to make it accessible again later on, a database is being developed. 
This database will link the source material collected to relevant factors that have 
already been defined. In this way it will be possible (1) to monitor which relevant 
developments occur according to which sources; (2) to record how changes and 
events inside and outside the justice system exert influence; and (3) to provide for 
accountability. 
 
As Trendwatch is in a pilot stage, the focus of its development has only been on the 
organisations in the security system. Forecasts for the administration of justice in 
civil and administrative cases and legal aid in civil cases are thus excluded for now. 
During the first pilot of the instrument, attention was furthermore only paid to fac-
tors influencing the workload of the organisations in the justice system. 
 
In the method developed for Trendwatch, a benchmark trend, which is a current 
trend in the workload or of the capacity needed by an organisation in the justice 
system, serves as reference. The period in which a benchmark trend occurs is the so 
called benchmark period. A benchmark trend usually starts at the end of a historical 
trend, that is, after a structural break in a trend in a time sequence. In this context, 
it is assumed that each trend is the result of a nearly stable combination of causal 
factors. A benchmark trend is consequently often caused by a structural change in 
such a combination, which may be ascribed to one or more explanatory factors. 
These factors are relevant factors, the development of which has changed during,  
or just before, a benchmark period. 
 
On the basis of these conceptual assumptions, the method has combined two dif-
ferent reasoning tasks: explanation and prediction. First of all, this has made it pos-
sible to explain a benchmark trend. This explanation can subsequently be used to 
predict the future course of a benchmark trend. In these two forms of reasoning, 
several cause and effect relationships are usually established. With this in mind, 
trends are thus always explained in terms of causal sequences of relevant factors. 
This is done by using argument diagrams. These diagrams provide structure in large 
quantities of information, and make assumptions and reasoning with regard to 
reality more explicit. Such diagrams are consequently very useful in the absence of 
statistics and empirical data that could be used to effectively substantiate explana-
tions and predictions. This absence of ‘hard facts’ is frequently the case with respect 
to variable trends in the justice system. 
 
The entire process of explaining and predicting will take place during a Trendwatch 
process. Each case in such a process includes (1) a current benchmark trend during 
a specific benchmark period, as the result of a structural change in a combination of 
causal factors; (2) all factors that can explain this change - and thereby the bench-
mark trend itself; and (3) a prediction of the direction of the benchmark trend in a 
specific expectation period. 
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The selection of a case is made on the basis of five considerations that may contrib-
ute to the identification of critical forecasts. The considerations that have been for-
mulated are the following: (1) the scope of the costs incurred by an organisation in 
the justice system; (2) the social, political and administrative importance of a cor-
rect forecast; (3) the prediction error of the related policy-neutral forecasts of the 
PMJ in the past; (4) the extent to which a feasible benchmark trend has been pre-
dicted by the PMJ; and (5) the extent in which explanatory factors (or possible 
explanatory factors) that have been identified earlier have already been taken into 
consideration in the PMJ. 
 
For each case in a Trendwatch process, the following three different argument dia-
grams will be made step by step: (1) the basic diagram, a ‘provisional’ diagram that 
explains the cause and direction of a current benchmark trend; (2) the reference 
diagram, a diagram that has been calibrated on the basis of expert opinions and 
which explains the cause and the direction of a current benchmark trend; and (3) 
the prediction diagram, the diagram – built on the basis of the reference diagram – 
which explains in detail the expectations about the factors included in this diagram.  
 
All these diagrams represent the structure of an explanation in the form of a tree or 
graph that is made up of boxes and arrows. The boxes in the diagrams represent 
factors, while the arrows visualise the causal relationships between the factors. In 
the diagrams, there is a significant difference between factors and arguments. The 
further the causal sequences are developed in a diagram, the more detailed the 
factors included in the tree will be. Somewhere, the points will be reached where it 
is no longer desirable – or no longer possible – to specify the explanatory factors for 
these factors any further. A factor that is not explained explicitly by one or more 
other factors, and which is consequently positioned at the beginning of the causal 
sequence(s), is therefore also referred to as a ground factor. Arguments, which are 
constructed on the basis of expert opinions, make it possible to still make a state-
ment about such ground factors. 
 
The argument diagrams can be used to carry out calculations, for each factor has a 
value expressing the validity or the development of the factor. In order to obtain 
insight into the extent to which one factor explains the other factor, a value is also 
assigned to each causal relationship which expresses its explanation strength. The 
practice of calculation through a diagram is carried out with arguments as input. The 
value of a ground factor may be determined on the basis of different types of argu-
ments. This value gives an indication of either the validity or the future development 
of a ground factor. By calculating through an argument diagram, it will subsequently 
be possible to determine the values for all the other factors included in the diagram, 
including the value of the benchmark trend that is to be explained. The outcome of 
a basic diagram or reference diagram thereby represents the extent to which an 
explanation for a benchmark trend is supported. The outcome of a prediction dia-
gram, on the other hand, gives a trend indication: this is a prediction value that 
indicates whether and, if so, in which direction the benchmark trend will change in 
an expectation period. 
 
Each year, several cases will be considered for a Trendwatch process. The basic 
structure of such a process consists of two phases in which the following nine  
steps may be distinguished. The first phase concerns the preliminary investigation:  
(1) data collection, listing and analysing the relevant factors that may explain the 
current benchmark trend; (2) mapping out the factors and their interrelationships  
in a basic diagram on the basis of the domain knowledge that is present within the 
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project group; (3) establishing the facts, inaccuracies and uncertainties in the basic 
diagram during successive project group meetings; (4) adjusting the basic diagram 
on the basis of new substantive insights and methodical grounds. The second phase 
concerns the expert phase: (5) consulting experts by means of questionnaires;  
(6) listing and analysing the expert opinions on the basic diagram collected in this 
way; (7) sharpening the findings into a definitive reference diagram; (8) listing and 
assessing expert opinions on the expected future development of explanatory fac-
tors; and (9) drawing up and calculating through a prediction diagram and specify-
ing the details of the trend indication.  
 
The outcome of a Trendwatch process will be an independent indication of the ex-
pected level of the workload of an organisation in the justice system at the end of 
the expectation period. This indication may be used by the project group that is 
engaged in the annual updating of the PMJ to test and/or adjust the policy neutral 
capacity forecasts. 
 
First results 
By way of initial trial, Trendwatch has been used in two pilot cases for the criminal 
capacity utilisation rate in: (1) the adult prison system and (2) the youth custodial 
institutions. With regard to both cases, an expectation of the criminal population in 
2015 was the most significant product of the process that was followed. In addition, 
details were provided about the factors that were most determinative for these ex-
pectations, and the accompanying uncertainties were labelled. 
 
In the adult prison system, the number of persons with a criminal ground for de-
tention sharply decreased in the period of 2005-2009: from an average of 14,108 
persons in 2005 to an average of 11,092 persons in 2009. The trend that has 
manifested itself since 2005 has been used as benchmark trend in this case. On the 
basis of a Trendwatch process, a criminal capacity utilisation rate of approximately 
8,875 persons is expected in 2015. An uncertainty margin has been established  
with 10,521 as the upper limit and 7,196 as the lower limit. This prediction points 
suggests that the criminal population in the adult prison system will continue to 
decrease until 2015, but that this decrease will proceed at a clearly slower rate  
than before. The forecast has been based on the expectation of experts that the 
development of multiple factors that determined the downward trend between 2005 
and 2009 will level off. After many years of increase, the prediction is a stabilisation 
of the use of sanctions that do not actually result in the deprivation of liberty by 
means of detention. Expert opinions also indicate that the activity and active pro-
secution of smugglers of cocaine at Amsterdam Airport Schiphol will remain at the 
current level and will not decrease any further. With regard to another important 
factor, namely the broad efforts to tackle the problem of habitual offenders, it was 
argued that the recent intensification of such efforts will not proceed any further. 
 
In the youth custodial institutions as well, the number of persons with a criminal 
ground for detention sharply decreased in the period of 2005-2009: from an aver-
age of 1,166 persons in 2005 to an average of 713 persons in 2009. On the basis  
of the Trendwatch process, it has been predicted that – in 2015 – the population of 
the youth custodial institutions will be approximately 478. An uncertainty margin 
has been established with 646 as the upper limit and 311 as the lower limit. This 
prediction suggests that the criminal population in the correctional institutions for 
young offenders will continue to decrease until 2015, but that this decrease will 
proceed at a rate that is substantially slower than before. The forecast has been 
based on the expectation of experts that the development of multiple factors that 
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determined the downward trend between 2005 and 2009 will level off or that it will 
even reverse in a number of cases. In summary, it has been predicted, for a variety 
of reasons that – compared to the image of secure youth care – an improvement of 
the image of the correctional institutions for young offenders will be observed, al-
though this improvement may be slight. The amount of attention paid to care and 
treatment in the justice system is furthermore not expected to increase further, at 
least not to any great extent. In addition, it has been predicted that the recent de-
crease in the number of cases that have been prosecuted and which have a bearing 
on the correctional institutions for young offenders will, in the next few years, occur 
at a slower rate. 
 
The pilot phase has demonstrated that the Trendwatch-instrument currently consists 
of a usable method and organisation to identify topical relevant factors and to pre-
dict (possible) structural breaks in trends. Both organisationally and methodolog-
ically, there is however still room for various improvements. 
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Bijlage 1 Alternatieve uitwerking trendindicatie gevangenis-
wezen 

Figuur B1.1 Verwacht niveau strafrechtelijke bezetting gevangeniswezen 
in 2015 bij een ijktrend als gemiddelde absolute afname per 
jaar 
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Bron: DJI / WODC 

 
Figuur B1.2 Verwacht niveau strafrechtelijke bezetting gevangeniswezen 

in 2015 bij extrapolatie van de ijktrend middels regressie 
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Bijlage 2 Alternatieve uitwerking trendindicatie justitiële 
jeugdinrichtingen 

Figuur B2.1 Verwacht niveau strafrechtelijke bezetting van JJI’s in 2015 
bij een ijktrend als gemiddelde absolute afname per jaar 
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Figuur B2.2 Verwacht niveau strafrechtelijke bezetting van JJI’s in 2015 

bij extrapolatie van de ijktrend middels regressie 
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