
Achtergrond en onderzoeksvragen

Het verbeteren van de doorstroming van TBS-gestelden na intramu-
rale behandeling in een TBS-instelling heeft sinds de jaren negentig 
van de vorige eeuw nadrukkelijk de aandacht. Een onderdeel daarvan 
is het versterken van het toezicht op TBS-gestelden die terugkeren in 
de samenleving. Het in het voorjaar van 2006 afgeronde parlementaire 
onderzoek TBS was aanleiding tot het verlengen van de duur van de wet-
telijke termijn voor voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging 
van maximaal drie tot maximaal negen jaar. Ook zal de maximale duur 
van de huidige TBS met voorwaarden, die maximaal drie of vier jaar is, 
worden verlengd. Het vernieuwde wetsvoorstel voor de verlenging van 
de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging is inmiddels door het 
parlement behandeld. Met het wetsvoorstel tot verlenging van de duur 
van de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging in het kader 
van TBS worden twee zaken beoogd. Dit betreft enerzijds het terugdrin-
gen van recidive en anderzijds het bevorderen van de doorstroming van 
TBS-gestelden, doordat zij, zo wordt verondersteld, eerder in aanmerking 
komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Een belangrijke beleids-
vraag is hoe het toezicht, dat straks bij TBS-gestelden maximaal negen 
jaar kan duren, met het oog op recidivevermindering inhoudelijk zo effec-
tief mogelijk kan worden ingevuld. Het WODC is daarom verzocht om na 
te gaan wat bekend is over de effectiviteit van toezichtprogramma’s. Het 
onderhavige rapport vormt het verslag van dit onderzoek. Het betreft een 
literatuuronderzoek naar extramurale toezichtprogramma’s voor delin-
quenten en forensisch psychiatrische patiënten en voor enkele subgroe-
pen onder hen in het bijzonder, te weten: delinquenten met een ernstige 
psychiatrische stoornis, zedendelinquenten en delinquenten met proble-
matisch middelengebruik. In het onderhavige onderzoek richten wij ons, 
in overleg met de beleidsdirecties, op de doelstelling van het verminderen 
van de kans op recidive. De reden is dat in verband met de beschikbare 
tijd, afbakening van onderzoeksvragen en uitkomstmaten diende plaats te 
vinden.

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is het bieden van een 
overzicht van wat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de 
effectiviteit en de veronderstelde werkzame mechanismen van toezicht-
programma’s. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan de inhou-
delijke invulling van het toezicht bij voorwaardelijke beëindiging van de 
dwangverpleging in het kader van de TBS. Daarnaast zijn de resultaten 
ook te gebruiken bij voorwaardelijke invrijheidstelling na een gevangenis-
straf, TBS met voorwaarden en in het kader van voorwaardelijke invrij-
heidstelling bij personen met een strafrechtelijke of civiele maatregel tot 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis (wet BOPZ).

Samenvatting
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16 Toezichtprogramma’s voor delinquenten en forensisch  psychiatrische patiënten

De onderzoeksvragen zijn de volgende:
1) Welke effectieve toezichtprogramma’s, in termen van vermindering 

van recidive, zijn er bekend voor (forensisch) psychiatrische patiënten 
en delinquenten en onder hen specifiek voor zedendelinquenten, delin-
quenten met een ernstige psychiatrische stoornis en delinquenten met 
problematisch middelengebruik?

2) Welke veronderstelde mechanismen liggen ten grondslag aan effectieve 
of veelbelovende programma’s en onder welke omstandigheden wor-
den de positieve resultaten die effectieve of veelbelovende program-
ma’s kunnen hebben bereikt?

Begrippen

In het onderhavige onderzoek wordt onder toezicht verstaan het controle-
ren van (aspecten van) het gedrag van betrokkene, al dan niet in combi-
natie met begeleiding, behandeling en/of zorg, met als doel het opnieuw 
plegen van een delict te voorkomen.
Als een toezichtprogramma wordt beschouwd een samenhangend geheel 
aan activiteiten dat is gericht op het extramuraal toezicht houden op het 
gedrag van betrokkene, met daarin een element van controle, al dan niet 
in combinatie met begeleiding, zorg en/of behandeling.
Toezicht zoals hierboven omschreven kan op vrijwillige basis plaatsvin-
den, maar in de praktijk vindt toezicht doorgaans plaats op basis van een 
juridische modaliteit (straf of maatregel), te weten:
1. voorwaardelijke invrijheidstelling in het kader van een gevangenisstraf;
2. voorwaardelijke invrijheidstelling in het kader van een maatregel tot 

opname in een (forensisch) psychiatrisch ziekenhuis (‘parole’);
3. een voorwaardelijke straf (bijvoorbeeld veroordeling tot reclasse-

ringstoezicht  (‘probation’);
4. een voorwaardelijke maatregel (bijvoorbeeld TBS met voorwaarden).

Toezichtprogramma’s verschillen aanzienlijk in de combinatie van 
verschillende inhoudelijke componenten bijvoorbeeld in de mate waar-
in het accent ligt op zorg en begeleiding of op monitoring en control. 
Programma’s voor intensief reclasseringstoezicht (Intensive supervision 
probation/parole, ISP’s) worden onder meer gekenmerkt door, in verge-
lijking tot regulier reclasseringstoezicht, frequentere contacten tussen 
professionals van de toezichthoudende instantie en de delinquent. Verder 
zijn kenmerken het (elektronisch) monitoren – volgen van gedrag en 
bewegingen – van betrokkene, het toepassen van huisarrest en avondklok, 
en controles op drugs- en alcoholgebruik. Daarnaast omvatten sommige 
toezichtprogramma’s rehabilitatiecomponenten, bijvoorbeeld behan-
deling van psychische stoornissen, trainingen in terugvalpreventie en 
 begeleiding naar werk.
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17Samenvatting

In het onderhavige onderzoek geven wij als uitkomstmaat van een 
toezichtprogramma in principe de recidivematen weer zoals die in het 
gevonden effectonderzoek zijn aangegeven.
In verschillende studies worden veelal verschillende maten voor recidive 
gebruikt. Een aantal veel voorkomende zijn:
– arrestatie: bijvoorbeeld het aantal arrestaties, het aantal geregistreerde 

politiecontacten, het voorgeleid worden aan officier van justitie of rechter;
– nieuwe veroordeling: bijvoorbeeld veroordeling tot gevangenisstraf, de 

ernst van het delict, het opgelegde vonnis;
– (terug)plaatsing in de gevangenis of ander instituut: bijvoorbeeld het 

type instituut en regime, de duur van de terugplaatsing;
– overtreding van bij voorwaardelijke invrijheidstelling opgelegde voor-

waarden: bijvoorbeeld aantal en aard van de overtredingen, de ernst 
van de overtreding, het aantal meldingen van overtreding;

– opschorten van voorwaardelijke invrijheidstelling: de vraag of deze 
wordt opgeschort en het aantal malen opschorting;

– afbreken voorwaardelijke invrijheidstelling: bijvoorbeeld het aantal suc-
cesvolle dagen in voorwaardelijke vrijheid;

– gepleegd delict: de ernst en aard van het delict en het aantal nieuwe 
delicten;

– zich onttrekken aan toezicht: melding van onttrekken aan toezicht.

Het terugdringen van recidive als uitgangspunt voor een toezichtpro-
gramma kan nader worden toegespitst. Zo kan de recidive tijdens het 
toezichtprogramma een belangrijke uitkomstmaat zijn als het toezicht-
programma gericht is op het verminderen van recidive op kortere termijn. 
Daarnaast kan de recidive gedurende een (langere) periode na afloop van 
het toezichtprogramma een noodzakelijke uitkomstmaat zijn als rehabi-
litatie op langere termijn een doelstelling van het toezichtprogramma is. 
Als doelstelling voor toezichtprogramma’s wordt tevens onderscheiden 
de snellere en frequentere detectie van (dreigende) recidive. In dit geval 
kan het vaststellen van meer (dreigende) recidive tijdens een toezichtpro-
gramma een positief effect van het toezichtprogramma zijn. De veronder-
stelling is dan dat het toezichtprogramma ertoe leidt dat overtredingen en 
nieuwe delicten eerder worden ontdekt dan bij delinquenten die een meer 
beperkte vorm van toezicht krijgen, zodat eerder maatregelen kunnen 
worden genomen. In een ander denkbaar geval kan de doelstelling van 
een toezichtprogramma op kortere termijn zijn om forensisch psychiatri-
sche patiënten bij dreigende terugval tijdig (tijdelijk) terug te plaatsen in 
een psychiatrische instelling. Het toezichtprogramma scoort dan wellicht 
hoger dan bijvoorbeeld regulier reclasseringstoezicht wat betreft het 
percentage terugplaatsingen. Maar door het tijdig terugplaatsen is de zorg 
voor en begeleiding van de patiënten mogelijk beter gewaarborgd. Moge-
lijk zal het programma daardoor op langere termijn tot betere re-integra-
tie van patiënten leiden.
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Een complicerende factor is dat de uitgangssituaties van respectievelijk 
intensief en regulier toezicht kunnen verschillen. Dit geldt onder meer 
voor de opgelegde voorwaarden. Bij de zogeheten Intensive Supervision 
Probation/Parole (ISP’s) bijvoorbeeld, zijn de voorwaarden zwaarder dan 
bij regulier toezicht. Daardoor is het vermoedelijk moeilijker om ze na 
te leven, wat kan leiden tot meer overtredingen van de voorwaarden. 
Daarom wordt in de literatuur veelal onderscheid gemaakt tussen recidive 
en zogeheten ‘technische overtredingen’. Technische overtredingen zijn 
overtredingen van de opgelegde voorwaarden die op zichzelf geen delict 
vormen. Het bovenstaande illustreert dat de effecten van toezichtpro-
gramma’s op recidive niet altijd eenvoudig te interpreteren zijn. Daarom 
is het belangrijk om bij de ontwikkeling van een toezichtprogramma, de 
precieze doelstellingen van een programma, de verwachte effecten en 
de wijze waarop die (in tussenstappen) kunnen worden gemeten, zoveel 
mogelijk te concretiseren en te nuanceren.

Methoden

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een literatuuronderzoek 
uitgevoerd. De in dit onderzoek betrokken studies zijn verkregen door mid-
del van gerichte zoekopdrachten in een zevental databases waar onder 
Psychinfo en Web of Knowledge, het raadplegen van de websites van een 
tiental relevante organisaties en het bestuderen van jaargangen van relevan-
te tijdschriften en van de literatuurlijsten van de opgevraagde publicaties.
Aan de hand van de titels en abstracts van totaal circa 1000 in 1995-2006 
verschenen artikelen, is een selectie gemaakt van op te vragen studies. 
Alle studies die betrekking leken te hebben op een toezichtprogramma 
voor forensisch psychiatrische patiënten of delinquenten zijn opgevraagd. 
De opgevraagde studies werden vervolgens gescreend aan de hand van de 
inclusie- en exclusiecriteria. Op basis daarvan zijn 45 studies geselecteerd 
voor het hoofdstuk over intensieve toezichtprogramma’s, 51 studies voor 
het hoofdstuk over toezichtprogramma’s voor delinquenten en forensisch 
psychiatrische patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis, 106 
studies voor het hoofdstuk over toezichtprogramma’s voor zedendelin-
quenten en 54 studies voor het hoofdstuk over toezichtprogramma’s voor 
verslaafden.
Aan het begin van elk hoofdstuk is een aantal voor de betreffende groep 
delinquenten representatieve toezichtprogramma’s meer uitgebreid 
beschreven. Daarbij komen onder meer aan de orde de doelstellingen en 
doelgroep van het programma, de inhoud en duur, de betrokken orga-
nisaties en hun verantwoordelijkheden en de informatie-uitwisseling 
tussen deze organisaties, en de veronderstelde werkzame mechanismen 
van het toezichtprogramma. Voor elke doelgroep zijn de studies geana-
lyseerd volgens een tweetal stappen. In de eerste plaats zijn de resultaten 
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van de meta-analyses en overzichtstudies beoordeeld. Ten tweede zijn de 
gevonden effectstudies die niet tevens in de meta-analyses en overzichts-
studies voorkwamen bestudeerd. De effectstudies werden tevens globaal 
geclassificeerd naar methodologische kwaliteit volgens de Maryland 
Scientific Methods Scale (SMS). Op basis van de opgenomen meta-analy-
ses, overzichtstudies en losse effectstudies is beoordeeld wat bekend is 
over de effectiviteit van de betreffende toezichtprogramma’s. Daarbij is 
onder meer gebruikgemaakt van een indeling met vier categorieën: Wat 
werkt, Wat werkt niet, Wat is veelbelovend en Wat is onbekend.

Resultaten: werkzame mechanismen van toezichtprogramma’s

In de literatuur worden vier benaderingen of uitgangspunten van pro-
gramma’s voor intensief toezicht onderscheiden. Deze kunnen worden 
gezien als vier visies op de doelstellingen van toezichtprogramma’s en op 
de wijzen waarop toezichtprogramma’s effect sorteren. De verschillende 
benaderingen sluiten elkaar overigens niet noodzakelijkerwijs uit. De 
eerste is een punitieve invalshoek. Deze benadering veronderstelt dat de 
delinquent wordt afgeschrikt door de verhoogde kans op ontdekking als 
gevolg van het verscherpte toezicht en de consequenties van ontdekking 
en daardoor weerhouden wordt van het plegen van delicten.
Een andere belangrijke invalshoek is een rehabilitatiebenadering. Deze 
is gericht op het veranderen van kenmerken van de delinquent en van 
aspecten van of in de omgeving van de delinquent die verondersteld 
worden oorzakelijk verband te houden met zijn criminele gedrag, zoals 
geestelijke gezondheid, houding, cognities, sociale relaties, opleiding, 
werk en vaardigheden. De bedoeling van het toezicht is om het risico 
dat betrokkene in de toekomst een delict pleegt te verkleinen. De reha-
bilitatiebenadering streeft een langeretermijnverandering in delictri-
sico na. Een derde invalshoek is een risicomanagementbenadering. Deze 
benadering onderscheidt zich van de rehabilitatiebenadering door meer 
beperkte, pragmatische, ‘managerial’ doelstellingen: het herkennen 
en classificeren van groepen op basis van risiconiveau, en vervolgens 
management door middel van toezicht, preventie en onschadelijkmaking.
De vierde benadering die wordt onderscheiden is een normatieve benade-
ring. Bij de oplegging van intensief toezicht zouden naast benaderingen 
die zich richten op het voorkomen van recidive in de toekomst, ook prin-
cipes als vergelding en proportionaliteit van de straf van invloed zijn. De 
zogeheten intermediate sentences waaronder intensief toezicht, zouden 
wat dit betreft het ‘gat’ vullen tussen gevangenisstraf en standaard 
community sentences (zoals regulier reclasseringstoezicht). Hier zou ook 
de normatieve opvatting onder kunnen vallen dat de overheid voor een 
fatsoenlijke re-integratie dient te zorgen waarbij zij betrokkene zinvolle 
resocialisatiemogelijkheden biedt.
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De vraag welke veronderstelde werkzame mechanismen ten grondslag 
liggen aan effectieve of veelbelovende toezichtprogramma’s hebben wij 
maar ten dele kunnen beantwoorden omdat in de gevonden meta-analy-
ses, overzichtstudies en effectstudies veelal geen sociale, gedrags- of 
andere mechanismen worden uitgewerkt, of slechts in beperkte mate. 
Hierna wordt een aantal veronderstelde werkzame mechanismen gepre-
senteerd die (in verschillende combinaties) in meerdere van de gevonden 
toezichtprogramma’s voorkomen.

Een aantal mechanismen wordt verondersteld te leiden tot een grotere 
beheersing van crimineel gedrag op de kortere termijn, tijdens het 
toezichtprogramma. Dit betreft bijvoorbeeld afschrikking. De veronder-
stelling is dat de toegenomen kans betrapt te worden vanwege intensiever 
toezicht (vaker en op onverwachte momenten) en de consequenties die 
dit heeft (zoals verdere beperking van vrijheden en uiteindelijk terug-
plaatsing in gevangenis of andere instelling), de delinquent weerhouden 
van het overtreden van de opgelegde voorwaarden en van het plegen van 
delicten. Een ander verondersteld mechanisme is beperking. De verwach-
ting is dat door het intensieve toezicht en eventuele andere activiteiten 
de mogelijkheden en gelegenheden om een delict te plegen worden inge-
perkt.
Ten slotte kan toezicht leiden tot een grotere kans op detectie. Verscherpt 
toezicht leidt tot een grotere kans om overtredingen van voorwaarden, 
dreigende terugval en recidive te ontdekken. Daardoor zouden delicten 
kunnen worden voorkomen, of kan er sneller worden ingegrepen.

In meerdere toezichtprogramma’s komen mechanismen voor waarvan de 
verwachting is dat ze aan re-integratie en recidivevermindering op lange-
re termijn zouden kunnen bijdragen.
De veronderstelling is dat intensief toezicht en de drang en dwang die 
daarvan uitgaan de deelname aan behandel- en werktoeleidingspro-
gramma’s en andere voorzieningen vergroot. Door de resultaten van de 
behandel- en werktoeleidingsprogramma’s worden de risicofactoren voor 
recidive verondersteld te verminderen met als gevolg de reductie van 
recidive op langere termijn. Als belangrijke mechanismen daarbij worden 
genoemd sociale controle en bindingen. Sociale controle en bindingen 
zouden ertoe leiden dat de delinquent minder geneigd is delicten te plegen 
omdat hij de contacten die hij heeft opgebouwd niet wil verliezen. Vanuit 
deze optiek is het van belang dat toezichtprogramma’s zich mede rich-
ten op het bevorderen van sociale bindingen door bijvoorbeeld arbeids-
toeleiding. Als mogelijk mechanisme wordt ook genoemd een goede relatie 
tussen de delinquent en de reclasseringsfunctionaris of behandelaars. 
De veronderstelling is dat deze door het frequentere contact in het kader 
van toezicht kan groeien. Een dergelijke relatie zou bevorderen dat de 
delinquent meewerkt aan behandelprogramma’s.
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In een aantal programma’s wordt het belang van sociale steun benadrukt. 
Soms worden in het kader van het toezicht sociale netwerken opgebouwd 
rond een delinquent. De verwachting is dat delinquenten hierdoor niet 
sociaal geïsoleerd zullen raken en daarnaast ook een positievere levens-
stijl zullen aanleren. Deze twee aspecten zullen naar veronderstelling de 
delinquent helpen om beter maatschappelijk te integreren, wat zou resul-
teren in minder geneigdheid tot terugval.

Bij zeden- en geweldsdelinquenten is het aanleren van terugvalpreven-
tiestrategieën een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject. Veel 
behandelprogramma’s voor (zeden)delinquenten maken gebruik van 
cognitieve gedragstherapie waarin andere denkwijzen en ander gedrag 
wordt aangeleerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om empathietraining, het 
corrigeren van cognitieve vertekeningen en agressiehantering. In het 
toezicht op zedendelinquenten (maar ook bij gewelddadige delinquenten) 
wordt in het bijzonder aandacht besteed aan terugvalpreventie. Daarbij 
wordt betrokkene aangeleerd dreigende terugval in een vroeg stadium te 
onderkennen en te voorkomen. Daartoe worden ook gedragsalternatieven 
aangeleerd.
Ook wordt behandeling ingezet ter beïnvloeding van specifieke componen-
ten van de delictketen. Door beïnvloeding of beheersing van een specifieke 
component van het delictgedrag, zoals van de seksuele behoeften/impul-
sen door libidoremmende medicatie, kan naar veronderstelling het delict-
risico op kortere termijn en op afstand onder controle worden gebracht of 
verminderd.
Met het oog op de re-integratie van zedendelinquenten en om obstakels 
daarbij te overwinnen, wordt het van belang geacht om ‘stakeholders’ die 
vanuit (deels) conflicterende belangen met zedendelinquenten te maken 
hebben bij het toezicht te betrekken. Door hen te betrekken zou een meer 
gezamenlijke benadering kunnen worden bereikt, waardoor de re-integra-
tie voorspoediger zou verlopen. Bij stakeholders kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan het openbaar ministerie, de zittende magistratuur, de politie, 
huisvestingsorganisaties, organisaties die de belangen van slachtoffers 
behartigen, buurtbewoners, scholen en dergelijke.

In veel van de gevonden toezichtprogramma’s wordt belang gehecht aan 
een gespecialiseerde benadering van de delinquenten. Zo zou een actieve 
en assertieve aanpak van reclasseringsfunctionarissen of hulpverleners 
nodig zijn om forensisch psychiatrische patiënten met een ernstige 
psy chiatrische stoornis in het toezicht- en zorgprogramma te houden. 
Door de handicaps als gevolg van hun stoornis (bijvoorbeeld beperkt 
ziekte-inzicht), zouden de patiënten zelf onvoldoende in staat zijn om 
zich aan de afspraken met hulpverleners te houden. Het verlies van het 
contact met de hulpverleners zou bij de patiënt tot verslechtering van 
de psychische toestand leiden, bijvoorbeeld omdat deze geen medicatie 
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meer neemt en zou vervolgens tot vergroting van het risico van recidive 
leiden. Bij delinquenten met specifieke problematiek, zoals een ernstige 
psychische stoornis en bij zedendelinquenten, wordt wel gebruikgemaakt 
van  gespecialiseerd casemanagement. Er worden professionals ingezet 
die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van dergelijke delinquenten en 
kennis hebben van bij de betreffende problematiek voorkomende risico-
factoren. Daartoe krijgen ze ook een kleinere caseload. Naar veronderstel-
ling zijn de gespecialiseerde functionarissen beter in het onderkennen en 
voorkomen van delicten bij deze groep.
Het verzamelen, uitwisselen en delen van informatie waardoor meer en 
kwalitatief betere informatie beschikbaar komt voor alle toezichthoudende 
en hulpverlenende instanties en functionarissen, wordt bij veel toezicht-
programma’s een belangrijk mechanisme geacht. Een veronderstelling 
is dat door het verzamelen van informatie door verschillende functio-
narissen (politie, reclassering) maar ook het publiek, er een beter beeld 
ontstaat van de risicofactoren bij een bepaalde delinquent. Daardoor zal 
het risicomanagement adequater zijn: (dreigende) terugval zal tijdiger 
worden ontdekt. Bij sommige programma’s voor zedendelinquenten gaat 
men ervan uit dat het aanleren van terugvalpreventiestrategieën (self 
management) die betrokkene zelf moet gaan toepassen, in combinatie 
met casemanagement niet voldoende is. Het terugvalpreventiemodel zou 
te veel veronachtzamen dat zedendelinquenten veelal niet open zijn over 
hun delictgedrag. Daarom is daarnaast het actief verzamelen en uitwisse-
len van informatie over delictgerelateerd gedrag een centrale component. 
Daarbij is ook een centraal gegevensbestand van belang. Speciale tech-
nieken worden gebruikt om informatie te verkrijgen en bespreekbaar te 
maken, zoals de polygraaf en het benutten van informanten uit het  sociale 
netwerk rond de delinquent.
Een centrale component in meerdere toezichtprogramma’s is multi-
disciplinaire samenwerking en samenwerking tussen professionals van 
verschillende organisaties. Belangrijk daarbij wordt geacht het coördine-
ren van informatieverzameling door verschillende professionals en het 
samenbrengen van deze informatie om zo een zo volledig mogelijk beeld 
te krijgen van het gedrag en de mogelijke risicofactoren met betrekking 
tot de delinquent. De veronderstelling daarbij is dat hoe beter en comple-
ter de informatie is, hoe beter de kwaliteit van het risicomanagement 
kan zijn.

Resultaten: effectiviteit van toezichtprogramma’s

Op enkele uitzonderingen na is er nog te weinig wetenschappelijk onder-
zoek van goede methodologische kwaliteit verricht om over de effectiviteit 
van toezichtprogramma’s voor de in dit onderzoek onderscheiden pro-
gramma’s en groepen delinquenten eenduidige uitspraken te doen. Wel 
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is op basis van de in dit onderzoek opgenomen literatuur een aantal pro-
gramma’s als veelbelovend aan te merken.

Er is enige wetenschappelijke ondersteuning voor de effectiviteit van 
programma’s voor intensief toezicht die naast het monitoren van gedrag 
en bewegingen en andere controle-elementen, bestaan uit rehabilitatieve 
componenten zoals behandeling, vaardigheidstrainingen en praktische 
steun. Dit blijkt onder meer uit secundaire analyses op de resultaten 
van Intensive Supervision Probation/Parole programma’s (ISP’s) die zowel 
controle-elementen als rehabilitatieve elementen omvatten, maar er is 
ook enige directe ondersteuning uit effectstudies over ISP. Verder is er hier 
voor ondersteuning uit meta-analyses, overzichtstudies en effectstudies 
over toezichtprogramma’s voor de drie in dit onderzoek onderscheiden 
groepen delinquenten. De effectieve programma’s voor delinquenten 
met problematisch middelengebruik: therapeutische gemeenschap met 
nazorg in de samenleving, en drugsrechtbanken en het programma 
Breaking The Cycle (BTC), omvatten zowel controle- als behandelelemen-
ten. Dit zelfde geldt voor de als (veel)belovend aangemerkte program-
ma’s voor delinquenten met een ernstige psychiatrische stoornis en voor 
zedendelinquenten. Er is niet of nauwelijks wetenschappelijke onder-
steuning voor de effectiviteit van toezichtprogramma’s die uitsluitend 
of hoofdzakelijk bestaan uit het monitoren van gedrag en bewegingen 
en andere controle-elementen. Dit blijkt vooral uit de meta-analyses 
en overzichtstudies over effectonderzoek van Intensive Supervision 
Probation/Parole-programma’s voor delinquenten met een relatief hoog 
delictrisico. Ook blijkt het uit effectstudies met betrekking tot intensief 
reclasseringstoezicht op zedendelinquenten en op delinquenten met 
problematisch middelengebruik. Hierna wordt samengevat wat er aan 
wetenschappelijke ondersteuning is gevonden voor de effectiviteit van 
toezichtprogramma’s voor delinquenten met een ernstige psychiatrische 
stoornis, zedendelinquenten en delinquenten met problematisch midde-
lengebruik.

Toezichtprogramma’s voor delinquenten met een ernstige psychiatrische 
stoornis

(Forensic) Assertive Community Treatment (FACT en ACT) lijkt een veel-
belovend toezichtprogramma voor delinquenten met een ernstige psy-
chische stoornis. Vergeleken met standaardzorg in de samenleving is de 
behandelretentie beter, vinden minder en kortere opnames in een psy-
chiatrisch ziekenhuis plaats en zijn patiënten meer tevreden. Er werden 
echter geen verschillen gevonden in psychische toestand, in sociaal func-
tioneren of in criminaliteit. Een kanttekening is dat er nog weinig bekend 
is over effecten van (F)ACT op recidive, al hebben enkele effectstudies in 
de Verenigde Staten en in Duitsland in dit opzicht positieve resultaten. 
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Enige positieve ondersteuning komt verder uit onderzoek naar effecten 
van de maatregel tot gedwongen ambulante behandeling (Involuntary 
Outpatient Treatment Order, IOT) en een ander ambulant programma voor 
gevaarlijke psychisch gestoorde daders (Washington’s Dangerous Mentally 
Ill Offender Program). IOT omvat ook ACT dan wel casemanagement en 
had alleen indien langdurig en in combinatie met intensieve geestelijke 
gezondheidszorg een gunstig effect op gewelddadig gedrag en arrestaties.

Toezichtprogramma’s voor zedendelinquenten

Ten aanzien van zedendelinquenten is te concluderen dat toezichtpro-
gramma’s die bestaan uit (ambulante) behandeling in combinatie met 
(intensief) toezicht mogelijk werken in de zin dat het percentage recidi-
visten afneemt en/of (dreigende) terugval eerder gesignaleerd en voor-
komen kan worden. Bij een aantal programma’s is in één evaluatiestudie 
van SMS-niveau 3-5 gevonden dat het toezichtprogramma resulteerde 
in recidivevermindering: het Vermont Treatment Program for Sexual 
Abusers (VPTSA) volgens de zogeheten containment-benadering voor 
intensief reclasseringstoezicht, enkele cognitief-gedragstherapeutische 
behandelprogramma’s die ambulant worden gegeven of intramuraal met 
vervolgens nazorg onder toezicht: het Phoenix Program, het Community 
Sex Offender Group Work Program (CSOGP) en een behandelprogramma 
van het Cordova Counseling Center Florida. Veelbelovend lijkt reclas-
seringstoezicht in combinatie met libidoremmende medicatie (depo-
Provera-programma), evenals de Circles of Support and Accountability 
(COSA), een programma dat zedendelinquenten na invrijheidstelling 
sociale steun en sociale controle biedt. Bij het Sex Offender Treatment 
Evaluation Program (SOTEP) met het Sex Offender Aftercare Program 
(SOAP) is in een methodologisch goed opgezet onderzoek geen effect op 
recidive geconstateerd. Het zelfde geldt voor de verzameling program-
ma’s onder de noemer Community Sex Offender Treatment Program (CSOP) 
waarvan in Canada de effectiviteit is onderzocht.

Toezichtprogramma’s voor delinquenten met problematisch 
middelengebruik

Voor een gunstig effect van de therapeutische gemeenschap met nazorg in 
de samenleving op recidive (o.a. arrestaties en veroordelingen tot gevan-
genisstraf) en drugsgebruik van delinquenten met problematisch midde-
lengebruik is voldoende ondersteuning uit wetenschappelijk onderzoek. 
Het effect op recidive van drug courts waarbij naast toezicht onder meer 
behandeling van het problematische middelengebruik wordt geboden, 
is overwegend positief. Veelbelovend lijken Breaking the Cycle (BTC), een 
combinatieprogramma van een drug court, casemanagement en Treatment 
Alternatives for Street Crime (TASC) en medicatie tegen hunkering naar 
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middelengebruik in combinatie met controles op drugsgebruik. Enige 
aanwijzing is er ook voor een gunstig effect op recidive van sociale steun.

Conclusies en aanbevelingen

De belangrijkste conclusies over de effectiviteit van toezichtprogramma’s 
uit dit onderzoek zijn:
1. Er is enige wetenschappelijke ondersteuning voor de effectiviteit in ter-

men van recidivevermindering van toezichtprogramma’s die naast het 
monitoren van gedrag en bewegingen en andere controle-elementen, 
bestaan uit rehabilitatieve componenten zoals behandeling, zorg, vaar-
digheidstrainingen en praktische steun.

2. Er is niet of nauwelijks wetenschappelijke ondersteuning voor de effec-
tiviteit in termen van recidivevermindering van toezichtprogramma’s 
die uitsluitend of hoofdzakelijk uit het monitoren van gedrag en bewe-
gingen en andere controle-elementen bestaan.

3. Er is te weinig evaluatieonderzoek van methodologisch goede kwaliteit 
uitgevoerd om bij specifieke toezichtprogramma’s voor de onderschei-
den groepen delinquenten uitspraken te doen over de effectiviteit. Wel 
lijken sommige programma’s (veel)belovend.

Op basis van dit onderzoek kunnen wij de volgende aanbevelingen doen:

Rehabilitatiecomponenten. Indien het de bedoeling is om recidive op 
langere termijn te verminderen, zouden in te voeren toezichtprogram-
ma’s naast controle-elementen ook rehabilitatiecomponenten moeten 
omvatten. Van de hier onderzochte toezichtprogramma’s lijken degene die 
controle- en rehabilitatiecomponenten combineren, het meest kansrijk 
wat betreft het verminderen van recidive op de langere termijn. Het is dan 
ook aan te bevelen om voor dergelijke combinaties te kiezen als intensieve 
toezichtprogramma’s in Nederland worden ingezet.

Veelbelovende toezichtprogramma’s. Uit het onderzoek komt een aantal 
programma’s naar voren die op basis van soms meerdere, maar vaker een 
of enkele studies, kansrijk lijken wat betreft het verminderen van reci-
dive op kortere of langere termijn. Dit betreft bijvoorbeeld FACT en het 
Washington’s Dangerous Mentally Ill program voor delinquenten met een 
ernstige psychiatrische stoornis, de therapeutische gemeenschap met 
nazorg en de drugsrechtbank met behandeling en toezicht voor verslaafde 
delinquenten. Voor zedendelinquenten gaat het veelal om intramurale 
behandelprogramma’s met nazorg en toezicht in de samenleving, bijvoor-
beeld om het Vermont Treatment Program for Sexual Aggressors (VTPSA), 
het Phoenix Program met Step Out nazorgprogramma, of het Oregon depo-
Provera programma. Verder onderzoek is nodig naar de werkzaamheid 
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van de controle- en rehabilitatieaspecten van dergelijke programma’s. 
Er zou kunnen worden nagegaan welke programma’s of onderdelen zich 
lenen voor verdere ontwikkeling en onderzoek in Nederland. Daarbij is het 
aan te raden over het betreffende toezichtprogramma aanvullende litera-
tuur en andere informatie, zoals protocollen indien beschikbaar, te verza-
melen en wellicht tevens onderzoek naar de kosteneffectiviteit te doen.

Implementatie en evaluatie. De benadering van waaruit een toezichtpro-
gramma wordt ontwikkeld, is van grote betekenis voor de veronderstel-
lingen over de wijze waarop het programma effect sorteert. Het is dan ook 
van belang bij de keuze voor of de ontwikkeling van een toezichtprogram-
ma te voren vast te stellen welke doelstellingen precies worden beoogd 
met het programma en om vervolgens te expliciteren op welke wijzen, 
via welke sociale, gedrags- of andere mechanismen deze zouden kunnen 
worden bereikt. Er kan worden gedacht aan doelstellingen op kortere en 
langere termijn, zoals het voorkomen van recidive op langere termijn, het 
vroeg onderkennen van terugval, of het verhogen van de detectiekans van 
(dreigende) terugval. In het kader van de visie(s) van waaruit het toezicht-
programma wordt beschouwd moet ook worden bezien hoe met het 
verbreken van voorwaarden wordt omgegaan. Bij de mogelijke werkzame 
mechanismen kan naast sociale, en psychologische mechanismen, ook 
worden gedacht aan biologische mechanismen.
Verder is de duur van het toezicht van belang. In hoeverre is bijvoorbeeld 
re-integratie en toewerken naar een leven zonder toezicht een doelstel-
ling? Of is het toezicht in principe blijvend nodig? Veel van de gevonden 
toezichtprogramma’s zijn onderzocht gedurende een relatief korte toepas-
sing, meestal hooguit enkele jaren. Er is daarom nog weinig bekend over 
de effecten van toezicht gedurende langere tijd (vijf jaar en langer).
Bij de implementatie van een programma zou gebruik moeten worden 
gemaakt van wat bekend is over algemene werkzame principes zoals de 
criteria van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
Er is een groot gebrek aan effectonderzoek en procesevaluaties van goede 
kwaliteit, terwijl inzicht in de vragen of een toezichtprogramma werkt en 
hoe het werkt van cruciaal belang is voor het succesvol gebruik van derge-
lijke programma’s. Het verdient dan ook aanbeveling om de ontwikkeling 
en invoering van een toezichtprogramma gepaard te laten gaan met een 
programma-evaluatie, een procesevaluatie en een effectevaluatie van een 
zo hoog mogelijke methodologische kwaliteit.

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van bestaande toezichtpro-
gramma’s en van wat bekend is over de effectiviteit en de veronderstelde 
werkzame mechanismen van deze programma’s. De conclusies daarover 
worden noodzakelijkerwijs beperkt door de mate waarin onderzoek is 
verricht en door de kwaliteit van deze onderzoeken.

WODC 263_10.indd   Sec2:26WODC 263_10.indd   Sec2:26 27-2-2008   15:47:4527-2-2008   15:47:45



27Samenvatting

De effectiviteit van toekomstige toezichtprogramma’s zal in aanzien-
lijke mate afhangen van de ontwikkelingen op het gebied van behandel-
interventies. Vanuit een breder perspectief bezien, is transmuraal toezicht 
een van de mogelijke opties binnen het sanctiestelsel. In dit rapport is 
besproken dat toezicht wordt ingezet voor verschillende strafdoelen, 
waaronder afschrikking, risicomanagement op kortere termijn en resocia-
lisatie en recidivevermindering op langere termijn. De mate waarin wordt 
geïnvesteerd in toezicht en andere extramurale sancties en in intramu-
rale sancties, en voor welke strafdoelen toezicht zal worden ingezet, zijn 
uiteindelijk maatschappelijke keuzes.
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