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Voorwoord
Ook de strafrechttoepassing wordt in toenemende mate ‘evidence-based’.
Strafrechtelijke interventies worden in Nederland steeds vaker uitgevoerd in
lijn met de principes van de what works-benadering, waarin op grond van
empirisch onderzoek wordt nagegaan onder welke condities straffen en
maatregelen uitzicht bieden op speciale preventie, het voorkómen van recidive. De ideeën over ‘wat werkt’ zijn afgeleid van inzichten vastgelegd in buitenlandse overzichtsstudies. Maar hoe zit het met het Nederlandse onderzoek? Welke straffen en maatregelen zijn in ons land succesvol gebleken en
welke lieten tegenvallende resultaten zien?
De auteurs van dit rapport hebben een meta-analyse uitgevoerd op alle recidivestudies die op ons taalgebied konden worden gevonden. Het levert een
interessante analyse en synthese op van meer dan veertig jaar evaluatieonderzoek op het terrein van de strafrechttoepassing. Sinds de vroege jaren
zeventig van de vorige eeuw worden in Nederland metingen verricht om de
speciaal preventieve werking van strafrechtelijke interventies te helpen bepalen. Tot dusver zijn meer dan 140 van dergelijke evaluaties gepubliceerd.
Meta-analyse is een kwantitatieve methode om de uitkomsten van afzonderlijke onderzoeken te overzien en onderling te vergelijken. Dit document overziet de publicaties uit de periode 1968-2010. Het WODC houdt een database
bij waarin ook nieuwe evaluatiestudies worden toegevoegd. Een deel van de
informatie zal via een webportaal voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt.
Dank gaat uit naar de collega’s en andere betrokkenen die eerdere versies van
dit rapport van deskundig commentaar hebben voorzien of hebben geholpen
bij het verzamelen van het onderzoeksmateriaal. Laura Nijssen, Elmarije van
Straalen, Anne Brons, Rosanne Onrust en Britney Denswil droegen in de
afgelopen jaren bij aan het coderen van studies. Hun inzet wordt zeer op prijs
gesteld.
Frans Leeuw, directeur WODC
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Samenvatting, conclusies en discussie
Strafrechtelijke interventies gericht op recidivereductie worden in Nederland
steeds vaker ingericht volgens richtlijnen van de internationale what worksbenadering, een aanpak waarbij men via gericht, empirisch onderzoek tracht
te formuleren onder welke condities interventies in een strafrechtelijk kader
succesvol kunnen zijn. In ons land toetst de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie de ingediende voorstellen. Een groep experts gaat na wat
de kansen zijn van de trainings- en behandelprogramma’s. Sinds de start in
2005 zijn meer dan 46 gedragsinterventies beoordeeld, de helft daarvan werd
erkend. Het onderzoek naar de uitkomsten van de programma’s loopt in de
meeste gevallen nog. De komende jaren zal duidelijk worden of de interventies hun belofte inlossen.
In Nederland zelf is betrekkelijk weinig bekend over de werking van strafrechtelijke interventies. Er zijn in het verleden recidivestudies verricht, maar
veelal op kleine schaal en een duidelijk beeld heeft dit onderzoek tot dusver
niet opgeleverd. Om een overzicht te krijgen van de stand van zaken op dit
terrein, heeft het WODC een meta-analyse uitgevoerd op alle vergelijkende
effectstudies die zij op het Nederlandse taalgebied heeft kunnen vinden. De
meta-analyse werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Campbell Collaboration. Tot 1 juli 2011 zijn er 141 empirische studies gevonden die voldoen
aan de selectiecriteria. In deze studies worden recidivecijfers gebruikt om uitspraken te doen over de effectiviteit van een of meer strafrechtelijke interventies. De aard van de onderzochte interventies loopt uiteen: er is onderzoek
gedaan naar lokale, experimentele behandelprogramma’s voor specifieke
groepen van volwassen of minderjarige daders en er zijn landelijke studies
naar de uitstroomresultaten van hoofdstraffen als de vrijheidsstraf, de werkstraf en de boete. De kwaliteit van het onderzoek varieerde evenzeer. Bij
slechts 83 evaluaties werd een controlegroep gebruikt om de resultaten in de
experimentele groep tegen af te zetten. Deze studies werden meegenomen in
de meta-analyse. 53 van de 83 onderzoeken met een controlegroep vertoonden een positief verschil, dat wil zeggen: het recidiveniveau in de experimentele groep was lager dan in de controlegroep. Bij 26 van deze studies was het
verschil statistisch significant. 18 van de onderzochte interventies lieten een
negatief verschil zien. In deze gevallen bleek de prevalentie van recidive in de
experimentele groep significant hoger te zijn dan in de controlegroep en lijkt
het er dus op dat de interventie een averechts effect heeft gehad.
De meta-analyse heeft een aantal verbanden aan het licht gebracht. In ‘grijze’
literatuur, zoals scripties en regionale onderzoeksrapporten, worden over het
algemeen minder gunstige verschillen gerapporteerd tussen de experimentele en de controlegroep dan in studies die langs officiële wegen werden
gepubliceerd. Kennelijk heeft ook Nederland te maken met het bekende file
drawer-probleem: studies met weinig aansprekende resultaten worden minder snel gepubliceerd.
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Ook methodologische aspecten spelen een rol. Als in een studie een goede
uitkomstmaat is gebruikt om de recidive te meten en als ook de voortijdig uitgevallen deelnemers in de analyse van het onderzoek werden betrokken, gaf
het onderzoek een minder gunstig beeld te zien. Dit is een aanwijzing dat de
kwaliteit van het onderzoek mede bepalend kan zijn voor het resultaat. Voorkomen moet worden dat op basis van het meetresultaat onjuiste conclusies
worden getrokken. De opzet van het onderzoek zal daarom aan bepaalde
eisen moeten voldoen. Ook met het oog op het onderzoek dat nu loopt is dit
van belang.
Inhoudelijk heeft deze meta-analyse twee belangrijke uitkomsten opgeleverd. Interventies gericht op volwassenen zijn in Nederland over het algemeen, dus los van de andere verbanden die werden gevonden, succesvoller
gebleken dan programma’s bedoeld voor andere leeftijdsgroepen. Wat hiervan de oorzaak is, is onduidelijk. Dat moet nader worden onderzocht. Het
tweede is dat projecten gestoeld op het principe van ‘resocialisatie’ in de loop
der jaren betere resultaten te zien hebben gegeven dan sancties gericht op
‘afschrikking’. Dat blijkt uit onze review. Interventies die behandeling hoog
en/of begeleiding hoog in het vaandel hebben staan, vertonen, rekening houdend met verschillen op andere variabelen, vaker positieve effecten dan
interventies waarbij repressie het uitgangspunt vormt. Op zich kenden we
deze onderzoeksuitkomst al. De internationale what works-overzichten toonden eerder aan dat als de programma’s toegesneden worden op de criminogene behoeften van de betrokken daders, er wel degelijk strafrechtelijke
interventies zijn die leiden tot reductie van recidive (zie o.m. Gendreau &
Ross 1979; Cullen & Gilbert 1982; Andrews et al. 1990; Andrews 1995;
McGuire 2000; MacKenzie 2002; Andrews & Bonta 2003; MacKenzie 2006;
Parhar et al. 2008; Lipsey 2009)1. Nu blijkt dus uit onze review dat pogingen
tot resocialisatie ook in de lage landen effectief kunnen zijn. Programma’s
gericht op de begeleiding of behandeling van justitiabelen zijn, zo wijzen de
resultaten uit, in de afgelopen 45 jaar succesvoller gebleken in het terugdringen van de recidive dan interventies die uitgaan van repressie.

1

Gendreau, P., & Ross, R.R. (1979). Effective correctional treatment: Bibliotherapy for cynics. Crime and Delinquency, 25, 463-489; Cullen, F.T., & Gilbert, K.E. (1982). Reaffirming rehabilitation. Cincinnati, OH: Anderson
Publication Company; Andrews, D.A., Zinger, I., Hoge, R.D., Bonta, J., Gendreau, P. & Cullen, F.T. (1990). Does
correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis. Criminology,
28(3), 369-404; McGuire, J. (2000). What works in reducing criminality? Perth: Australian Institute of Criminology; MacKenzie, D.L. (2002). Reducing the criminal activities of known offenders and delinquents: Crime prevention in the courts and corrections. In L.W. Sherman, D.P. Farrington, B.C. Welsh & D.L. MacKenzie (red.),
Evidence-based crime prevention. Londen/New York: Routledge; Andrews, D.A., & Bonta, J. (1994). The psychology of criminal conduct. Cincinnati, OH: Anderson Publishing; Mackenzie, D.L. (2006). What works in corrections: Reducing the criminal activities of offenders and delinquents. Cambridge, New York: Cambridge University Press; Parhar, K.P., Wormith, S.W., Derkzen, D.M., & Beauregard, A.M. (2008). Offender coercion in
treatment: A meta-analysis of effectiveness. Criminal Justice and Behaviour, 35, 1109-1135; Lipsey, M.W., &
Wilson, D.B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks: Sage. Applied Social Research Methods
Series 49.
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Een aantal opmerkingen is bij deze laatste vaststelling op zijn plaats. De
meta-analyse maakt niet duidelijk hoe het relatieve succes van de resocialisatieprojecten moet worden verklaard. Het onderscheid resocialisatie of
afschrikking geeft slechts een eerste, zeer grove indeling van de interventies
die zijn onderzocht. Uit het onderzoeksmateriaal dat is gepresenteerd, valt
niet af te leiden hoe de interventies precies waren vormgegeven en in welke
context zij werden uitgevoerd. In navolging van de aanhangers van Pawson
en Tilley en hun school voor realistic evalution, kunnen we stellen dat zonder
aanvullende informatie het inderdaad onduidelijk blijft welke processen met
de interventies in gang zijn gezet en hoe deze hebben aangegrepen op de
houding en het gedrag van de individuele deelnemers. Een meta-analyse is
een te grof instrument om deze fijne mechanismen bloot te leggen. In aansluiting op de kwantitatieve benadering die hier is gekozen, zal daarom een
deel van de effectstudies aan een nadere analyse worden onderworpen, om
te bezien of we meer te weten kunnen komen over de werkzame mechanismen die de succesvolle interventies onderscheiden van de minder succesvolle. We zijn dan vooral geïnteresseerd in de vraag of de interventies die
gunstige uitkomsten hebben gehad de interventies zijn geweest die het best
beantwoordden aan de basisprincipes van de what works-benadering. In theorie zouden immers ook in Nederland en Vlaanderen de beste resultaten
moeten zijn behaald met programma’s die voldoen aan de uitgangspunten
van ‘effective intervening’, zoals afstemming op het recidiverisico van de justitiabelen, de gerichtheid op hun criminogene factoren, verschillen in responsiviteit, een planmatige en consequente uitvoering, multimodaliteit en de
aanwezigheid van nazorg (Andrews, 2001).2 In een vervolgonderzoek zal worden nagegaan of dit klopt en er dus een bevestiging kan worden gevonden
voor de ideeën van ‘wat werkt’.
Een tweede kanttekening betreft de representativiteit van het onderzoeksmateriaal. De database waarop de meta-analyse is uitgevoerd maakt deel uit van
de ‘Kennisbank Criminaliteitspreventie’, een webapplicatie die het WODC in
ontwikkeling heeft. Om de website van de kennisbank actueel te houden zullen periodiek nieuwe studies aan de database worden toegevoegd. De metaanalyse die in dit document wordt beschreven richt zich op publicaties die
vóór 1 juli 2011 zijn verschenen. Hoewel er intensief en herhaald gezocht is
naar studies die aan de selectiecriteria voldoen, kunnen we niet garanderen
dat de database compleet is. Met het uitbrengen van dit rapport hopen we
dat de evaluaties die nog ontbreken, aan de verzameling kunnen worden toegevoegd. Bij deze nodigen wij de kenners uit de kandidaat-studies die zij missen, bij ons aan te melden.3 Wij denken zelf dat er nog meer Vlaamse studies
zouden moeten zijn en hebben daarom contact gezocht met Belgische

2
3

Andrews, D.A. (2001). Principles of effective correctional programs. In L.L. Motiuk & R.C. Serin (red.), Compendium 2000 on effective correctional programming (pp. 9-17). Ontario: Correctional Service Canada.
Dat kan via: RecidivemonitorWODC@minvenj.nl.
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onderzoekers om ons verder te helpen. Daarnaast is het mogelijk dat we
enkele recente evaluaties over het hoofd hebben gezien. Voorts zou kunnen
blijken dat op dit terrein toch nog meer ‘grijze’ literatuur bestaat dan tot dusver is ontdekt. Dit laatste zou de uitkomst van de meta-analyse overigens nog
kunnen doen omslaan, omdat is gebleken dat niet-gepubliceerde studies
door de bank genomen minder spectaculaire resultaten laten zien. Stel dat
een aantal evaluaties met niet-significante verschillen aan de database zou
worden toegevoegd, dan kan het zijn dat het positieve effect dat werd gemeten voor resocialisatieprojecten wegvalt.
Hetzelfde geldt voor de andere resultaten. De meta-analyse heeft zich
beperkt tot evaluaties waarin de prevalentie van recidive als uitkomst diende.
Er zijn nog geen analyses gedaan waarin de frequentie of de ernst van de recidive de afhankelijke variabele vormde. Het valt te bezien of het verschil tussen de effecten van interventies voor volwassenen en de effecten van interventies voor jongere daders zich evengoed voordoet indien rekening wordt
gehouden met het aantal nieuwe delicten dat de daders na de interventie plegen. Wellicht is het zo dat het effect van de interventies voor jongeren zich
minder goed laat meten in termen van het al dan niet vóórkomen van nieuw
delictgedrag. Maar een interventie kan ook succesvol zijn als het de omvang
van de recidive weet te beperken.
We moeten bovendien niet uit het oog verliezen dat deze review zich richt op
slechts één van de strafdoelen. Wanneer men zich afvraagt of een sanctie
‘werkt’, denkt men vaak automatisch in termen van speciale preventie. Er
zijn echter ook andere strafdoelen, zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet. Vergelding, leedherstel en generale preventie laten zich niet meten in termen
van de recidive van de dader, maar zijn evengoed oogmerken van de straffen
en maatregelen die worden opgelegd. De effectiviteit van een strafrechtelijke
interventie valt niet samen met, of is in elk geval niet volledig terug te voeren
tot de omvang van de terugval van de justitiabelen. Dus als deze metaanalyse uitwijst dat resocialisatieprojecten over het algemeen beter scoren
dan sancties die berusten op afschrikking, wil dat nog niet zeggen dat die
laatste minder effectief zijn. Het wil zeggen dat zij, naar het zich laat aanzien,
minder effectief zijn op het punt van de speciale preventie, dat is het terugdringen van recidive.
Een laatste kanttekening betreft de kwaliteit van het evaluatieonderzoek. We
weten inmiddels dat in Nederland al meer dan veertig jaar recidiveonderzoek
wordt gedaan. De review laat zien dat niet alle studies die zijn verricht voldoen aan voor de hand liggende methodologische eisen. Onze indruk is dat
de recidivecijfers bij een aantal studies de ‘bijvangst’ vormden van de evaluatie. Nieuwe programma’s die op kleine schaal en op experimentele basis werden uitgezet, werden met onderzoek gevolgd maar doorgaans alleen tijdens
de experimentele fase. Om snelle besluitvorming mogelijk te maken werd de
periode van onderzoek kort gehouden. Wat volgde was een procesevaluatie
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waarin de opzet van het project tegen het licht werd gehouden en hier en
daar werd aangevuld met een vluchtige, voorlopige recidivemeting onder de
eerste deelnemers.
De korte looptijd van het onderzoek verklaart waarom er veel effectstudies te
vinden zijn zonder controlegroep, met kleine onderzoeksaantallen of een
minder geschikte uitkomstmaat. Het is interessant om te bezien hoe de resultaten van de meta-analyse uitvallen als zij zou worden beperkt tot de studies
die qua opzet en uitwerking voldoen aan bepaalde minimumeisen. Afgaand
op het beschikbare onderzoeksmateriaal denken wij dan in eerste instantie
aan de volgende criteria:
– een controlegroep met voldoende gelijkenis, dat wil zeggen een comparabilityscore van 2 of hoger;
– een uitkomstmaat die goed past bij de onderzoeksvraag, i.c. een fit heeft
van 2 punten of hoger;
– steekproefgrootten waarmee een relevant geacht effect kan worden
gemeten;
– een recidivemeting waarin de voortijdige uitvallers zijn inbegrepen.
Met deze ingangseisen kan een scheiding aan worden gebracht tussen de studies die wel en niet voldoen aan een minimale standaard. Slechts een minderheid van de 141 studies die tot dusver werden geselecteerd zal aan deze
standaard kunnen voldoen. In een vervolg op de huidige review zal deze
groep apart worden gezet en zal worden nagegaan welke effecten deze
gekwalificeerde studies hebben laten zien, welke verbanden met de gemeten
moderatoren zich daarbij voordoen en hoe dit zich verhoudt met de uitkomsten van de onderhavige meta-analyse.
Wij gaan er overigens van uit dat de kwaliteit van het onderzoek op strafrechtelijk terrein de komende jaren zal toenemen. Het besef dat goed recidiveonderzoek tijd kost dringt steeds verder door, niet alleen bij onderzoekers
maar ook bij opdrachtgevers. Onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke
interventies vindt steeds vaker stapsgewijs plaats. Na de fase waarin de opzet
van een programma tegen het licht wordt gehouden en de procesevaluatie
waarin de eerste stappen in de uitvoering met onderzoek worden begeleid,
volgt de periode waarin de effecten van de interventie worden gemeten: eerst
in termen van de onmiddellijke ‘behandel- of programmadoelen’ en pas later
in termen van recidive (Wartna, 2009).4
Dat de omstandigheden verbeteren om goed evaluatieonderzoek te doen,
heeft ook te maken met de stuwende rol van de Erkenningscommissie
Gedragsinterventies Justitie. De commissie toetst de plannen van uitvoeringsorganisaties als het gevangeniswezen, de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering (3RO). Ze gaat na of de voorgestelde interventies aan
de criteria van ‘effective intervening’ voldoen. Een aanvullende voorwaarde
4

Wartna, B.S.J. (2009). In de oude fout: Over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
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voor de erkenning van een interventie is het onderhouden van een systeem
van routine outcome monitoring (ROM). De uitvoeringsorganisaties dienen
informatie bij te houden over het verloop van het project en over de realisatie
van de programmadoelen. Verlenging van de erkende status is daarenboven
alleen mogelijk indien uit nader onderzoek blijkt dat de interventie bijdraagt
aan recidivereductie. Bij dit onderzoek dient een controlegroep te worden
gebruikt, bij voorkeur als onderdeel van een experimenteel design. Is random
allocatie van kandidaat-deelnemers niet mogelijk, dan dient er een quasiexperimenteel design te worden toegepast (EGJ, 2011).5
Wij denken dat het nog belangrijker is te eisen dat de vergelijkbaarheid van
de personen in de experimentele groep en de controlegroep afdoende
gewaarborgd is. Dat kan het beste via een RCT, maar de gelegenheid om een
experiment op te zetten doet zich op het terrein van de Nederlandse strafrechttoepassing niet vaak voor. Een quasi-experimentele opzet ligt dan voor
de hand, maar we hebben in deze review gezien dat dat op zichzelf niet
garandeert dat de deelnemers en de controls onderling uitwisselbaar zijn.
Comparability is waar het dan om draait. Onderzoekers zullen duidelijk moeten maken welke inspanningen ze hebben verricht om de groepen vergelijkbaar te maken.
Verder zouden we ervoor willen pleiten om niet eenmalig de recidive te
meten, maar permanent bij te houden welke uitstroomresultaten een interventie geeft. Met de Recidivemonitor is dat betrekkelijk eenvoudig te organiseren. In dit project worden persoonskenmerken, executiegegevens en justitiële documentatie op grote schaal en op geanonimiseerde wijze aan elkaar
gekoppeld. Als duidelijk is welke personen welke interventies kregen aangeboden, kan per interventie het recidivebeeld zonder veel moeite worden
gemonitord. Uit de bestanden van de Recidivemonitor kunnen bovendien
personen worden geselecteerd voor de samenstelling van controlegroepen.
Met technieken als propensity score matching kan worden gezorgd dat zij in
belangrijke opzichten vergelijkbaar zijn met de deelnemers van de interventies die worden onderzocht.
De infrastructuur voor evaluatieonderzoek wordt beter en dat biedt nieuwe
mogelijkheden. Indien het opzetten van een RCT niet haalbaar blijkt, zijn er
andere mogelijkheden om de effectiviteit van een strafrechtelijke interventie
vast te stellen. Aan de andere kant, we moeten realistisch blijven. Nederland
en België zijn klein. Criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem,
maar in vergelijking met andere landen is het aantal justitiabelen relatief
laag. Vooral bij interventies bedoeld voor specifieke dadergroepen zal het
niet altijd eenvoudig zijn om binnen een bepaald tijdvak steekproeven te formeren die van voldoende omvang zijn voor statistische toetsing. Het mag
dan zo zijn dat de kwaliteit van het onderzoek hoger zal worden, voor het
inzicht in de werking van strafrechtelijke interventies blijven we, in elk geval
5

EGJ (Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie) (2011). Criterium 10 van de beoordelingscriteria effectiviteit gedragsinterventies. Den Haag: Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Samenvatting, conclusies en discussie

ten dele, afhankelijk van het buitenland. Het is dus van belang dat we goed
blijven kijken naar wat er elders gebeurt. Dat is de reden waarom naast de
Nederlandse en Vlaamse effectstudies ook de internationale overzichtsstudies in de Kennisbank Criminaliteitspreventie zullen worden opgenomen.
Het maakt de kennis die er is, meer toegankelijk en dus beter toepasbaar.
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Introductie
In Nederland geldt de ‘verenigingstheorie’ als het aankomt op de toepassing
van het strafrecht. Straffen en maatregelen worden in ons land om twee redenen opgelegd: als middel ter vergelding en als instrument om toekomstige
criminaliteit te helpen voorkomen. Daarbij gelden de nodige voorwaarden.
De straffen en maatregelen moeten passen in onze sociaal-culturele kaders
en voldoen aan wettelijke richtlijnen en internationale verdragen. Wrede
maatregelen als lijfstraffen of doodstraf zijn niet acceptabel. We willen wel
dat een sanctie strikt is en dat er sprake is van een zekere leedtoevoeging. Het
kwaad dat met een misdrijf is aangedaan kan worden gecompenseerd door
de dader een straf te laten ondergaan die in verhouding staat tot de impact
van het delict. De dader moet ‘boeten’. Zo repareert hij al dan niet symbolisch de schade die het slachtoffer en de samenleving opliepen en kan de
rechtsorde worden hersteld.
De tweede hoofdfunctie van het strafrecht, het bevorderen van veiligheid,
verloopt langs andere wegen. Daders worden gestraft om een voorbeeld te
stellen. Het maakt anderen duidelijk wat er gebeurt als zij de wet zouden
overtreden. Naast ‘generale afschrikking’ is het de bedoeling dat de dader
niet recidiveert. Dit laatste wordt ‘speciale preventie’ genoemd en kan grofweg op drie manieren worden bereikt: door speciale afschrikking, door incapacitatie of door resocialisatie. Van speciale afschrikking is sprake als de
dader terugdeinst voor herhaling van het strafbare gedrag omdat hij de
negatieve consequenties daarvan eerder aan den lijve heeft ondervonden.
Incapacitatie wil zeggen dat de bewegingsruimte van de dader zodanig wordt
ingeperkt dat hij niet in staat is om het gewraakte gedrag opnieuw te vertonen; bij resocialisatie wordt de dader begeleid, behandeld of getraind, zodat
hij in de toekomst in staat en bereid is om zich aan de wet te houden.
In figuur 1.1 zijn alle strafdoelen op een rij gezet. De figuur maakt duidelijk
voor welke lastige opdracht de rechterlijke macht staat en laat ook zien wat
– in theorie althans – onder ‘effectieve strafrechttoepassing’ moet worden
verstaan. De ideale sanctie is de straf of maatregel die afdoende vergeldt, die
het aangedane leed herstelt, die zorgt dat de dader recidivevrij blijft en die
tegelijkertijd anderen afschrikt om daders te worden. In dat geval is immers
aan alle doelstellingen voldaan.
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Figuur 1.1

Maatschappelijk functies van het strafrecht en operationele
doelen van straffen en maatregelen

Herstel van de rechtsorde

Verhoging veiligheid

Generale preventie

Vergelding

Herstel leed

Afschrikking

Speciale preventie

Incapacitatie

Resocialisatie

De hoge criminaliteitscijfers maken duidelijk dat de ideale straf in Nederland
nog niet is uitgevonden. Het strafrecht kan niet voorkomen dat daders
opnieuw de fout ingaan. Figuur 1.2 laat zien welk aandeel van de volwassen
daders die een bepaalde sanctie kregen, in de twee jaar na de uitvoering van
de straf opnieuw voor een misdrijf in aanraking kwam met justitie. Zo’n 60%
van de mensen die tussen 1997 en 2008 een onvoorwaardelijk vrijheidsstraf
kregen opgelegd van minder dan zes maanden, recidiveert binnen twee jaar.
Voor de langergestrafte gedetineerden schommelt het percentage tussen 40%
en 50%. De terugval na een werkstraf is nog lager, maar lijkt langzaam toe te
nemen. Minstens 30% van de volwassen daders die een werkstraf achter de
rug hebben vertoont ook daarna nog crimineel gedrag en heeft binnen twee
jaar een nieuw justitiecontact. Na een geldstraf recidiveert circa één op de vijf
daders, gerekend over eenzelfde periode. Kennelijk is het zo dat, welke straf
de rechter ook oplegt, er altijd daders zijn die opnieuw in aanraking komen
met justitie.
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Figuur 1.2

Prevalentie van tweejarige algemene recidive in tien
opeenvolgende populaties van volwassen daders; naar type
sanctie
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De cijfers uit de figuur zijn afkomstig uit de WODC-Recidivemonitor, een
doorlopend onderzoeksproject waarin voor uiteenlopende daderpopulaties
op vaste wijze de terugval wordt berekend. Uitkomsten als deze laten zien dat
het niet realistisch is te denken dat het Nederlandse strafrecht ooit alle vervolgcriminaliteit zal weten te voorkomen. Vergelding en resocialisatie zijn
moeilijk met elkaar te combineren en de mogelijkheden voor afschrikking en
incapacitatie zijn moreel begrensd. Zolang de verenigingstheorie geldt en
diep verankerde, ethische bezwaren het ons onmogelijk maken alle denkbare
straffen toe te passen, zullen de recidivepercentages in ons land niet op nul
uitkomen. Maar dit wil uiteraard niet zeggen dat men de hoge recidive voor
lief moet nemen. Enkele jaren terug vormden de cijfers van de Recidivemonitor de aanleiding voor het invoeren van een pakket aan maatregelen speciaal
gericht op het verlagen van de terugvalpercentages. In het kader van het Veiligheidsprogramma nam de Nederlandse overheid zich voor de middellange
recidive onder jeugdige justitiabelen en onder volwassen gedetineerden in de
periode 2002-2010 met 10 procentpunten te reduceren (VbbV, 2007). Het
WODC houdt bij hoe het met de realisatie van deze doelstelling staat.
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What works in Nederland
De maatregelen die de recidive in Nederland moeten helpen verlagen zijn
voor een belangrijk deel gebaseerd op wat internationaal bekend staat als de
what works-benadering, een sterk op de uitvoeringspraktijk gerichte aanpak
waarin met empirisch onderzoek wordt nagegaan onder welke condities
straffen en maatregelen uitzicht bieden op speciale preventie. Tegen het
einde van de vorige eeuw veranderden de opvattingen over de potentie van
het strafrecht om criminelen op het rechte pad te krijgen. Tot die tijd gingen
de meeste experts ervan uit dat de mogelijkheden tot rehabilitatie van justitiabelen binnen het strafrechtelijke kader zeer beperkt waren. In 1975 publiceerden Lipton, Martinson en Wilks een inventarisatie van het effectonderzoek dat tussen 1945 en 1967 in de Verenigde Staten was uitgevoerd. Uit hun
overzichtstudie van meer dan 200 evaluaties bleek dat geen enkele strafrechtelijke interventie, van welke aard of intensiteit dan ook, een verschil tot
stand had weten te brengen in het niveau van de recidive na afloop van de
straf. Nothing works was hun boodschap en dat bleef decennia lang het adagium, totdat er andere geluiden weerklonken uit Canada en de Verenigde
Staten. Auteurs als Palmer (1975), Gendreau en Ross (1979, 1987) en Andrews
en Bonta (1994, 2003) toonden met empirisch onderzoek aan dat strafrechtelijke interventies wel degelijk succesvol kunnen zijn, mits zij worden afgestemd op de specifieke kenmerken en omstandigheden die de betreffende
daders aanzetten tot het vertonen van crimineel gedrag. Drie werkzame factoren kwamen aan de oppervlakte in het vroege onderzoek van de ‘people
who saved rehabilitation’ (Cullen, 2005): de principes van risk, needs en responsivity. Om effectief te kunnen zijn moet een interventie afgestemd zijn op
het recidiverisico van de justitiabelen, moet zij gericht zijn op de criminogene factoren die bij de betreffende doelgroep een doorslaggevende rol spelen en dient rekening te worden gehouden met de motivatie en het leervermogen van de deelnemers. Andrews et al. (1990) lieten zien dat projecten die
aan deze voorwaarden voldeden het meest succesvol waren. Later, toen het
onderzoek vorderde en meer inzichten opleverde, werden de drie basisprincipes van de what works-benadering aangevuld met nieuwe richtlijnen, zoals
de aanwezigheid van nazorg en het integriteits- en het vaardighedenprincipe
(Poort & Eppink, 2009). Het integriteitsprincipe vereist dat interventies worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn, door deskundig personeel dat voldoende ondersteund wordt. Het vaardighedenprincipe schrijft voor dat de
interventies zich moeten richten op het aanleren en oefenen van sociale en
cognitieve vaardigheden. De what works-benadering is sterk gericht op
gedragsinterventies en is geënt op leermodellen uit de sociale psychologie.6

6

Zie Andrews (2001) voor de bespreking van meer what works-principes.
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Box 1.1

Kwaliteitscriteria voor de beoordeling van
gedragsinterventies gericht op recidivereductie

1

Theoretische onderbouwing: de gedragsinterventie is gebaseerd op een
analyse van het delictgedrag en een expliciet veranderingsmodel waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond.
2 Selectie van justitiabelen: het type justitiabele waarop de gedragsinterventie zich richt wordt duidelijk gespecificeerd en geselecteerd.
3 Dynamische criminogene factoren en protectieve factoren: de gedragsinterventie is gericht op het beïnvloeden van veranderbare risicofactoren
en protectieve factoren die samenhangen met het criminele gedrag.
4 Effectieve (behandel)methoden: er worden (behandel)methoden toegepast die aantoonbaar effectief of veelbelovend zijn.
5 Vaardigheden: de aanpak is mede gericht op het leren van praktische,
sociale en probleemoplossende vaardigheden.
6 Fasering, intensiteit en duur: de intensiteit en duur van de gedragsinterventie sluit aan bij de problematiek van de deelnemer.
7 Betrokkenheid en motivatie: betrokkenheid van de deelnemer bij de
gedragsinterventie en motivatie voor deelname moeten worden bevorderd en gestimuleerd.
8 Continuïteit: er moeten duidelijke verbindingen zijn tussen de gedragsinterventie en de totale begeleiding van de justitiabele.
9 Interventie-integriteit: de gedragsinterventie wordt uitgevoerd zoals is
bedoeld.
10 Evaluatie: een doorlopende evaluatie geeft inzicht in de effectiviteit van
de gedragsinterventie.
Bron: Erkenningscommissie (2012)

In Nederland kregen de ideeën over ‘wat werkt’ pas na de eeuwwisseling
vaste grond onder voeten, bij de beleidsmakers althans; ze werden leidend bij
een aantal overheidsmaatregelen op strafrechtelijk gebied. Een groot deel
van de beoogde recidivereductie moet worden behaald door het inzetten van
een pakket aan gedragsmodificatieprogramma’s gestileerd naar de what
works-beginselen. Voordat deze programma’s konden worden ingevoerd,
moest echter eerst het nodige werk worden verzet. In 2003 werden alle
bestaande interventies en programma’s in penitentiaire inrichtingen en bij
de reclassering door een werkgroep tegen het licht gehouden. Geen van de
interventies voldeed op dat moment aan de criteria voor ‘effectief ingrijpen’
(MvJ, 2005).
In de jaren daarna zijn nieuwe screeningsmethoden ontwikkeld, zijn licenties
aangekocht van veelbelovende, buitenlandse behandelprogramma’s en werd
een accreditatiesysteem voor nieuwe gedragsinterventies in het leven geroepen. De screeningsinstrumenten worden ingezet voor risicotaxatie, diagnose
en indicatiestelling. Zij zijn met andere woorden bedoeld om de juiste
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justitiabelen op de juiste plaats te krijgen. In 2005 werd de ‘Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie’ opgericht. Dit panel van onafhankelijke
deskundigen beoordeelt de vooruitzichten van interventieprogramma’s die
in aanmerking willen komen voor financiering. De commissie hanteert daarbij criteria die zijn ontleend aan de what works-literatuur (zie box 1.1). Zij
toetst de kwaliteit van de interventies en adviseert het ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot juli 2012 had de Erkenningscommissie 46 gedragsinterventies beoordeeld. Tegen die tijd waren in totaal 23 interventies erkend:
7 interventies voor volwassenen en 16 interventies voor jongeren. Voor volwassenen zijn dat bijvoorbeeld de cognitieve vaardigheidstraining CoVa en
de arbeidsvaardigheidstraining ArVa. Brains4Use, functional family therapy
(FFT) en In Control! zijn voorbeelden van erkende interventies voor jongeren.
De erkenning geldt overigens slechts voor beperkte tijd. De interventies moeten zich blijven waarmaken, onder meer door de commissie onderzoek voor
te leggen waaruit blijkt hoe het met de recidive van de deelnemers is gesteld.
Empirisch onderzoek in Nederland
De ideeën over effectief ingrijpen die in Nederland zijn ingevoerd op het terrein van de strafrechttoepassing stammen uit het buitenland. Het empirisch
bewijs dat aan het gedachtegoed van de what works-benadering ten grondslag ligt, is afkomstig van internationale overzichtsstudies waarin de onderzoeksresultaten van duizenden evaluatieonderzoeken op een rij zijn gezet.
Maar hoe zit het met het onderzoek in Nederland zelf? Welke inzichten heeft
het binnenlandse onderzoek opgeleverd? Sinds de vroege jaren zeventig van
de vorige eeuw wordt in ons land recidiveonderzoek gedaan om het succes
van straffen en maatregelen te helpen bepalen (Wartna, 2009). Welke strafrechtelijke interventies zijn in ons land succesvol gebleken en welke lieten
vanuit het oogpunt van speciale preventie juist tegenvallende resultaten
zien? Hadden alle onderzochte interventies ‘resocialisatie’ als strafdoel in het
vaandel staan, of zijn ook andere strategieën om de recidive te beperken,
zoals ‘incapacitatie’ en ‘afschrikking’, geëvalueerd?
Nederlandse studies waren nooit onderwerp van een systematic review. Er
zijn in Nederland op dit terrein overzichtsstudies en -artikelen uitgebracht,
maar deze hadden betrekking op buitenlandse sancties (D’Anjou et al., 1975;
Beenakkers, 2000, 2001; Wartna et al., 2004), waren vooral beschouwend en
niet primair empirisch van aard (Van den Heuvel, 1991; Hessing & Van Koppen, 1997; Doek & Bac, 1998) of handelden over sociale veiligheid in het algemeen (Polder & Van Vlaardingen 1992; Wittebrood & Van Beem, 2004; Klein
Haarhuis et al., 2005; Van Noije & Wittebrood, 2008). De laatste auteurs
bespreken ook een deel van de Nederlandse evaluaties op het terrein van de
strafrechttoepassing. Een historisch overzicht van de uitkomsten van alle
effectstudies ontbreekt echter nog. Een dergelijk overzicht zou uit kunnen
wijzen of en in hoeverre de situatie in ons land verschilt met die in het buitenland.
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Meta-analyse
Een systematic review biedt een samenvatting van de onderzoeksliteratuur
op een bepaald gebied. Kenmerkend is dat er gebruikgemaakt wordt van
transparante, gestructureerde en repliceerbare methoden om relevante studies te verzamelen en te analyseren. Daarin onderscheidt een systematic
review zich van overzichtsstudies in het algemeen. De aanpak bij de selectie
en verwerking van het onderzoeksmateriaal wordt geëxpliciteerd, zodat
navolgbaar is hoe de uitkomsten van de review tot stand zijn gekomen. De
term ‘meta-analyse’, geïntroduceerd door Glass in 1976, wordt vaak gebruikt
als synoniem voor ‘systematic review’, maar wij vatten een meta-analyse op
als het onderdeel van een systematic review waarin een kwantitatieve samenvatting wordt gegeven van de uitkomsten van de verzamelde evaluatiestudies. Een meta-analyse geeft in onze ogen dus een specifieke invulling aan
een systematic review. Het is een betrekkelijk eenvoudige techniek om uitkomsten van evaluatieonderzoeken te integreren. Bij een meta-analyse
worden de uitkomsten van studies die op eenzelfde onderwerp betrekking
hebben maar verschillen in de gevolgde aanpak, uitgedrukt in een overkoepelende maat. Deze maat maakt het mogelijk de uitkomsten van de uiteenlopende studies in kwantitatieve zin met elkaar te vergelijken en nader te analyseren. Langs deze weg kan worden nagegaan wat de gemeenschappelijk
factoren zijn van interventies die effectief zijn gebleken en kan in meer algemene termen worden geformuleerd wat er nodig is om het ingrijpen tot een
succes te maken.
Op het terrein van de strafrechttoepassing zijn – in het buitenland – inmiddels talloze meta-analyses uitgevoerd. The Campbell Collaboration7, een
international netwerk van onderzoekers, verzamelt kennis die via overzichtsstudies van de effecten van interventies op sociaal-maatschappelijk terrein
wordt opgebouwd. Zij ondersteunt de uitvoering van systematic reviews en
meta-analyses. Hoewel de techniek en de onderzoekstraditie van waaruit
deze is voortgekomen op de nodige kritiek is gestuit (Pawson & Tilley, 1997;
Hope 2005; Pawson 2006), is meta-analyse binnen de what works-benadering
uitgegroeid tot een belangrijke methode om te komen tot een synthese van
de uitkomsten van zogeheten ‘primaire’ studies.
Pawson en Tilley (1997) stellen dat een kwantitatieve techniek als meta-analyse per definitie voorbij gaat aan de sociaal-maatschappelijke context waarin
een interventie al dan niet werkzaam is. In hun ogen kan het antwoord op de
vraag ‘wat werkt?’ niet worden teruggebracht tot een score op een overkoepelende maat. Zonder kennis van de context zullen de oorzaken en achtergronden van het succes niet duidelijk worden. De tweede generatie metaanalisten kijkt echter niet alleen naar de omvang van de gemeten effecten
maar ruimen ook plaats in voor ‘moderatoren’. Zaken die naast de inhoud
van de interventie van belang zijn voor de duiding van de uitkomsten, worden evengoed systematisch vastgelegd en meegenomen in de analyse.
7

www.campbellcollaboration.org.
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Bij meta-analyses wordt dus wel degelijk rekening gehouden met de rol van
contextvariabelen. De kritiek van Pawson en Tilley is, voor een deel althans,
gepareerd.
Wat wel een belangrijk struikelblok blijft – maar dat geldt voor alle vormen
van overzichtsstudies en evaluaties – is de publication bias. Sommige studies
hebben een grotere kans opgenomen te worden in de verzameling van primaire studies waarop een review plaatsvindt dan andere. Het gevaar dat de
verzameling geen representatief beeld geeft van de uitkomsten van het
onderzoek op het betreffende terrein is altijd aanwezig. Elke onderzoeker die
zich waagt aan een systematic review zal duidelijk moeten maken welke
inspanningen zijn verricht om de verzameling compleet te maken.
Er zijn vele vormen van publication bias (Rothstein et al., 2005). De bekendste is de vertekening die optreedt naar aanleiding van selectiviteit van de uitkomst. Onderzoeksprojecten die significante resultaten hebben opgeleverd
monden sneller uit in een artikel dan onderzoeken die indifferente uitkomsten gaven. Deze laatste studies verdwijnen eerder in de spreekwoordelijke la
en zijn dan moeilijk beschikbaar voor een review. Met betrekking tot het
Nederlandse onderzoek speelt echter nog een groter probleem. Nederlandstalige studies met welke uitkomst dan ook, worden zelden meegenomen in
buitenlandse reviews. Daarin staat Nederland overigens niet alleen, hetzelfde
geldt voor andere landen waar een kleine taal wordt gesproken. Als het
onderzoeksrapport of het artikel in de Engelse taal is opgesteld, maakt een
studie meer kans om te worden geselecteerd, maar dat is niet vaak het geval.
Als gevolg van deze language bias is er internationaal nauwelijks iets bekend
over het onderzoek dat op ons taalgebied is verricht. Een uitgebreide binnenlandse meta-analyse kan daar wellicht verandering in brengen.
Doel en onderzoeksvragen van de huidige meta-analyse
Om meer te weten te komen over de in Nederland gemeten effecten van
strafrechtelijke interventies is gebruikgemaakt van de literatuurverzameling
die is aangelegd ten behoeve van de Recidivemonitor. In het kader van dit
project worden alle binnenlandse publicaties waarin aandacht wordt besteed
aan een meting van criminele recidive bijeengebracht. De meeste recidivestudies zijn evaluatief van aard, dat wil zeggen dat de recidivecijfers worden
aangewend om de effectiviteit van een bepaalde interventie te helpen bepalen. Het gaat daarbij niet alleen om gedragsinterventies of behandel- of trainingsprogramma’s. Het kan ook gaan om hoofdstraffen zoals gevangenisstraf, werkstraf of een boete. Alle sancties, ongeacht de oriëntatie, inhoud of
duur, tellen mee. Wel zijn de deelnemers die te maken krijgen met de interventies altijd personen die in aanraking kwamen met politie of justitie. Het
gaat dus om ‘strafrechtelijke interventies’, interventies voor daders of
verdachten (known offenders) en niet om primaire of secundaire preventiemaatregelen die zijn bedoeld om te voorkomen dat individuen überhaupt
crimineel gedrag gaan vertonen.
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Doel van de meta-analyse is het creëren van een eerste overzicht van de
gemeten effecten van initiatieven gericht op de reductie van criminele recidive. De review blijft niet beperkt tot het Nederlandse onderzoek, ook de
Vlaamse studies op dit terrein worden in principe meegenomen. De onderzoeksvragen luiden als volgt:
1 Welke empirische studies zijn in Nederland en Vlaanderen uitgevoerd om
het speciaal preventieve effect van strafrechtelijke interventies vast te
stellen?
2 Welke methoden van onderzoek werden daarbij gebruikt?
3 Welke uitkomsten hebben de studies opgeleverd in termen van recidivereductie en welke typen interventies lieten in dit opzicht (on)gunstige
resultaten zien?
Deze vragen zijn algemeen van aard. We willen in dit stadium niet selectief
zijn en inventariseren daarom het gehele onderzoeksterrein. De effecten die
bij het onderzoek van strafrechtelijke interventies aan het licht zijn gekomen,
worden in globale zin geanalyseerd. De meta-analyse waarvan hier verslag
wordt gedaan, moet dan ook worden beschouwd als een eerste stap. In dit
document wordt een beschrijving gegeven van de opbouw van een database
die ook in de toekomst voor tal van vraagstellingen zal worden gebruikt. Zo
zal in één van de vervolgonderzoeken worden nagegaan of de meest succesvolle sancties in Nederland (en Vlaanderen) ook de interventies zijn die het
best beantwoorden aan de internationale basisprincipes van de what worksbenadering. Centraal staat daarbij de vraag of de uitkomsten van het Nederlandse en Vlaamse onderzoek stroken met internationale inzichten met
betrekking tot ‘effectief ingrijpen’. Voor deze en andere meer gerichte analyses is echter meer tijd nodig en daarom beperken we ons hier tot de beantwoording van bovenstaande onderzoeksvragen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit verslag zal uitgebreid worden ingegaan op de aanpak
die is gevolgd bij het verzamelen en analyseren van de primaire studies. Een
uitvoerige beschrijving van de methode is nodig om zicht te krijgen op de
mogelijke beperkingen van de review. In hoofdstuk 3 volgt een eerste presentatie van het verzamelde onderzoeksmateriaal. Het hoofdstuk biedt een
overzicht van de gevonden primaire studies, bevat een bespreking van de
methodologische aspecten van het onderzoek en geeft de uitkomsten van de
meta-analyse die op een deel van het materiaal kon worden uitgevoerd. De
samenvatting van het rapport bevat ook de conclusies en het discussiedeel.
Daar gaan we wat dieper in op de mogelijkheden voor nader onderzoek.
Voordat we daar aan toe zijn, wordt in het volgende hoofdstuk echter eerst de
gehanteerde werkwijze toegelicht.
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Dit hoofdstuk bevat een gedetailleerde beschrijving van de gehanteerde
werkwijze. De dataverzameling voor de meta-analyse maakte onderdeel uit
van de ontwikkeling van de ‘Kennisbank Criminaliteitspreventie’. De Raad
voor de rechtspraak (Rvdr) en enkele andere instanties hebben het WODC
gevraagd een webportaal te bouwen met informatie over de werking van
strafrechtelijke interventies. Het webportaal moet rechters en andere functionarissen op het terrein van de strafrechttoepassing in staat stellen om op
een ‘efficiënte manier kennis te nemen van de bewezen effectiviteit van sanctiemodaliteiten’. De kennisbank-in-oprichting is een zoeksysteem dat toegang biedt tot de wetenschappelijke literatuur over de werking van interventies in een justitieel kader.8 Om het portaal te vullen met informatie is een
aantal deelprojecten in het leven geroepen. Het codeerwerk dat ten behoeve
van de meta-analyse is gedaan, was één van de deelprojecten.
De meta-analyse zelf is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Campbell
Collaboration. Dit houdt in dat in dit hoofdstuk, zoals gebruikelijk bij dit
soort reviews, zal worden ingegaan op:
– de criteria voor de selectie van studies;
– de wijzen waarop naar primaire studies is gezocht;
– de verwerking van de gevonden studies;
– de wijze waarop de inhoud van de studies werd samengevat; en
– de opzet van de analyses op het verzamelde materiaal.
Bij de uitvoering van het onderzoek is veel gebruikgemaakt van de aanwijzingen in de publicatie Practical Meta-analysis van Lipsey en Wilson (2001). De
eerste auteur van de onderhavige studie volgde bovendien een cursus metaanalyse verzorgd door medewerkers van de Campbell Collaboration. Over het
verloop van het onderzoek werd gecorrespondeerd met Brandon Welsh, lid
van de stuurgroep van de Campbell Collaboration Crime and Justice Group.

2.1

Inclusiecriteria

De studies voor de meta-analyse werden geselecteerd uit een literatuurbestand dat is aangelegd ten behoeve van de WODC-Recidivemonitor. Deze
verzameling omvat alle publicaties op het Nederlandse taalgebied waarin cijfers worden gepresenteerd met betrekking tot criminele recidive. De selectie
van studies vond in twee etappes plaats. Eerst werd getoetst of een publicatie
in aanmerking kwam voor opname in de Kennisbank Criminaliteitspreventie,
daarna werd aanvullend bekeken of de studie in technische zin geschikt was
voor de meta-analyse. De selectiecriteria hebben betrekking op de soort studie, de aard van de onderzochte interventie, de onderzochte groepen, de uitkomstmaat die in de studie wordt gebruikt en het onderzoeksdesign van de
8

Zie bijlage 8 voor screenshots van de demoversie van de Kennisbank.
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studie. We bespreken ze in die volgorde. Box 2.1 geeft een samenvatting van
alle criteria.
1

2

3

9

Soort studie. Om in aanmerking te komen voor opname in de Kennisbank
moet een studie een effectevaluatie zijn. Dat wil zeggen dat onderzoeksresultaten uit de publicatie worden gebruikt om een idee te krijgen van de
doelmatigheid van een bewust uitgevoerde interventie. De interventie is
gepleegd op het Nederlandse taalgebied. Er is geen beperking in het jaar
van publicatie en het gaat zowel om ‘gepubliceerde’ studies als om ‘grijze’
literatuur.9 Het moet wel gaan om ‘primaire studies’, dit zijn studies die
gebruikmaken van originele empirische gegevens. Studies die gebaseerd
zijn op data die al in een andere studie zijn besproken zijn niet meegenomen om te voorkomen dat een onderzoek waarover meer dan eens is
gepubliceerd te veel gewicht in de schaal zou leggen.
Soort interventie. De Nederlandse en Vlaamse studies die geselecteerd
worden voor de Kennisbank richten zich op het blootleggen van de effecten van strafrechtelijke interventies. Het moet gaan om sancties, of
onderdelen van sancties, opgelegd door actoren uit de strafrechtketen: de
politie, de officier van justitie of de rechter. Het maakt niet uit wie of
welke instantie de sanctie uitvoert. Dat kan een reclasseringsinstelling
zijn, de Raad voor de Kinderbescherming, het gevangeniswezen of welke
andere uitvoeringsorganisatie dan ook. Ook de aard, duur en intensiviteit
van de interventie vormen geen selectiecriteria. Dit betekent dat alle soorten strafrechtelijke interventies in de review worden meegenomen. Het
hele spectrum van straffen en maatregelen vormt het onderwerp van deze
overzichtsstudie, van alle denkbare varianten van voorjustitiële afdoeningen tot en met alle mogelijk invullingen van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen.
Soort onderzoeksgroep. Uit het feit dat de review zich beperkt tot studies
van strafrechtelijke interventies, vloeit voort dat de onderzoeksgroep
moet bestaan uit daders of verdachten. Een verdachte wordt gedefinieerd
als een persoon van wie wordt vermoed dat hij of zij de wet heeft overtreden en die is opgepakt door de politie voor verhoor. Een dader is iemand
die is opgenomen in het justitiële systeem en die als verdachte figureerde
in een strafzaak die is afgedaan door het OM of door de rechter met een
niet-technische beslissing (dus niet met vrijspraak of een technisch
sepot). Een onderzoeksgroep bestaat met andere woorden niet noodzakelijk alleen uit veroordeelde daders; strafrechtelijke interventies kunnen
ook worden opgelegd aan daders die van het OM een transactie kregen
aangeboden of aan verdachten die (nog) niet zijn vervolgd. De politie of
een officier van justitie kan een dader of verdachte in zo’n geval een

Een studie wordt tot de grijze literatuur gerekend indien de studie niet is gepubliceerd via een erkende uitgever en niet eenvoudig te verkrijgen valt. Een grijze publicatie heeft geen isbn-nummer en is niet met internetzoekmachines of op websites te bemachtigen.
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5
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sanctie aanbieden waardoor de persoon niet hoeft voor te komen en de
zaak dus niet uitloopt op een veroordeling door de rechter.
Zowel jeugdigen als volwassenen mogen deel uitmaken van de onderzoeksgroep en er worden vooraf geen eisen gesteld met betrekking tot de
sekse, etniciteit of overige achtergrondkenmerken van de personen in het
onderzoek, noch ten aanzien van de aard van delicten die zij zouden hebben gepleegd. Alle denkbare groepen daders of verdachten kwalificeren
zich voor opname in de review.
Soort uitkomstmaat. De effectstudie waarvan een samenvatting wordt
doorgeleid naar de Kennisbank Criminaliteitspreventie moet recidivecijfers bevatten. In een studie kunnen verschillende soorten uitkomsten aan
de orde komen, maar in elk geval één uitkomst moet betrekking hebben
op een eventuele terugval in crimineel gedrag. Voorbeelden van andere
typen uitkomstvariabelen zijn druggebruik, scores op vaardigheidstesten
en succesvolle plaatsingen bij vervolgvoorzieningen. Deze uitkomsten
zijn verbonden met de meer directe behandel- of programmadoelen van
de interventies die werden onderzocht. Ook deze uitkomsten zullen mettertijd in de Kennisbank worden gedocumenteerd. In eerste instantie ligt
echter de prioriteit bij het vastleggen van de onderzoeksresultaten uitgedrukt in termen van de recidive.
Voor de huidige meta-analyse geldt daarenboven nog een beperking. De
meta-analyse wordt uitgevoerd op Nederlandse en Vlaamse effectstudies
die de prevalentie van recidive als uitkomstvariabele hebben. Studies of
onderdelen van studies die de frequentie, omvang of snelheid van de recidive gebruikten als maat voor het succes van de interventie worden in dit
stadium van de analyse nog buiten beschouwing gelaten. Het gaat in dit
rapport dus alleen om het onderzoek waarin werd vastgesteld welk deel
van de deelnemersgroep één of meer keren heeft gerecidiveerd. Daarbij
wordt overigens wel de breedst mogelijke definitie van ‘recidive’ gehanteerd. De prevalentie van recidive kan op alle mogelijke manieren zijn
gemeten: via zelfrapportage of met behulp van registergegevens, betrekking hebben op alle mogelijk soorten delicten (overtredingen of misdrijven) en zijn vastgesteld over een korte of over een lange observatieperiode. Alle operationaliseringen van het recidivebegrip zijn dus toegestaan,
zolang het onderzoek zich maar ten doel heeft gesteld na te gaan welk
deel van de onderzochte groep is teruggevallen in crimineel gedrag.
Soort onderzoeksdesign. De laatste eis voor opname van studies in de
meta-analyse is van methodologische aard. Alleen de studies met een
controlegroep zijn geïncludeerd.10 Bij de meta-analyse die wij voorstaan
wordt gebruikgemaakt van een overkoepelende maat. Deze maakt het
mogelijk de uitkomsten van de onderzochte interventies onderling te vergelijken. Per studie wordt een effect size berekend. Deze is gebaseerd op
het verschil tussen de prevalentie van recidive in de onderzochte groep en
Studies zonder controlegroep worden wel opgenomen in de Kennisbank.
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de prevalentie van recidive in een groep personen die de bewuste interventie niet heeft ondergaan. Het is dus nodig dat er naast de experimentele groep een controlegroep in het onderzoek voorkomt. Is die er niet,
dan kan de primaire studie niet in de meta-analyse worden opgenomen.
Wij gebruiken de termen ‘experimentele groep’ en ‘controlegroep’ overigens in de brede zin van het woord. De deelnemers die de interventie kregen waarvan de onderzoekers het effect wilden vaststellen, vormen
samen de experimentele groep. De controlegroep is de groep waartegen
het niveau van recidive in de experimentele groep werd afgezet. Voor
opname in de meta-analyse is het niet van belang op welke wijze de twee
groepen werden samengesteld. Natuurlijk is de gelijkenis van de experimentele groep met de controlegroep van belang voor de duiding van het
meetresultaat, maar de mate van vergelijkbaarheid wordt in deze metaanalyse meegenomen als een moderator en niet als ingangseis. Er is met
andere woorden geen drempelwaarde als het gaat om de onderlinge vergelijkbaarheid van experimentele en controlegroep.
Box 2.1
1

2

3

4

5

2.2

Criteria voor opname in de meta-analyse

De studie is een effectevaluatie van een interventie die op het Nederlands taalgebied is uitgevoerd. Het jaar van publicatie is niet van belang.
Zowel gepubliceerde als ‘grijze’ onderzoeksliteratuur wordt meegenomen.
De studie richt zich op het effect van een interventie die plaatsvindt
ergens in de strafrechtelijke keten, ongeacht wie de sanctie uitvoert. De
aard van de interventie doet er niet toe, de duur of intensiviteit evenmin.
De onderzoeksgroep bestaat uit daders of verdachten, ongeacht leeftijd,
sekse, etniciteit of andere achtergronden, of de aard van de gepleegde
delicten.
In de studie komen recidivecijfers voor. De studie heeft de prevalentie
van recidive als uitkomstmaat. De wijze waarop de recidive wordt gedefinieerd en gemeten staat vrij.
De studie maakt gebruik van een controlegroep.

Zoekstrategieën

Er zijn verschillende zoekstrategieën gebruikt om studies te vinden die voldoen aan de criteria uit box 2.1. De meeste studies zijn zoals gezegd afkomstig uit de database van de Recidivemonitor. De onderzoekers van de Recidivemonitor ontvangen periodiek attenderingen van collega’s van de afdeling
Documentaire Informatievoorziening (DIV) van het WODC. Deze
attenderingen geven een overzicht van de nieuwe publicaties die zijn verschenen op het terrein van ‘recidive’, ‘(jeugd)straffen’, het ‘gevangeniswezen’
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en ‘straftenuitvoerlegging’. De studies die interessant lijken voor de Recidivemonitor of de Kennisbank worden aangevraagd en verzameld.
De attenderingen bieden ook zicht op ‘grijze’ literatuur. Overheidsrapporten,
studies van regionaal werkende onderzoeksbureaus, in eigen beheer uitgegeven dissertaties en bachelor- of masterscripties worden door DIV en andere
collega’s gesignaleerd en maken dus een goede kans om opgenomen te worden in de database.
Naast de geautomatiseerde attenderingen zijn er vanaf 2005 regelmatig aanvullende zoekacties verricht. Hierbij zijn enkele publieke databases doorzocht: Web of Science, Picarta, SAGE, Google (Scholar) en PubMed/Medline.
Via deze databases kunnen vooral gepubliceerde boeken en artikelen worden
gevonden. Ook de WODC-database en de bibliotheek van het ministerie van
Veiligheid en Justitie zijn meermalen met extra zoekacties doorzocht. De
WODC-database omvat documentatie van tijdschriftartikelen, rapporten,
boeken, beleidsnota’s en jaarverslagen over criminaliteitsvormen en delicten,
criminaliteitspreventie, de politie, het OM, en over (alternatieve) straffen en
maatregelen. Het bestand bevat literatuurverwijzingen vanaf grofweg 1987.
De collectie van de bibliotheek van het ministerie van Veiligheid en Justitie
gaat terug tot 1800. Zij bevat binnenlandse en buitenlandse informatie op de
beleidsterreinen van het ministerie, met onder meer: de rechterlijke organisatie, het strafrecht en de politie. De WODC-database en de online bibliotheek van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn vooral van belang voor
het vinden van rapporten gemaakt door of voor overheidsinstanties.
Bij het doorzoeken van de verschillende databases is gebruikgemaakt van de
volgende zoektermen: ‘effectstudie’, ‘straffen’, ‘sancties’, ‘(voorkomen van)
recidive’, ‘evaluatie’, ‘strafrechtelijke interventie’, ‘daders’, en ‘drugsgebruikers’. Deze laatste term is toegevoegd omdat recidiveonderzoek onder verslaafde criminelen soms een louter medische invalshoek kent waarin de overige zoektermen niet als vanzelfsprekend voorkomen.
Er is zowel gezocht naar primaire studies als naar overzichtsstudies. In de
literatuurlijst van de overzichtsstudies is verder gespeurd naar primaire studies die mogelijk aan de criteria voldoen. Ook de literatuurlijsten van alle primaire studies zijn gescreend. Het kan immers zijn dat een publicatie vermeldingen bevat van Nederlandse of Vlaamse effectstudies die eerder aan de
aandacht waren ontsnapt.

2.3

Verwerking van de geselecteerde studies

De resultaten van zoekacties werden steeds door twee onderzoekers doorgenomen. Onafhankelijk van elkaar is bekeken of een studie voldoet aan de
inclusiecriteria. Dit gebeurde in eerste instantie aan de hand van de abstract
van de studie. Was er geen abstract, dan ging men af op de titel, ondertitel en
andere bibliografische gegevens, zoals de toegekende trefwoorden. Voldeed
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de studie volgens minstens één onderzoeker mogelijk aan de criteria, dan
werd ze opgezocht of opgevraagd. Na ontvangst werd de publicatie doorgenomen om te bepalen of de studie daadwerkelijk in de Kennisbank terecht
moet komen en daarmee een kandidaat is voor de meta-analyse. Wanneer de
eerste en tweede codeur in deze verschillend oordeelden, werd een derde
onderzoeker, de ‘arbiter’, om een beslissing gevraagd.
Van alle studies, ook van de studies die niet relevant bleken te zijn, zijn de
publicatiegegevens bewaard in een database. Op deze wijze is ook voor toekomstige onderzoekers duidelijk welke studies gescreend zijn. De studies die
niet voldoen aan de inclusiecriteria komen in een apart bestand terecht. De
redenen waarom de studie niet geschikt is, worden vastgelegd.
Geschikte studies worden opgeslagen in een MS Access-database. Dit is een
relationele database waarin naast de publicatiegegevens ook alle overige
coderingen van de effectstudies zijn opgeslagen (zie verderop). In de nabije
toekomst zullen alle gegevens van de primaire studies worden vastgelegd in
een op maat gemaakte toepassing van MS Sharepoint. Dit in verband met de
transfer van de gecodeerde gegevens naar de schermen van het zoeksysteem
van de Kennisbank. De gebruikers van de Kennisbank krijgen het belangrijkste, niet-technische deel van die gegevens op een overzichtelijke wijze gepresenteerd.

2.4

Codering van de studies

Voor het coderen van de primaire studies zijn protocollen en een uitgebreide
handleiding ontwikkeld. Bijlage 4 geeft de complete lijst van de te scoren kenmerken. Om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens te verhogen
zijn de kenmerken die zijn meegenomen in de meta-analyse door ten minste
twee codeurs gescoord. Op deze manier is de kans kleiner dat er onjuiste
codes worden toegekend als gevolg van lees- of interpretatiefouten. In
box 2.2 wordt ingegaan op de wijze waarop de mate van overeenstemming
tussen de codeurs is berekend.
Het coderen van de studies vond plaats in verschillende etappes. In verschillende rondes werd een set van codes aan de studies toegekend. Voordat met
een ronde werd begonnen, vond er op een cluster van zo’n tien studies een
proef plaats. Tijdens het proefcoderen werd door twee onderzoekers nagegaan of de indelingen van de variabelen op de codeerlijsten voldeden en of
de codeerinstructies moesten worden aangescherpt. Als zich tijdens het reguliere codeerwerk een verschil voordeed in de scores van de twee codeurs,
werd zoals aangegeven door een derde codeur beslist welke score uiteindelijk
moest worden toegekend.
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Box 2.2

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de toegekende scores vast te
stellen is in deze meta-analyse gebruikgemaakt van Cohen’s kappa en de
gewogen kappacoëfficiënt. Beide geven uitdrukking aan de mate van overeenstemming tussen twee beoordelaars; de eerste voor nominale schalen
(bijvoorbeeld sekse), de tweede voor kenmerken waarvan de categorieën
een ordening vertonen (bijvoorbeeld de waarden op een driepuntsschaal).
Bij de berekening van beide maten wordt gecorrigeerd voor de overeenstemming die optreedt op basis van toeval (Cohen, 1988). De gewogen
kappacoëfficiënt houdt daarnaast ook rekening met de afstand tussen de
verschillende categorieën. Wanneer twee beoordelaars bij het scoren van
een ordinaal kenmerk één categorie van elkaar verschillen, is de afwijking
minder groot dan wanneer ze twee of meer categorieën van elkaar verschillen. De gewogen kappa is in het eerste geval hoger dan in het tweede
(Jakobsson & Westergren, 2005).
Het gewicht dat aan de discrepanties in de scores van beide codeurs wordt
gegeven, kan op verschillende wijzen worden berekend. In het huidige
onderzoek is gekozen voor een lineaire verdeling van de gewichten. Cohen’s
kappa en de gewogen kappa werden berekend met behulp van het statistische softwarepakket Stata. Beide maten nemen waarden aan tussen 0 en 1,
waarbij 1 staat voor een perfecte overeenstemming. Landis en Koch (1977)
zien een (gewogen) kappa van 0 als ‘slecht’, van 0,0 tot 0,2 als ‘klein’; van 0,2
tot 0,4 als ‘redelijk’; van 0,4 tot 0,6 als ‘middelmatig’; van 0,6 tot 0,8 als ‘substantieel’ en van 0,8 tot 1,0 als ‘bijna perfect’. In het onderhavige onderzoek
wordt 0,6 als drempelwaarde genomen. Als de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van een kenmerk niet gelijk of hoger is dan 0,6, wordt de codeerinstructie van de variabele aangepast. Is de onderlinge overeenstemming dan
nog te laag, dan wordt het kenmerk niet in de analyse meegenomen. De
resultaten van het betrouwbaarheidsonderzoek zijn terug te vinden in de
tabellen 3.2 en 3.3 in hoofdstuk 3.
2.4.1

Het afwerken van de codeerlijst

Het codeerwerk voor de webportal en de meta-analyse valt uiteen in een aantal blokken. In bijlage 4 is het volledige codeerschema opgenomen en zijn de
blokken terug te vinden. Ze worden hier globaal besproken om een indruk te
geven van de dimensies waarop de gevonden effectstudies werden gescoord
en ingedeeld.
Blok 0 Voorcodering
De eerste stap bij het codeerwerk wordt de voorcodering genoemd. In deze
fase worden de publicatiegegevens vastgelegd en wordt beslist of een publicatie een geschikte kandidaat is voor opname in de kennisbank en de metaanalyse (zie hiervoor). Is dat het geval, dan wordt bij de voorcodering ook
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beoordeeld hoe de publicatie is opgebouwd. Het kan zijn dat in een studie
meer dan één interventie aan de orde komt, of dat er diverse experimentele
groepen worden onderscheiden met elk hun eigen controlegroep. Twee
codeurs bekijken steeds welke structuur een studie heeft en bepalen, onafhankelijk van elkaar, of er blokken zijn die meer dan eens moeten worden
gescoord. Zij gaan pas verder met het codeerwerk als overeenstemming
bestaat over het aantal interventies, onderzoeksgroepen en uitkomstmaten
dat in de publicatie aan de orde komt.
Figuur 2.1 geeft een complex voorbeeld van de structuur van een publicatie.
In deze studie worden drie interventies besproken. Een daarvan wordt toegepast op twee onderscheiden dadergroepen met elk een eigen controlegroep,
uitkomstmaat en resultaat. Bij het onderzoek van de middelste interventie
ontbreekt een controlegroep. Bij de bovenste interventie zijn in de publicatie
twee uitkomstmaten te vinden. Dit levert twee resultaten (of ‘vergelijkingen’)
op. Beide worden geboekstaafd, maar de meta-analyse waarvan hier verslag
wordt gedaan heeft alleen betrekking op het resultaat dat wordt uitgedrukt in
termen van recidive.
Figuur 2.1

Voorbeeld van de interne structuur van een effectstudie
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Blok A Publicatievariabelen
In dit blok wordt aan de publicatiegegevens die bij de voorcodering zijn vastgelegd toegevoegd om welk soort publicatie het gaat (bijvoorbeeld een boek,
artikel, thesis of overheidsrapport), welke relatie de auteur van de publicatie
heeft met de onderzochte interventie(s) en door welk onderzoeksinstituut de
studie werd gepubliceerd. Daarbij wordt in dit stadium ook een abstract
opgesteld. Dit is een korte samenvatting van de studie waarin aandacht
wordt besteed aan de achtergrond, het doel en de opzet van het onderzoek.
De abstracts van alle effectstudies zijn opgenomen in bijlage 3. Zij verschijnen te zijner tijd ook op de schermen van de webportal van de kennisbank.
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Blok B Interventievariabelen
In dit blok worden de kenmerken van de interventie vastgelegd. Eén van de
kenmerken is de strafrechtelijke titel. Deze variabele geeft aan welk type
strafrechtelijke sanctie het uitgangspunt vormde voor de onderzochte interventie. De meeste interventies kunnen worden gezien als een invulling of
variant van een bepaalde hoofdstraf (boete, taakstraf of (on)voorwaardelijke
vrijheidsstraf). Maar het kan ook zijn dat de interventie in de plaats komt van
verdere vervolging of een alternatief vormt voor een meer reguliere aanpak.
De interventies werden ingedeeld in de volgende categorieën: voorjustitiële
afdoening, geldstraf, werkstraf, voorwaardelijke sanctie/leerstraf, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, detentiefasering, vrijheidsbeperkende maatregel
en diversen. De laatste categorie wordt gebruikt als de interventie onder meer
dan één strafrechtelijke titel kan worden uitgevoerd.11 De categorie ‘voorjustitiële afdoening’ omvat de afdoeningen op politieniveau (zoals Halt), en de
sancties opgelegd door het OM, bijvoorbeeld in het kader van schorsing van
de voorlopige hechtenis of als voorwaarde bij een beleidssepot.
Naast de strafrechtelijke titel van de interventie wordt gescoord in welke setting de interventie wordt uitgevoerd: binnen de muren van een inrichting,
buiten een inrichting in de gemeenschap, gemengd of opeenvolgend (eerst
intramuraal, dan extramuraal). Ook wordt vastgelegd welke hoofdstrategie
wordt gevolgd om de kans op recidive onder de deelnemers van de interventie te helpen verlagen. We sluiten daarbij aan bij de trichomisatie van Mackenzie (2006). Zij onderscheidt drie wegen waarlangs gewerkt wordt aan recidivevermindering: afschrikking, incapacitatie en resocialisatie. Deze begrippen kwamen in de introductie al aan de orde. Het is een zeer grove indeling,
van elke strategie zijn tal van variaties denkbaar. Bovendien komen zij vaak in
combinatie met elkaar voor. De ‘hoofdstrategie’ geeft dus slechts een eerste
indruk van de oriëntatie van de interventie.
Blok C Kenmerken experimentele groep
De term ‘experimentele groep’ staat in deze meta-analyse voor de groep die
de onderzochte interventie onderging. In dit blok van het codeerschema worden zo veel mogelijk achtergronden van de personen in de experimentele
groep vastgelegd. Er wordt gekeken naar de sekseverdeling, dat wil zeggen, of
er alleen mannen of vrouwen in de onderzochte groep zitten of dat de groep
gemengd is. Ook wordt de leeftijdsopbouw van de deelnemers in de experimentele groep gescoord. Verder wordt het aandeel etnische minderheden in
de groep geregistreerd evenals een aantal kenmerken van het strafrechtelijk
verleden van de deelnemers.
Met de informatie over deze achtergronden kan worden vastgesteld of de
experimentele groep heterogeen of homogeen is samengesteld; of de onderzoeksgroep uit allerlei verschillende daders bestaat of juist uit daders die veel
met elkaar gemeen hebben. De verschillen kunnen van belang zijn bij de
11

Of als binnen één studie verschillende interventies worden belicht (cf. tabel 3.2).
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interpretatie van de effect size, de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek.
Als de groep homogeen is, is er meer duidelijkheid over het effect van de
interventie maar zijn de resultaten minder goed te generaliseren. Bij een
hoge heterogeniteit geldt dit laatste minder, maar is het moeilijker om te
bepalen voor wie precies de interventie werkzaam is.
De achtergronden van de deelnemers worden ook vastgelegd om vooraf een
inschatting te kunnen maken van het gemiddelde recidiverisico. Zoals we
zagen is één van de basisprincipes van de what works-benadering dat de
intensiteit van de interventie moet zijn afgestemd op de verwachte kans op
terugval (zie hoofdstuk 1, paragraaf ‘What works in Nederland’). Wellicht
geldt dit niet alleen voor gedragsinterventies maar voor alle sancties.
Blok D Kenmerken controlegroep
We zullen zien dat in de Nederlandse en Vlaamse effectstudies niet altijd een
controlegroep wordt gebruikt. In zo’n geval valt de studie af voor de metaanalyse. Maar als er een controlegroep is, wordt deze grofweg op dezelfde
wijze gecodeerd als de experimentele groep. Daarnaast wordt er een aantal
extra kenmerken gescoord. Zo wordt vastgelegd welk type interventie de personen in de controlegroep hebben ondergaan: bijvoorbeeld géén interventie,
de gebruikelijke interventie, of wachtlijstplaatsing. Verder wordt gecodeerd
hoe de deelnemers aan de controlegroep zijn toegewezen. Er zijn verschillende mogelijkheden: random toewijzing, individuele matching, groepsmatching of een vergelijking met een bestaande groep. De informatie over de
toewijzing van personen aan de controlegroep en de gegevens over hun achtergronden worden in een later stadium van het codeerwerk gebruikt om
twee belangrijke methodologische aspecten af te leiden: de interne validiteit
van het onderzoeksdesign van de effectstudie en de vergelijkbaarheid van de
controlegroep. Maar daarover later meer, in paragraaf 2.4.2.
Blok E Uitkomstmaat
In dit blok worden zaken gecodeerd die te maken hebben met de maat waarmee de effectiviteit van de interventie wordt ingeschat. Voor de meta-analyse
is dit steeds (een bepaalde vorm van) recidive, maar er kunnen in een studie
ook andere indicatoren worden gebruikt die interessant zijn voor opname in
de Kennisbank Criminaliteitspreventie. Gaat het echter om recidive, dan
wordt in dit blok gescoord welk facet van de recidive als uitkomstmaat
diende: de prevalentie, frequentie, omvang of snelheid. De prevalentie is het
percentage recidivisten, de frequentie het aantal recidivedelicten en de
omvang is een combinatie van beide. Daarnaast wordt hier ook vastgelegd
welke definitie van recidive in het onderzoek werd gehanteerd, uit welke
bron de recidivegegevens afkomstig zijn (bijvoorbeeld zelfrapportage, politieof justitiegegevens) en welke observatietermijn werd gebruikt.
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Blok F Studie-uitkomst
Het resultaatgedeelte in het codeerschema valt uiteen in een sectie ‘studieuitkomst’ en een sectie ‘berekening effect sizes’. In de sectie ‘studieuitkomst’ worden voor elke onderzochte combinatie van interventie,
experimentele en controlegroep en per uitkomstmaat, de resultaten van de
effectstudie vastgelegd. Omdat de huidige meta-analyse zich heeft beperkt
tot vergelijkende studies die de prevalentie van recidive als uitkomstmaat
hanteren (zie box 2.1), werd in eerste instantie in dit blok alleen geregistreerd: het percentage recidivisten in de experimentele groep, het percentage
recidivisten in de controlegroep, en het significantieniveau van het onderlinge verschil.
Blok G Effect sizes
In de sectie ‘berekening effect sizes’ wordt voor iedere uitkomst van de vergelijking van experimentele en controlegroep de hoogte van de effect size berekend. ‘Effect size’ is de generieke term voor de overkoepelende maat die in
meta-analyses wordt gebruikt. De effect size drukt het relatieve succes van de
onderzochte interventies op een eenduidige manier uit. In de literatuur zijn
verschillende typen effect sizes te vinden (Lipsey & Wilson, 2001). In dit
onderzoek hanteren we de odds ratio, de meest gebruikte effect size in metaanalyses op studies die werken met een dichotome uitkomstvariabele, dat is
hier: wel of geen recidive. In paragraaf 2.5.1 wordt de odds ratio (OR) in meer
detail besproken. De berekening van de odds ratio vindt plaats nadat alle
studie-uitkomsten zijn gecodeerd. In de toekomst zullen we ook studies
incorporeren die een ander type uitkomstmaat hanteren. Daarom worden de
odds ratio’s ook omgezet naar de effect size d, een variant die ook kan worden gebruikt bij vergelijkingen van frequenties, zoals verschillen in het aantal
recidivedelicten, het aantal recidivevrije dagen of het aantal vervolgplaatsingen in behandelklinieken (Cohen, 1988).
Blok H Conclusie
Het conclusiegedeelte van de codeerlijst is niet direct van belang voor de
meta-analyse. In dit gedeelte wordt speciaal ten behoeve van de Kennisbank
Criminaliteitspreventie een samenvatting gegeven van de uitkomsten van de
effectstudie. Per interventie wordt een conclusie opgesteld ten aanzien van
de effectiviteit zoals die naar voren komt uit het onderzoek.
2.4.2

Methodologische aspecten

In meta-analyses wordt doorgaans rekening gehouden met de wijze waarop
de uitkomsten van de effectstudies zijn vergaard. Hoewel de effect sizes van
de geselecteerde studies geheel los van de gehanteerde onderzoeksmethode
worden vastgesteld, is het niet ondenkbaar dat verschillen in de methode
gepaard gaan met verschillen in de hoogte van de gemeten effect sizes.
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De methode van onderzoek is met andere woorden een belangrijke moderator. Weisburd et al. (2001) stelden vast dat minder goed opgezette effectstudies grotere effecten vertoonden. Om te kunnen controleren of zich ook in
het Nederlandse materiaal dergelijke verbanden voordoen, zullen de effectstudies in de onderhavige meta-analyse op een aantal methodologische
aspecten met elkaar worden vergeleken. Vier aspecten zijn daarbij van primair belang:12
1 de interne validiteit van het onderzoeksdesign;
2 de vergelijkbaarheid van de experimentele en de controlegroep;
3 de gebruikte uitkomstmaat;
4 de wijze waarop wordt omgegaan met uitval.
Ad 1) De interne validiteit staat voor de zekerheid waarmee een causale relatie kan worden gelegd tussen de strafrechtelijke interventie en het niveau van
de recidive. Studies met een hoge interne validiteit sluiten storende variabelen uit zodat het waarschijnlijker is dat de strafrechtelijke interventie de oorzaak is van het gemeten verschil op de uitkomstmaat (Cook & Campbell,
1979). In dit onderzoek wordt de interne validiteit van de effectstudies vastgesteld aan de hand van de welbekende Maryland Scientific Methods Scale
(SMS) van Farrington et al. (2002). Hoe hoger de score is op deze schaal, des
te groter is de interne validiteit. In bijlage 5 wordt de SMS meer uitgebreid
toegelicht. Hier geven we kort aan welke scores de schaal kent.
Niveau 1 van de SMS is normaal gesproken gereserveerd voor studies zonder
nulmeting. In studies van niveau 1 vindt alleen een meting plaats nadat de
interventie is uitgevoerd. Wanneer een nulmeting ontbreekt, is het niet
mogelijk om het beginniveau van de personen in het onderzoek vast te stellen. Maar bij onderzoek naar de prevalentie van recidive is dat in feite ook
niet nodig. We weten immers al dat alle personen crimineel gedrag vertoonden. Hun ‘uitgangsdelict’ vormde de aanleiding voor de interventie. Score 1
op de SMS komt in het geval van onderzoek naar de prevalentie van recidive
dus niet voor (Wartna, 2009). Niveau 2 is het laagst mogelijke niveau. Deze
score hoort bij studies zonder controlegroep. Een controlegroep zorgt voor
vergelijkingsmateriaal, een referentiepunt voor het meetresultaat in de experimentele groep. Zonder een meting onder personen die de interventie niet
hebben ondergaan, kan niet worden vastgesteld hoe hoog de recidive in de
experimentele groep zou zijn geweest als zij de interventie niet zouden hebben gekregen.
Vanaf niveau 3 van de SMS is er sprake van een controlegroep. In die studies
vindt dus een vergelijking plaats tussen een groep personen met en een groep
personen zonder de interventie. Niveau 4 hoort bij onderzoek waarbij
gebruik wordt gemaakt van matching of statistische controle om de
12

De omvang van de studie is doorgaans ook indicatief voor de kwaliteit van het onderzoek, want bij lage
onderzoeksaantallen is het lastiger om significante verschillen te meten. Door het gebruik van de odds ratio
speelt dit probleem bij meta-analyses minder. De effecten van de interventies worden gemeten los van de
onderzoeksaantallen. Zie verder paragraaf 2.5.1.
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vergelijkbaarheid tussen de personen in de experimentele en de controlegroep te garanderen. Niveau 5 ten slotte, is het niveau van de RCT’s (randomized controlled trials), de studies waarbij de toewijzing van de personen aan
de experimentele groep of de controlegroep willekeurig verloopt. Dit zijn de
‘ware’ experimenten met de hoogst denkbare interne validiteit.
Ad 2) De SMS-score geeft aan of en op welke wijze een controlegroep is geformeerd. Bij studies op niveau 3 wordt er een normgroep aangewezen die als
referentie dient voor het meetresultaat in de experimentele groep. Bij matching of statistische controle (niveau 4) zorgt de onderzoeker ervoor dat de
personen uit de controlegroep op een aantal kenmerken vergelijkbaar zijn
met de personen in de experimentele groep. Op niveau 5 komen de onderzoeksgroepen door randomisering tot stand. Randomisering geeft de best
mogelijk garantie dat de experimentele en de controlegroep vergelijkbaar
zijn. Een volledige garantie is zelfs op dit niveau echter niet te geven (Rice &
Harris, 2003).
De SMS is een grove schaal. Ook als de studies zich op hetzelfde niveau
bevinden, doen zich onderling kwaliteitsverschillen voor. De vraag is ook of
een hogere score altijd wijst op een beter onderzoeksdesign. Als er gebrekkig
wordt gematcht, is men niet per se beter af dan als men een goed gelijkende
normgroep kiest. Een goede studie op niveau 3 kan beter zijn dan een
‘slechte 4’. Het probleem van de SMS is dat zij studies rangschikt op grond
van de wijze waarop de vergelijking met de controlegroep wordt gemaakt.
Het is echter ook van belang om vast te stellen waarméé de experimentele
groep wordt vergeleken.
Vanwege deze tekortkoming is in dit onderzoek in aanvulling op de SMSscore een eigen schaal gebruikt, de comparability-schaal. Met deze schaal
kan post hoc de vergelijkbaarheid tussen de onderzochte groepen worden
gemeten. Bijlage 5 bespreekt de constructie van de schaal. De score (‘hoog’,
‘midden’ of ‘laag’) wordt bepaald door op vier dimensies de gelijkenis tussen
personen in de experimentele en de controlegroep in te schatten: sanctiecategorie, statische kenmerken, dynamische kenmerken en motivationele factoren. Op basis van wat hierover via het codeerschema is vastgelegd, wordt
per studie door twee codeurs, onafhankelijk van elkaar, een score op de comparability-schaal bepaald. De score vormt een aanvulling op de SMS-score.
De SMS rangschikt zoals gezegd de methoden waarmee de controlegroepen
worden geformeerd, de comparability-schaal richt zich los van het design en
de methode van onderzoek op het eindresultaat. Net als de SMS-score wordt
de comparability score in deze meta-analyse opgevat als een moderator.
Nagegaan zal worden of en hoe de mate van vergelijkbaarheid van de onderzochte groepen samenhangt met de hoogte van de gemeten effect sizes.
Ad 3) Het volgende methodologische aspect waarop de effectstudies zijn
ingedeeld is de ‘fit’ van de gebruikte uitkomstmaat. Recidive kan worden
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vastgesteld op basis van verschillende bronnen: via zelfrapportage door de
daders zelf, via informanten of via registraties van instanties zoals politie en
justitie. De ene bron is niet per se beter dan de andere, maar om de recidive
betrouwbaar te kunnen meten is het wel belangrijk dat de gekozen bron past
bij de vorm van recidive die in kaart gebracht wordt (Van der Laan & Blom,
2011). Zelfrapportage is bij uitstek geschikt bij vragen over relatief lichte vormen van criminaliteit. Bij zware criminaliteit kan men beter vertrouwen op
officiële bronnen zoals het HKS van de politie of het JDS van de justitiële
informatiedienst.
Ook de observatietermijn en de operationele definitie van het recidivebegrip
zijn van belang (Wartna, 2009). De observatietermijn is de periode waarover
wordt nagegaan of er sprake is van recidive. Is die periode te kort, dan mist
men mogelijk gegevens omdat nog niet alle delicten in de registraties zijn
verwerkt. Bij een lange observatietermijn daarentegen, kan men zich afvragen of de gemeten recidive nog mag worden toegeschreven aan de interventie die de personen in het onderzoek hebben ondergaan. Er is niet één goede
lengte van de periode van observatie, de juiste lengte hangt af van de
omstandigheden.
Dit laatste geldt ook voor de operationele definitie van het recidivebegrip. Bij
een project voor seksuele delinquenten is de behandeling doorgaans gericht
op het voorkomen van nieuwe zedendelicten. Een programma voor dronken
automobilisten richt zich niet op reductie van zedencriminaliteit, men wil
bewerkstelligen dat de deelnemers niet opnieuw met drank op achter het
stuur gaan zitten. De aard en het doel van de interventie bepalen welke bijzondere vorm van recidiveonderzoek men doet. Bij veel interventies is het
geen probleem om de ‘algemene’ recidive te meten, maar bij sommige interventies moet de definitie van de uitkomstmaat worden beperkt tot een deelverzameling van alle delicten.
In bijlage 5 is te vinden hoe de fit van de gebruikte uitkomstmaat is vastgesteld. Wanneer de bron, de definitie en de observatietermijn zijn afgestemd
op de interventie, haar deelnemers en haar doel, is er sprake van een goede
fit en krijgt de studie op dit aspect een hoge score. Is op één of meer van deze
punten een minder gelukkige keuze gemaakt, dan krijgt de studie aftrekpunten op deze schaal.
Ad 4) Ten slotte de behandeling van de afvallers. Wanneer deelnemers voortijdig stoppen met de interventie die wordt onderzocht, kan het zijn dat zij
niet worden meegenomen bij de berekening van de recidive. Als er sprake is
van selectieve uitval (Rossi et al., 2004) ontstaat door het weglaten van de
afvallers een vertekend beeld van de uitkomsten van de interventie. Juist de
deelnemers die de meeste problemen hebben en dus al de grootste kans hadden om te recidiveren, zijn de meest waarschijnlijke afvallers. Daar komt bij
dat de uitval uit de controlegroep vaak afwijkt van de uitval uit de experimentele groep. Zo kan het zijn dat de controls geen interventie ondergaan of een
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interventie krijgen waarbij uitval veel minder waarschijnlijk is, denk bijvoorbeeld aan een gevangenisstraf. Vanwege dit soort selectie-effecten is een vergelijking van de recidive mogelijk niet meer op zijn plaats. In de meta-analyse
wordt daarom meegenomen of een studie de afvallers bij het meten van de
recidive heeft betrokken of niet.

2.5

Opzet van de statistische analyses

Net als de andere kenmerken die zijn meegenomen in de meta-analyse worden de methodologische aspecten van de studies dubbel en onafhankelijk
gescoord (zie box 2.2). Zij fungeren in dit document zogezegd als moderatoren, factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de gemeten effect sizes.
Ze worden niet gebruikt om te bepalen welke studies wel of niet voor de
review worden geselecteerd. Hierop is echter één uitzondering. Zoals eerder
aangegeven zullen in de meta-analyse alleen studies worden betrokken die
gebruikmaken van een vergelijkingsgroep. Dit betekent dat evaluaties met
een SMS-score van 2 niet worden meegenomen. Bij evaluatieonderzoek zonder vergelijkingsgroep kan immers geen effect worden berekend.
Verder is ervoor gekozen in dit stadium alleen studies toe te laten waarin de
prevalentie van recidive als uitkomstmaat dient. Uit studies waarin voor één
interventie meer dan één vergelijking voorhanden is tussen een experimentele en een controlegroep, werd steeds slechts één vergelijking geselecteerd.
Dit om te garanderen dat de bevindingen waarop de meta-analyse zich
baseert onderling onafhankelijk zijn. De keuze valt in een dergelijk geval op
de vergelijking die het beste bij de onderzochte interventie past. Een aantal
criteria speelt daarbij een rol: de SMS-score, de comparability-score, de
gehanteerde uitkomstmaat en ook het aantal onderzoekpersonen in de experimentele en de controlegroep. Zie bijlage 5 voor een verdere toelichting op
dit punt.
2.5.1

Berekening van de effect size

In elke meta-analyse kiest de onderzoeker een overkoepelende maat waarin
de uitkomsten van de geselecteerde effectstudies worden omgezet. De effectmaat die in dit onderzoek gebruikt wordt is de odds ratio (OR). De OR is de
meest gebruikte effectmaat voor dichotome uitkomsten (Lipsey & Wilson,
2001) en dus geschikt voor deze meta-analyse. De OR is de verhouding tussen
de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt en de kans dat een gebeurtenis uitblijft. Als in de experimentele groep bijvoorbeeld bij 10 personen recidive is
vastgesteld en bij 40 personen niet, is de odds of ‘wedkans’ 1 op 4. Wordt in
de controlegroep bij 20 mensen recidive vastgesteld en bij 30 mensen niet,
dan is de odds op recidive 2 op 3. Om de OR te berekenen moet de odds in de
controlegroep worden gedeeld door de odds in de experimentele groep. In
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het voorbeeld komen we dan uit op een OR van 2,67. De kans dat iemand uit
de experimentele groep recidiveert is met andere woorden 2,67 keer zo klein
als de kans op terugval van iemand uit de controlegroep. De formule van de
odds ratio luidt als volgt:
ESor = (pc/1-pc)/(pe/1-pe)
waarin pc staat voor de proportie recidivisten in de controlegroep en pe voor
de proportie recidivisten in de experimentele groep.
Elke vergelijking tussen een experimentele en een controlegroep levert een
OR op. De waarden van de odds ratio’s liggen op een logaritmische schaal
met een minimum van 0 en een maximum van oneindig. De waarde 1 geeft
aan dat de verhouding tussen het aantal recidivisten en non-recidivisten in
de experimentele groep en de controlegroep precies gelijk is. Een OR tussen
de 0 en de 1 geeft aan dat de controlegroep in verhouding minder recidivisten
herbergt dan de experimentele groep. Het gemeten effect is dan negatief, de
onderzochte interventie werkt dan in feite averechts. Is de OR groter dan 1,
dan is er sprake van een positief effect: de experimentele groep telt minder
recidivisten dan de controlegroep. Volgens De Ruiter et al. (2005) duiden
waarden kleiner dan 0,33 en groter dan 3 op een sterke associatie. Osteen en
Bright (2010) noemen het positieve effect dat wordt aangegeven met een OR
van 1,44 tot 2,47 ‘klein’, tussen 2,47 en 4,25 ‘middelmatig’ en groter dan 4,25
‘groot’. Wij zullen ons houden aan de normen van Osteen en Bright, omdat
ze zijn gerelateerd aan de interpretatie van Cohen’s d, een effect size die veel
gebruikt wordt bij meta-analyses op numerieke uitkomstvariabelen. Chinn
(2000) ontwierp een algoritme waarmee OR’s kunnen worden omgezet naar
Cohen’s d, en vice versa.
In tegenstelling tot een eenvoudige significantietoets is de OR niet gevoelig
voor onderzoeksaantallen. Elke vergelijkende studie levert dus een effect op,
ongeacht de grootte van de onderzochte groepen. Rond de waarde van de OR
kan een betrouwbaarheidsinterval worden berekend dat aangeeft hoe nauwkeurig de schatting van het effect is. De breedte van het betrouwbaarheidsinterval is wel afhankelijk van de groepsgrootten.13 Bij kleine onderzoeksgroepen is het interval breed. De OR’s en de betrouwbaarheidsintervallen zullen
in het volgende hoofdstuk grafisch worden weergegeven in een zogenoemde
caterpillar plot (ook wel forest plot genaamd). Zo kan gemakkelijk worden
overzien welke onderzochte interventies de hoogste of laagste effect sizes
hebben opgeleverd.

13

Bij elke vergelijking tussen een experimentele en een controlegroep zal post hoc de power worden berekend.
De power is de zekerheid waarmee een test een effect meet.
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2.5.2

Analyse van moderatoreffecten

Naast een grafische presentatie van de OR’s zal het totaal gemiddelde van de
gemeten effecten worden berekend. Het totaalgemiddelde van de OR’s (overall mean) geeft aan welk speciaal preventief effect de op het Nederlands taalgebied onderzochte strafrechtelijke interventies te zien hebben gegeven,
ongeacht het publicatiejaar, de aard van de interventie en de methode van
onderzoek. Om na te gaan of bepaalde groepen van studies betere resultaten
hebben opgeleverd dan andere, zullen de OR’s naar verschillende kenmerken
worden uitgesplitst. De uitsplitsingskenmerken of ‘moderatoren’ kunnen
worden ingedeeld in vier categorieën: publicatievariabelen, methodologische
aspecten, daderkarakteristieken en interventiekenmerken. Uit elk van deze
categorieën zal een aantal factoren uit het codeerschema van bijlage 4 worden gebruikt om groepsgemiddelden (mean OR’s) te berekenen. In de eerste
categorie zijn dat bijvoorbeeld het jaartal van publicatie en het feit of een studie grijze literatuur is of niet. Uit de tweede groep komen onder meer de SMS
en de comparability-score aan bod. Daderkarakteristieken die we gebruiken
om de OR’s uit te splitsen zijn leeftijd, sekse en type delict. En van de interventiekenmerken onderzoeken we het verband met de strafrechtelijke titel
van de interventie, de setting waarin zij wordt uitgevoerd en de implementatiestrategie, meer in het bijzonder of er sprake was van resocialisatie of speciale afschrikking als belangrijkste operationele doelstelling. Van al deze kenmerken zal worden nagegaan hoe zij zijn geassocieerd met de hoogte van de
effect sizes.
2.5.3

Metaregressie

De mean OR’s geven een eerste indruk van de mogelijke invloed van de
moderatoren. Een sterke samenhang tussen een studiekenmerk en de effect
size geeft aan dat de interventies die succesvol lijken te zijn geweest in het
terugdringen van de recidive, een bepaalde subselectie vormen uit de totale
verzameling van onderzochte interventies. Bij de berekening van de groepsgemiddelden van de OR’s wordt geen rekening gehouden met het onderlinge
verband tussen de moderatoren. Als twee moderatoren sterk met elkaar
samenhangen, bijvoorbeeld het type interventie en de aard van de deelnemersgroep, zullen beide kenmerken voor een deel hetzelfde verband vertonen met de effect size en is dus nog niet duidelijk welk eigen aandeel een
kenmerk daarin heeft.
Om de complexe samenhang van de moderatoren en de effect sizes te ontwarren zal een metaregressie worden gedaan. Metaregressie is een multivariate analysetechniek die berekent wat de onafhankelijke bijdrage is van een
moderatorvariabele bij de voorspelling van een uitkomstmaat (Thompson &
Higgins, 2002). Net als andere vormen van regressie levert metaregessie een
schatting op van het verband tussen een kenmerk en de effect size los van de
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rol van andere moderatoren. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van een
zogenaamd ‘random effects’-model (Lipsey & Wilson, 2001). Een dergelijk
model wordt toegepast in meta-analyses op studies waarvan de gemeten
effecten veel spreiding laten zien. Men mag verwachten dat dit hier het geval
is, omdat bij deze meta-analyse geen beperkingen worden gesteld aan de
aard van de onderzochte interventies. Alle interventies tellen mee, van
gevangenisstraffen tot beleidssepots en van de tbs-maatregel tot kortdurende
trainingsprogramma’s. Het ligt met andere woorden sterk voor de hand dat
de geselecteerde studies uiteenlopende effecten zullen laten zien. De toepassing van een ‘random model’ metaregressie is daarom op zijn plaats.14

14

Om de heterogeniteit van de gemeten effect sizes te toetsen zal de zogeheten Q-waarde worden berekend
(Lipsey & Wilson, 2001).
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Resultaten
In dit hoofdstuk beschrijven we uitkomsten van de systematic review. Paragraaf 3.1 geeft een overzicht van de gevonden studies en de onderzochte
interventies. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op het methodologisch gehalte
van het evaluatieonderzoek op het terrein van de strafrechttoepassing. Vanaf
dat punt concentreren we ons op de vergelijkende studies die in de metaanalyse konden worden opgenomen. Paragraaf 3.3 biedt een overzicht van
alle gemeten effect sizes. In paragraaf 3.4 worden de odds ratio’s uitgesplitst
naar diverse studiekenmerken. Paragraaf 3.5 ten slotte, bevat de resultaten
van de metaregressie.

3.1

Beschrijving van de opgenomen studies

Op 1 juli 2011 hadden de zoekacties die in paragraaf 2.2 zijn besproken,
350 vermeldingen opgeleverd van publicaties die aan de selectiecriteria zouden kunnen voldoen. Deze publicaties zijn opgevraagd en gescreend. Meer
dan de helft van de kandidaten viel af, om verschillende redenen. Figuur 3.1
geeft hiervan een overzicht. Sommige publicaties bleken geen recidivecijfers
te bevatten. Andere werden uitgesloten omdat zij geen unieke data beschreven. In dergelijke gevallen werd de studie met de meeste informatie over de
interventie en de gebruikte onderzoeksmethode gehandhaafd.
In de verzameling van 350 publicaties werden in totaal 141 primaire effectstudies aangetroffen waarin recidivecijfers worden gebruikt ter evaluatie van
een of meer strafrechtelijke interventies uitgevoerd in Nederland of Vlaanderen. De gegevens van deze studies worden doorgeleid naar de Kennisbank
Criminaliteitspreventie. Voor de meta-analyse vielen nog eens 60 publicaties
af omdat in het onderzoek geen controlegroep wordt gebruikt (zie box 3.1).
Eén studie viel af omdat er gegevens ontbreken over de omvang van de
onderzochte groepen, met als gevolg dat de odds ratio niet kan worden berekend. Twaalf studies gebruiken een andere recidivemaat dan de prevalentie
van recidive en werden daarom niet in deze meta-analyse meegenomen. Uiteindelijk zijn er tot 1 juli 2011 dus 68 geschikte studies gevonden. Een deel
van de evaluaties betreft meer dan één interventie en daarom is het aantal
vergelijkingen tussen een experimentele en een controlegroep hoger. De
meta-analyse in dit rapport heeft uiteindelijk betrekking op 83 vergelijkingen
of gemeten effect sizes.
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Figuur 3.1

Selectie van studies voor de meta-analyse

IN:

UIT:

Mogelijke effectstudies (N=350)
* Geen recidive gemeten
* Geen eigen recidivecijfers
* Geen effectstudie
* Geen strafrechtelijke interventie
(N=209)
Primaire effectstudies (N=141)
Geen vergelijkingsgroep aanwezig
(N=60)
Kandidaat effectstudies voor metaanalyse (N=81)
Geen informatie om effect size uit te
kunnen rekenen (N=1)
Kandidaat effectstudies voor metaanalyse (N=80)

Andere uitkomstmaat dan
recidiveprevalentie (N=12)

Effectstudies voor meta-analyse
(N=68)

Vergelijkingen voor meta-analyse
(N=83)

Bijlage 2 bevat de complete lijst van de 141 evaluatiestudies. Het is niet duidelijk of we alle relevante publicaties hebben weten op te sporen. Het kan
zijn dat nog enkele (recente) studies ontbreken. Het is in algemeen lastig om
‘grijze’ literatuur te vinden. Van de in totaal 141 primaire studies is 78,7%
langs officiële kanalen gepubliceerd. Niet-gepubliceerde studies opgenomen
in interne documenten, papers, scripties etc. vormen een minderheid. Mogelijk zijn we er niet in geslaagd om van deze categorie alle effectevaluaties
boven water te krijgen. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat we alle Vlaamse
studies hebben weten te bemachtigen. Tot dusver zijn er in totaal slechts drie
publicaties uit België aangetroffen, één daarvan is opgenomen in de meta-
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analyse. Men mag vermoeden dat er meer zijn. We hebben daarom contact
gezocht met Belgische onderzoekers, wellicht kunnen zij ons verder helpen.
In het algemeen hopen we met de publicatie van de lijst van onderzoeken de
verzameling compleet te kunnen maken. Degenen die een studie missen
worden hierbij van harte uitgenodigd om dit bij het WODC te melden. In bijlage 9 is speciaal voor dit doel een formulier opgenomen.
Box 3.1

Effectstudies zonder controlegroep

Er zijn zestig studies gevonden die niveau 2 scoren op de SMS. Enkele studies kregen deze score omdat er technische fouten zijn gemaakt bij de vergelijking met een controlegroep, zoals in het onderzoek van 53Jonker (2004),
waar de recidive in de experimentele groep over een andere observatietermijn is gemeten dan de recidive in de controlegroep.* Bij de meeste studies
van niveau 2 werd echter in het geheel geen controlegroep gebruikt. De
redenen daarvan lopen uiteen. Soms was de looptijd van de evaluatie te kort
om een vergelijkingsgroep te formeren, soms kon er geen geschikte controlegroep worden gevonden. Dit was bijvoorbeeld het geval in het onderzoek
van 145Van Leeuwen en Van der Veld (2007) naar de effecten van Functional
Family Therapie. Als gevolg van een tegenvallende instroom lukte het niet
om genoeg jongeren voor de controleconditie te verzamelen.
In andere gevallen was het meten van de effectiviteit niet het primaire doel
van de evaluatiestudie. Het onderzoek naar de interventie was in die gevallen meer beschrijvend van aard. De recidivecijfers zijn te beschouwen als
bijvangst van het rapport, maar door onze brede definitie van het begrip
‘effectstudie’ is het onderzoek toch in de database voor deze meta-analyse
terechtgekomen. Als voorbeeld hier kan dienen het onderzoek van 98Vogel
en De Ruiter (2003) naar de recidive van seksuele delinquenten na een tbsbehandeling. Het voornaamste doel was hier het vergaren van kennis over
de terugval van deze specifieke groep. De cijfers geven echter ook een grove
indruk van de effectiviteit van de tbs en daarmee draagt het onderzoek dus
deels ook een evaluatief karakter.
De groep studies met SMS-score 2 kan niet worden meegenomen in het vervolg van de systematic review, omdat het recidivecijfer dat in deze studies
wordt gerapporteerd niet goed kan worden geïnterpreteerd. Zonder controlegroep ontbreekt het aan een referentiepunt en blijft de invloed van de
interventie op de hoogte van het recidivecijfer onduidelijk. Het is immers de
vraag hoe de resultaten zouden hebben uitgepakt als de deelnemers de
interventie niet zouden hebben gehad. Bij studies met een SMS-score van 3
of hoger wordt in elk geval een poging gedaan om deze vraag te beantwoorden. Daarom richt de meta-analyse zich alleen op studies met een
controlegroep. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat studies zonder
controlegroep geen waarde zouden hebben. Integendeel, een beschrijving
van de opzet en de uitvoering van een interventie vormt een onmisbaar
onderdeel van de evaluatie en gaat vooraf aan de uiteindelijke effectmeting
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waarin een vergelijking met een controlegroep wordt gemaakt (Wartna,
2004).
*

Als in het vervolg van dit rapport naar individuele effectstudies wordt verwezen, zullen deze worden
voorafgegaan door het id, het nummer waaronder de studie in bijlage 2 vermeld staat.

3.1.1

Eerste karakteristiek van de onderzochte interventies

Bijlage 3 bevat korte samenvattingen van de 141 studies die tot juli 2011 zijn
gevonden. Om een eerste indruk te geven van de interventies die in Nederland en Vlaanderen werden onderzocht, zijn de studies in tabel 3.1 gerangschikt naar jaar van publicatie en strafrechtelijke titel. De strafrechtelijke titel
geeft aan voor welk type dader de interventie bestemd is. Een voorjustitiële
afdoening, waarbij vervolging door het OM of strafoplegging door de rechter
uitblijft, zal doorgaans niet bedoeld zijn voor doorgewinterde criminelen die
al vaker met justitie in aanraking zijn geweest. In feite zijn de afdoeningscategorieën in tabel 3.1 dus indicatief voor de ‘zwaarte’ van de deelnemersgroepen. Aan de ene kant van het spectrum hebben we een interventie als Halt en
andere afdoeningen op politieniveau bedoeld voor jeugdigen die een relatief
licht delict hebben gepleegd, en aan de andere kant de vrijheidsbenemende
maatregelen, zoals de PIJ of de tbs, die worden opgelegd aan daders die een
ernstig gewelds- of zedendelict pleegden en die te maken hebben met een
gedragsstoornis of met persoonlijkheidsproblematiek.
Tabel 3.1

De onderzochte sancties naar jaar van publicatie en strafrechtelijke titel

Type sanctie
Voorjustitiële afdoening
Werkstraf
Voorw. vrijheidsstraf/leerstraf
Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (OVS)
OVS met detentiefasering
Vrijheidsbenemende maatregel
Diverse titels/interventies
Totaal

<1980
3
0
0
6
1
3
3
16

1980-1989
3
1
1
1
0
4
1
11

1990-1999
12
2
15
5
9
4
4
51

De vroegste studie die werd aangetroffen stamt uit 1968 en is van 135Buikhuizen et al. Het betreft een onderzoek naar de effectiviteit van sancties voor
daders veroordeeld voor rijden onder invloed. De auteurs gaan onder meer
na of het onderbrengen van dit type daders in een speciale inrichting effect
heeft gehad op het niveau van recidive. Tot in de jaren negentig van de vorige
eeuw zijn verschillende daderprogramma’s geëvalueerd speciaal gericht op
alcoholverkeerscriminaliteit. 24Dijksterhuis (1973) voerde een follow-up uit
op het onderzoek van Buikhuizen et al. Andere voorbeelden van studies op

=>2000
9
2
9
12
9
14
8
63

Totaal
27
5
25
24
19
25
16
141
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dit terrein zijn 15Bovens (1987), 15Bovens (1991), 69Leuw en Brouwers (1992)
en 70Leuw (1995).
Overige studies uit de vroegste perioden van het onderzoek op het terrein van
de strafrechttoepassing hebben betrekking op alternatieve gevangenisregimes en op ‘straffen’ in het algemeen. Tabel 3.1 laat zien dat er in de jaren
tachtig van de vorige eeuw betrekkelijk weinig onderzoek is gedaan. Het was
de periode waarin men weinig heil verwachtte van het strafrecht als het ging
om speciale preventie. Het onderzoek dat werd uitgevoerd richtte zich op de
mogelijke stigmatiserende werking van het strafrechtelijk ingrijpen op zich,
en op initiatieven bedoeld om de verwachte ‘detentieschade’ beperkt te houden. Dat begon al in de jaren zeventig met de studies van 54Jonkers et al.
(1969) en 50, 51, 52Jongman, gevolgd door 55Kamstra en Leuw (1975) en 73Van
der Linden (1978) en liep door tot in de jaren tachtig toen de eerste ‘diversie’experimenten werden gedaan. Diversie is het bewust afzien van vervolging in
de veronderstelling dat de sociale gevolgen van de rechtsgang de kans juist
groter maken dat een verdachte verder afglijdt naar een criminele carrière. Zo
onderzochten 122Junger-Tas, Junger en Barendse-Hoornweg (1985) de effecten van het ‘politiestandje’. Tegen jongeren die delictgedrag hadden vertoond werd geen proces-verbaal opgemaakt; ze kwamen er met een waarschuwend gesprek van af. Andere evaluaties van interventies op politieniveau
betroffen een project voor ‘vroeghulp’ aan delinquente jongeren uit Amsterdam (6Beugeling, 1988) en de eerste, landelijke evaluatie van Halt, het hedendaagse schoolvoorbeeld van een voorjustitiële afdoening. 63Kruissink en Verwers (1989) onderzochten de effecten van Halt door in vraaggesprekken met
daders te informeren naar hun recidivegedrag in de periode na het politiecontact. Meer recent deden 36Ferwerda et al. op nationale schaal onderzoek
naar de resultaten van Halt.
Tegenwoordig wordt niet meer gesproken van ‘diversie’, maar het idee dat
het beter is om zo vroeg mogelijk in de keten in te grijpen, is blijven bestaan.
Ook na de eeuwwisseling is onderzoek verricht naar de werking van voorjustitiële afdoeningen. Veelal ging het daarbij om lokale initiatieven. Naast evaluatie van plaatselijke Halt-bureaus met de id’s (62, 48, 96, 77, 33, 133) zijn
metingen verricht van de resultaten van programma’s als het 18JEKK-project
Doetinchem, 17, 81PAD Drenthe, 40Hellend Pad Haarlem en 123JPT Zuid-Holland. Voorjustitiële afdoeningen zijn overwegend gericht op jongeren. 59Koeter (2002) deed onderzoek naar de effecten van een vroeghulpproject voor
volwassen criminele verslaafden.
Grofweg 60% van de strafzaken voor jeugdigen en 20% van de strafzaken voor
volwassenen eindigt in een werkstraf (Wartna et al., 2011). Toch is er in
Nederland en België maar weinig onderzoek gedaan naar deze afdoening.
15

Daarnaast is er nog een case study van Bosman en Elshof (1996) onder vrouwelijke tbs’ers. Dit onderzoek
moet echter nog worden gescoord en maakt dus geen onderdeel uit van de huidige review.
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66Van

der Laan (1991) bestudeerde de recidivepatronen van deelnemers aan
een groot experiment met ‘alternatieve sancties’ voor jeugdigen. Daarvoor al
deden 13Bol en Overwater (1986) vergelijkend onderzoek naar de omvang en
de snelheid van de recidive onder volwassen ‘dienstverleners’. 91Spaans
(1994) herhaalde een dergelijk onderzoek. Van meer recente datum zijn de
studies van 119Wermink et al. (2009) en 137Alberda, Drost en Wartna (2010).
Uit België kennen we alleen de studie van 39Geudens (1999). Zij vergeleek de
resultaten van ‘gemeenschapsdienst’ met die van de traditionele jeugdbeschermingsmaatregelen.
Er is wel veel onderzoek gedaan naar het verschijnsel leerstraf. Wellicht heeft
dit te maken met het feit dat deze bijzondere vorm van ‘alternatieve sancties’
uitdrukkelijker dan de werkstraf ingezet wordt om de recidive terug te dringen. Hoe het ook zij, sinds de jaren negentig is een bonte stoet aan experimenten op dit gebied met evaluatieonderzoek begeleid. Voorbeelden zijn
projecten met klinkende namen als: 35Slachtoffer in Beeld, 68De Kwartaalcursus, 34Cashba, 84STAPP en 97Tripple-Ex Den Haag. Sommige programma’s
werden of worden ook ingezet als bijzondere voorwaarde van een voorwaardelijke vrijheidsstraf. De leerstraffen hebben als zelfstandige straf hun langste
tijd gehad. Binnenkort zullen zij opgaan in het stelsel van voorwaardelijke
sancties (MV&J, 2012). Een leerstraf kan vanaf dat moment alleen nog als bijzondere voorwaarde worden opgelegd. Het gaat dan om gedragstrainingen
die erkend zijn door de Erkenningscommissie Gedraginterventies Justitie.
Wat voor de werkstraf geldt, geldt zeker ook voor de boete. Meer dan de helft
van de strafzaken voor volwassenen eindigt in een geldstraf, maar er is in de
Lage Landen nooit onderzoek gedaan waarin speciaal werd ingezoomd op de
effecten van deze sanctie op het niveau van de recidive. Alleen in de al eerder
aangehaalde studie van 135Buikhuizen et al. wordt zijdelings aandacht
besteed aan dit onderwerp. In een drietal overzichtsstudies komt de geldstraf
naast andere sancties wel aan bod. In de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw voerde 111, 107Van der Werff (1978, 1986) grootschalige onderzoeken uit naar de effecten van diverse sancties, waaronder de onvoorwaardelijke boete. Zij baseerde zich nog – noodgedwongen – op steekproeven van
daders, maar 105Wartna et al. (2005) vergeleken de recidivepatronen van alle
daders met een vrijheidstraf, een werk- of leerstraf, een geldstraf of een
beleidsepot, zowel van meerderjarige als van minderjarige daders.
Tabel 3.1 maakt duidelijk dat de meeste recidivestudies in Nederland en
Vlaanderen gewijd zijn aan de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en de vrijheidsbenemende maatregel. Het onderzoek naar de effecten van de gevangenisstraf begon zoals gezegd met onderzoek naar de effecten van alternatieve,
meer open, gemeenschapsgeoriënteerde regiems, zoals in de studies van
54Jonkers et al. (1969), 73Van der Linden (1978), 5Berghuis (1981) en 46Van den
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Hurk et al. (1994). Later voegde zich daar het onderzoek naar verschillende
vormen van detentiefasering aan toe. Aan het slot van de periode van opsluiting of aansluitend op de invrijheidsstelling volgen de gedetineerden een programma dat hen begeleidt in hun terugkeer naar de samenleving. Rond de
eeuwwisseling zijn tal van dit soort programma’s geëvalueerd. Voorbeelden
zijn het 83Dekorge detailhandelproject, 43Werkstart Amsterdam, 10ERA Norgerhaven, 57Binnenste Buiten en het schakelproject van 78PI de Geerhorst in
Sittard. Deze studies richtten zich dus op het vaststellen van de resocialiserende werking van de geboden begeleiding. Er zijn ook onderzoeken naar de
gevolgen van de gevangenisstraf of de detentie op zich. Voorbeelden daarvan
zijn de onderzoeken van 124Markus (1995), 131Janssen (1999) en 79Nieuwbeerta et al. (2007).
Een andere belangrijke categorie van onderzoek ten slotte, is het onderzoek
naar vrijheidsbenemende maatregelen. Tabel 3.1 laat zien dat er op dit terrein tot 1 juli 2011 minstens 25 afzonderlijke recidivestudies zijn uitgevoerd.
We hebben het dan over de tbr of tbs voor volwassenen, maar ook over de
8, 60strafrechtelijke opvang van verslaafden (sov) en de inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Voor minderjarige daders gaat het om de PIJ en de voorlopers daarvan, de PIBB en de jeugd-tbr, als ook om de ondertoezichtstelling
met uithuisplaatsing (ots). Deze sancties komen niet vaak voor, minder dan
1% van de strafzaken voor volwassenen of minderjarigen eindigt in een vrijheidsbenemende maatregel (Wartna et al. 2005). Maar het zijn wel de meest
indringende sancties die ons strafrechtelijke stelsel kent. Bovendien zijn zij
alle expliciet gericht op de preventie van recidive. Dat zal de reden zijn
waarom er op dit terrein veel onderzoek voorhanden is.
In de tbs-sector kennen we kliniekspecifieke studies zoals die van de
49, 31, 98, 134Van der Hoevenkliniek en 114Veldzicht. Het WODC verricht landelijk recidiveonderzoek in de tbs-sector. Dit begon met de studies van 28, 29Van
Emmerik (1985, 1989) en 71, 72Leuw (1995,1999) en wordt nu voortgezet in het
kader van de 102Recidivemonitor. Op het terrein van de jeugd is de situatie
niet veel anders. Het eerste grote, landelijke onderzoek onder ex-pupillen van
‘behandelinrichtingen’ was van 11Boendermaker (1998), gevolgd door studies
van 41, 42Van der Heiden-Attema en Wartna (2000) en meer recent 141Mulder
et al. (2011). Daarnaast zijn er kleinere studies gebaseerd op gegevens uit één
jeugdinrichting, zoals 45, 53Den Engh en 126, 37, 112Harreveld.
3.1.2

Overige kenmerken van de effectstudies

Tabel 3.2 is een verzameltabel waarin naast het publicatiejaar en de strafrechtelijke titel een aantal overige kenmerken van de gevonden effectstudies
wordt weergegeven. We zien dat bijna een vijfde van de in totaal 141 effectstudies behoort tot de zogenoemde ‘grijze’ literatuur. Deze studies waren lastiger te vinden, omdat ze geen ISBN kennen of via internet te verkrijgen zijn.
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Onder deze groep onderzoeken bevinden zich scripties van studenten (zoals
id’s 4, 9 en 74), onderzoeken van universitaire vakgroepen (id’s 52, 54 en 124),
studies van de uitvoerende instantie zelf (id’s 2, 6, 17, 22, 32, 33, 82 en 96) en
onderzoeken van commerciële onderzoeksbureaus (id’s 18, 27, 48, 83 en 87).
Afgaand op de publicatiejaren lijkt het dat er vroeger meer grijze literatuur
was dan tegenwoordig. Dat zal te maken hebben met de opkomst van internet. Het kan ook zijn dat de normen met betrekking tot het uitbrengen van
studies zijn veranderd. Een derde mogelijke verklaring is dat wij de latere
perioden nog niet zo goed hebben doorzocht als de eerdere publicatiejaren.
Uit tabel 3.2 blijkt verder dat maar liefst een derde van alle studies werd uitgevoerd door het WODC. Het onderzoeksinstituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht en
is altijd de meest actieve speler op het terrein van het Nederlandse strafrechtelijke evaluatieonderzoek geweest. Het WODC richt zich niet op een specifieke groep van interventies, alle soorten interventies onder verschillende
strafrechtelijke titels zijn in de loop der jaren aan bod gekomen. Het WODC
voert haar onderzoek onafhankelijk van de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties uit, maar werkt wel op verzoek van het ministerie en dat zou
natuurlijk kunnen doorwerken in de keuze van de onderzoeken en uiteindelijk ook van invloed kunnen zijn op de hoogte van de gemeten effect sizes. In
sectie 3.4.1 zal worden nagegaan of de effect sizes van het onderzoek dat door
het WODC is verricht, afwijken van de effect sizes uit onderzoek uitgevoerd
door andere organisaties. Hetzelfde doen we met het aspect ‘grijze literatuur’. Het is denkbaar dat de niet-gepubliceerde studies die konden worden
gevonden, gemiddeld gesproken minder grote effecten hebben laten zien
dan de studies die via erkende kanalen openbaar werden gemaakt. Want als
een onderzoek sprekende resultaten heeft opgeleverd, is de kans groter dat
het onderzoek wordt gepubliceerd (Rothstein et al., 2005).
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Tabel 3.2

Kenmerken van de geselecteerde effectstudies (N=141)

Publicatievariabelen
Jaar van verschijnen

Grijze literatuur
WODC-rapport
Daderkenmerken
Sekse

Leeftijd

Specifiek delict*
Interventiekenmerken
Basisstrategie

Setting

Strafrechtelijke titel

Categorieën
<1980
1980-1990
1990-2000
>2000
Ja
Nee
Ja
Nee

Kappa
n.v.t.

Man
Vrouw
Beide
Jeugdigen
Jeugdigen & jongvolwassenen
Jongvolwassenen
Jeugdigen & volwassenen
Volwassenen
Ja
Nee

0,889

Afschrikking
Incapacitatie
Resocialisatie
Intramuraal
Extramuraal
Intra- en extramuraal
Voorjustitiële afdoening
Werkstraf
Voorwaardelijke vrijheidsstraf/leerstraf
Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (ovs)
OVS met detentiefasering
Vrijheidsbenemende maatregel
Diverse titels/interventies

0,613
0,845

0,961

0,747

0,771

0,886

0,742

N
16
11
51
63
28
113
47
94

%
11,3
7,8
36,2
44,7
19,9
80,1
33,3
66,7

55
1
74
44
20
9
8
57
19
122

39
0,7
52,5
31,2
14,2
6,4
5,7
40,4
13,5
86,5

18
1
122
50
63
28
26
5
26
24
19
25
16

12,8
0,7
86,5
35,5
44,7
19,9
18,4
3,5
18,4
17,0
13,5
17,7
11,3

In verband met missende waarden, tellen de kolompercentages niet altijd op tot 100%.
*
Specifieke delicten betreffen drugs-, gewelds-, zeden-, of verkeersdelicten.

De meeste onderzochte interventies waren bestemd voor daders van beide
seksen, maar tabel 3.2 maakt ook duidelijk dat een grote groep van studies
exclusief gericht is op mannelijke justitiabelen. In veel gevallen gaat het dan
om projecten voor volwassen, gedetineerde mannen. Er is slechts één studie
bekend waarbij het onderzoek zich specifiek richtte op vrouwelijke daders.
Dat is de studie van 121Jongejan (2007). Zij onderzocht het re-integratieproject ‘Toekomst in Balans’.16
Wat de leeftijd van de daders of verdachten betreft, zijn er grofweg evenveel
studies gevonden met betrekking tot jeugdigen als met betrekking tot volwassenen. Tellen we de projecten voor jongvolwassenen op bij die bestemd voor
jeugdige daders, dan is deze laatste categorie verreweg de grootste. Slechts
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acht onderzochte interventies waren gericht op jeugdigen én volwassenen.
Het onderstreept dat het jeugdstrafrecht een eigen plaats heeft en andere
accenten legt dan het strafrecht voor volwassenen. We zien dit ook terug in
de invulling van de interventies. Bijna alle onderzochte voorjustitiële afdoeningen zijn bedoeld voor minderjarigen en veel onderzochte interventies
voor jeugdigen vonden plaats in een extramurale setting en werden dus ‘in de
gemeenschap’ uitgevoerd. Interventies binnen de muren van een inrichting,
of programma’s in het kader van detentiefasering waarbij een intramuraal
gedeelte wordt gevolgd door een periode waarin men meer bewegingsruimte
geniet (zoals het 78Schakelproject, 75, 113, 129Exodus en 10ERA Norgerhaven),
zijn ook onderzocht, maar dit zijn juist weer typisch interventies voor volwassen justitiabelen.
Interventies voor volwassenen richten zich ook vaker op plegers van eenzelfde soort delict. Er zijn niet veel onderzoeken die betrekking hebben op
(de preventie van) specifieke vormen van criminaliteit, maar de gerichte studies die er zijn, hebben doorgaans betrekking op volwassen daders. Voorbeelden zijn de evaluaties van verschillende voorlichtingscursussen voor verkeersdelinquenten (15, 16, 69, 70 en 95) en de behandelprogramma’s specifiek bedoeld voor zedendelinquenten (zoals 29, 98 en 136). Slechts een deel
daarvan was gericht op minderjarige daders (zoals 84, 120 en 126).
Het laatste interventiekenmerk dat we hier bespreken is de algemene oriëntatie van de onderzochte interventie, oftewel de strategie die werd gevolgd
om de recidivekans van de deelnemers te helpen verlagen. Verreweg de
meeste interventies proberen via ‘resocialisatie’ een terugval van de deelnemers te voorkomen. Dit zijn dus de projecten waarbij de justitiabelen begeleiding, training of behandeling wordt aangeboden om hen te leren om op
eigen benen te staan in de periode na de invrijheidsstelling of de uitvoering
van het programma. Het is niet verwonderlijk dat dit soort programma’s het
meest frequent is onderzocht. De meeste werden geïntroduceerd als alternatief voor traditionele straffen en hun invoering ging gepaard met evaluatieonderzoek. Evaluaties van interventies waarbij ‘afschrikking’ als basis diende
voor de speciale preventie zijn er ook geweest, maar veel minder en dan
voornamelijk in de vroegste perioden van het onderzoek. Voorbeelden zijn de
al eerder genoemde studies van 50, 51, 52Jongman en 55Kamstra en Leuw (1975)
en een aantal onderzoeken van 107, 108, 109, 110 en 111Van der Werff. Meer recente
studies naar de veronderstelde afschrikwekkende werking van de gevangenisstraf vinden we bij onder meer 79Nieuwbeerta et al. (2007). 131Janssen
(1999) en later 142Weijters et al. (2010) onderzochten de recidivepatronen van
kortgestrafte gedetineerden. Er is slechts één onderzoek gevonden waarin
‘incapacitatie’ het belangrijkste middel was om recidive te helpen voorkomen. Dit betrof het onderzoek van 118Hoekstra et al. (2009) naar de ‘crisiskaart’. Ex-bewoners van een forensisch psychiatrische kliniek droegen na
hun ontslag een verklaring bij zich die het de autoriteiten gemakkelijker
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maakte hen bij naderende problemen in crisisopvang te plaatsen. De crisiskaart moest dus voorkomen dat zij opnieuw delicten zouden gaan plegen.
Het recidivebeeld van deze groep werd vergeleken met ex-patiënten zonder
een dergelijke verklaring.
Onderzoek naar het effect van incapacitatie heeft doorgaans betrekking op de
periode waarin de interventie wordt uitgevoerd. Bij resocialisatieprogramma’s of strategieën die uitgaan van afschrikking ligt dat anders, daar is
de onderzoeker vooral geïnteresseerd in wat er ná de interventie met de deelnemers is gebeurd. Misschien speelt dus ook mee dat het incapacitatie-effect
in principe slechts tijdelijk is. Het blijft echter opmerkelijk dat er in Nederland weinig empirisch onderzoek naar dit verschijnsel is gedaan. Block en
Van der Werff (1991) en Nieuwbeerta en Blokland (2006) analyseerden de
(on)mogelijkheden van ‘selectieve onschadelijkmaking’, het idee dat daders
met een relatief hoge recidivekans langer zouden worden gedetineerd dan
anderen. In feite is dit het idee dat ten grondslag ligt aan de ‘inrichtingen
voor stelselmatige daders’ (ISD). Vollaard (2010) maakte een inschatting van
het incapacitatie-effect van de ISD. Hij onderzocht welke invloed de opname
van veelplegers in dergelijke inrichtingen had op regionale criminaliteitscijfers. Deze studie is niet in de meta-analyse opgenomen, omdat er geen
sprake was van het meten van persoonsgebonden recidive. Recente studies
van Wermink et al. (2012) en Tollenaar en Van der Laan (2012) lijken wel te
voldoen aan alle selectiecriteria en zullen in de volgende ronde van de review
worden meegenomen.

3.2

Methodologische aspecten

Naast publicatievariabelen, karakteristieken van de onderzoeksgroep en kenmerken van de onderzochte interventie, zijn ten behoeve van deze metaanalyse ook een aantal methodologische aspecten in kaart gebracht. Zoals in
paragraaf 2.4.2 uiteengezet, gaat het dan om de SMS-score die hoort bij het
onderliggende design van de effectstudie, om de score op de zogeheten comparability-schaal, om de uitkomstmaat die in het onderzoek werd gebruikt en
om de vraag of bij de recidivemeting de voortijdige uitvallers zijn meegeteld.
In bijlage 5 wordt uitgebreid toegelicht hoe deze vier aspecten zijn gescoord.
Voordat we de uitkomsten op deze punten bespreken, gaan we echter eerst
kort in op de onderzoeksaantallen van de gevonden studies. Bij de meta-analyse wordt gewerkt met een overkoepelende maat die niet gevoelig is voor
groepsgrootte. Daarom is het bij de analyses die gaan volgen minder van
belang hoe omvangrijk de primaire studies zijn. Toch geven de onderzoeksaantallen wel een eerste indicatie van de kwaliteit van het oorspronkelijke
onderzoek. Kleinschalige studies hebben immers geringe statistische power.
Met een kleine onderzoeksgroep is het lastig om verschillen te meten die statistisch significant zijn. Bovendien wordt de generaliseerbaarheid beperkt.
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Figuur 3.2 geeft de aantallen deelnemers in de onderzochte groepen van de
interventies weer. We zien dat het aantal deelnemers in slechts de helft van
de gevallen groter is dan 100. Er zijn veel voorbeelden van evaluaties van
lokale projecten met een klein deelnemersveld. De kleinste onderzoeksgroep,
althans voor zover het de recidivemeting betrof, bestaat uit negen personen.
Dit was het onderzoek van 7Bieleman et al. (2002) naar het zogenoemde
DOEL-project, een regionaal traject waarbij jeugdige daders een individuele
survivaltocht volgen en daarna een paar maanden gaan werken op een boerderij. Deelname aan het project werd afgesloten met een groepssurvival. Een
project als DOEL is tijdrovend en kostbaar en werd daarom slechts aan een
kleine groep deelnemers aangeboden.
Figuur 3.2
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Omwille van de generaliseerbaarheid geldt in de sociale wetenschappen de
simpele regel dat een onderzoeksgroep minstens 100 personen moet bevatten. Het is de vraag of dit bij recidiveonderzoek voldoende is. De verschillen
die op het terrein van de strafrechttoepassing tussen dadergroepen gevonden
worden, zijn vaak zo klein dat er veel waarnemingen nodig zijn om ze
betrouwbaar te meten (Wartna, 2009). Bijlage 6 geeft van alle vergelijkende
studies uit deze meta-analyse de power te zien. De power is de zekerheid
waarmee een bestaand effect kan worden gemeten. Post hoc, dus als het verschil tussen experimentele en controlegroep duidelijk is geworden, bedroeg
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de power gemiddeld 0,5. Dit kan betekenen dat er geen effect te meten was,
maar ook dat de aantallen te klein waren om het te meten. Slechts 32,5% van
de studies met een controlegroep, had een power van 0,8 of hoger en voldeed
daarmee aan de norm die binnen de medische wetenschap en de psychologie gangbaar is. Bij slechts een derde van de studies waren de aantallen dus
van voldoende omvang én was het gemeten verschil tussen de experimentele
groep en de controlegroep groot genoeg voor statistische significantie.
Tabel 3.3 geeft de verdeling op de overige methodologische aspecten weer.
De verdeling van SMS-scores leert ons dat er in ruim veertig jaar recidiveonderzoek op het terrein van de strafrechttoepassing geen enkele RCT gepubliceerd is; de score 5 komt tot dusver niet voor. Het onderzoek van 108Van
der Werff (1979) benadert de opzet van een gerandomiseerd experiment. Van
der Werff speelde slim in op de omstandigheden toen naar aanleiding van het
huwelijk van prinses Beatrix een groep kortgestrafte gedetineerden collectief
gratie werd verleend. Van de Werff vergeleek de latere recidive van deze
groep met die van kortgestraften die net buiten de periode van gratieverlening vielen. Met behulp van dit ‘natuurlijke experiment’ kon het effect van de
korte detentie worden gemeten. Omdat de personen die gratie kregen werden geselecteerd uit een ander tijdvak dan de personen die hun straf wel uitzaten, kan niet helemaal worden uitgesloten dat er vooraf al verschillen tussen beide groepen bestonden. De vergelijkbaarheid van de controlegroep
met de experimentele groep was dus niet volledig gegarandeerd en daarom
werd dit onderzoek in deze meta-analyse uiteindelijk toch ingedeeld bij de
quasi-experimentele designs met SMS-score 4.
Tabel 3.3

Methodologische aspecten van de effect studies (NMAX=141)

Kenmerken
SMS

Comparability-score*

Fit uitkomstmaat

Uitval meegenomen

Categorieën
2
3
4
Laag
Midden
Hoog
Laag
Midden
Hoog
Ja
Nee

Kappa
0,738

0,718

0,671

0,702

N
60
24
57
28
34
19
10
50
81
103
37

%
42,6
17
40,4
34,6
42,0
23,5
7,1
35,5
57,4
73,0
26,2

In verband met missende waarden, tellen de kolompercentages niet altijd op tot 100%.
*
Vastgesteld op 81 studies.

Zoals eerder betoogd, is het niet het design zelf maar de uitwerking daarvan
in de praktijk, die bepaalt hoe goed de onderzochte groepen vergelijkbaar
zijn. Een blik op tabel 3.3 leert ons dat 57 effectstudies die de score 4 kregen
op de SMS en dus gebruikmaakten van matching of statistische controle, niet
allemaal een hoge of middenscore kregen op de comparability-schaal. Het
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onderzoek van 32Endstra en Evers (1993) naar het leerproject ‘Dader in Beeld’
kan als voorbeeld dienen. In deze studie werden de onderzoeksgroepen
gematcht op strafrechtelijk verleden. Er werd niet nagegaan of de personen
nog op andere punten van elkaar verschilden. Dat lag wel voor de hand, want
voor deelname aan het project golden bepaalde contra-indicaties (zoals verslavingsproblemen of psychische problematiek) en die golden niet voor de
controlegroep. Bovendien konden alleen gemotiveerde daders deelnemen
aan het project. Misschien waren de personen uit de controlegroep gemiddeld gesproken wel minder gemotiveerd om te slagen en recidivevrij te blijven dan de personen uit de experimentele groep. Op de comparability-schaal
scoorde dit onderzoek daarom ‘laag’, terwijl de studie op de SMS wel op
niveau 4 uitkomt. Er was immers sprake van een vorm van matching.
Het voorbeeld onderstreept dat met een goed design de vergelijkbaarheid
van deelnemers en controls nog niet is gegarandeerd en dat de score op de
comparability-schaal een goede aanvulling kan zijn op de SMS-score, vooral
bij quasi-experimentele onderzoeksdesigns en bij RCT’s die te lijden hebben
gehad van selectieve uitval. Het voorbeeld laat ook zien dat we de beperkingen van het onderzoek beter leren kennen wanneer, zoals veel auteurs ook
doen, de studie een kritische analyse bevat van de vergelijkbaarheid van de
experimentele groep met de controlegroep.
Het derde methodologische aspect is de fit van de gebruikte uitkomstmaat.
In tegenstelling tot de comparability-score is deze score weer voor alle 141
studies berekend. Uit tabel 3.3 kan worden opgemaakt dat in het Nederlandse en Vlaamse recidiveonderzoek veelal een passende observatietermijn,
gegevensbron en operationele definitie werden gebruikt. De meeste scores
op dit aspect vallen binnen de hoogste categorie. Een kleine groep van 10 studies scoort laag. Het gaat dan bijvoorbeeld om de evaluatie van een interventie voor drugsrunners. In het onderzoek van 139Snippe et al. (2000) werden
korte en wisselende observatietermijnen gebruikt en is de algemene recidive
berekend. In onderzoek naar een dergelijke specifieke dadergroep ligt het
meer voor de hand om de speciale recidive in kaart te brengen. Bij de meeste
studies is het probleem dat men op onderdelen onvolledig rapporteert. De
onderzoekers vergeten de definitie van recidive, de bron en de observatietermijn te vermelden (bijvoorbeeld id’s 51, 82 en 83), of men hanteert een zeer
vage definitie van recidive. In het onderzoek van 45Houwink (1972) onder exbewoners van jeugdinrichting Den Engh wordt recidive omschreven als ‘de
bekendheid dat deelnemers na afloop van hun verblijf in de inrichting
opnieuw in ernstige moeilijkheden zijn geraakt’. Er worden verder geen bijzonderheden gegeven. Wat men precies gemeten heeft, blijft onbekend.
Ook de vraag hoe in de effectstudies wordt omgegaan met de uitval van deelnemers kan nu worden beantwoord. In bijna drie kwart van de gevallen zijn
de personen die de interventie niet wisten af te maken in de berekeningen
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van de recidive betrokken. Omgekeerd betekent dit dat in ruim een kwart van
de gevallen het meetresultaat gunstig kan zijn uitgevallen omdat men de
afvallers uitsloot van de analyse. Daders die voortijdig een programma beëindigen hebben doorgaans a priori al een hogere kans op recidive. Bij de analyse van de gemeten effect sizes moet daarom rekening gehouden worden
met de vraag of de uitval in het onderzoek is meegenomen of niet.
Alles overziend, kunnen we stellen dat de kwaliteit van de Nederlandse en
Vlaamse effectstudies op het terrein van de strafrechttoepassing uiteenloopt,
maar dat gemiddeld gesproken het niveau wel het een en ander te wensen
overlaat. We zien veel onderzoek met kleine onderzoeksaantallen. Slechts
een derde van de 141 geselecteerde effectstudies bleek een power te hebben
van 0,8 of meer. Bij ruim 40% van het recidiveonderzoek ontbreekt het
bovendien aan een controlegroep. En als er wel sprake is van een controlegroep, dan schiet de vergelijkbaarheid met de experimentele groep in een
derde van de gevallen aantoonbaar te kort.
Maar er zijn ook goede studies. Een voorbeeld is het onderzoek naar de effecten van Halt van 36Ferwerda et al. (2006) waarin de controlegroep bestaat uit
jongeren die in aanmerking kwamen voor deze interventie maar die daarvan
speciaal ten behoeve van het onderzoek werden vrijgesteld. Op een aantal
kenmerken lieten de jongeren uit de controlegroep verschillen zien met de
jongeren die de Halt-afdoening kregen, zo bleek uit analyses achteraf. Op
deze punten werden zij echter door de onderzoekers gematcht en zo werd de
vergelijkbaarheid van de experimentele en controlegroep dus toch veiliggesteld.
Ook de studie van 15Bovens (1991) is een voorbeeld van een studie met een
goed vergelijkbare onderzoeksgroep. De experimentele groep bestond uit
91 gedetineerden die een alcoholverkeercursus volgden, de controlegroep uit
61 gedetineerden afkomstig uit een gevangenis waar de cursus ontbrak. Ook
hier mag men dus aannemen dat de onderzochte groepen in belangrijke
mate overeenkomen, temeer omdat zij op een aantal punten werden
gematcht. Het probleem bij deze studie was het lage onderzoeksaantal. De
post hoc power is 0,3. De kans om met dit onderzoek een significant verschil
te vinden was dus slechts 30%.
Bijlage 6 geeft een overzicht van de methodologische aspecten van de
141 opgenomen evaluatiestudies. Zoals aangegeven is het beeld gemengd.
Maar de omstandigheden waarin evaluatie van de strafrechtelijke interventies plaatsvond, wisselden dan ook van onderzoek tot onderzoek. Ook binnen
studies deden zich schommelingen in kwaliteit voor. Een goede score op het
ene methodologische aspect gaat niet altijd gepaard met een hoog cijfer voor
de andere technische kwaliteiten. Zo vonden we slechts een zwakke correlatie tussen SMS-score en de kwaliteit van de uitkomstmaat. Hogere scores op
de SMS gaan gepaard met hogere scores op de gebruikte uitkomstmaat
(r(141)=0,190, p<0,05), maar er zijn ook studies met een gecontroleerd design
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waarbij de uitkomstmaat te wensen overlaat of omgekeerd: studies waarbij
de recidive adequaat werd gemeten, maar waarbij niet wordt nagegaan in
hoeverre de controls vergelijkbaar zijn met de deelnemers.
Voorts blijkt zoals mocht worden verwacht een hoge score op de SMS samen
te gaan met een hoge score op de comparability-schaal. De correlatie is echter niet bijzonder hoog: r (83)=0,41 (p<0,01).16 Dit wijst erop dat de SMS
inderdaad een te grof instrument is voor het vaststellen van de kwaliteit van
het onderzoeksdesign. De wijze waarop de experimentele groep wordt
gecontrasteerd met de controlegroep, met of zonder matching of na randomisering, zegt niet alles over de uiteindelijke vergelijkbaarheid van beide
groepen. Er is wel een verband, een hoge score op de SMS gaat gepaard met
meer vergelijkbaarheid, maar er is geen sprake van een één-op-éénrelatie.
Een goed design is met andere woorden niet voldoende. Het gaat om de uitwerking daarvan in termen van de feitelijke gelijkwaardigheid van de deelnemers van een interventie en hun tegenhangers in de controlegroep.

3.3

Algemeen overzicht effect sizes

Nu de publicatievariabelen, de dader- en interventiekenmerken en de
methodologische aspecten zijn beschreven, kunnen de effect sizes van de
recidivestudies worden getoond. Figuur 3.3 is een Caterpillar plot waarin per
studie de OR is afgebeeld met het bijhorende 95%-betrouwbaarheidsinterval.
Sommige studies bevatten een vergelijking op meer dan één interventie en
komen dus vaker voor. Links in de grafiek zijn de auteursnamen en het jaar
van publicatie vermeld. Tabel 3.4 geeft dezelfde id’s, alsmede de ‘merknaam’
van de interventie en enkele methodologische aspecten: de SMS-score, de
comparability-score, de fit van de uitkomstmaat, de vraag of de voortijdige
uitvallers zijn meegenomen in de recidivemeting en de power van de vergelijking.
De scores op de methodologische aspecten zijn van belang omdat zij bepalen
welke waarde aan de OR’s mag worden gehecht. De interventies waarbij de
grootste verschillen met de controlegroepen zijn gemeten staan boven en
onder in de Caterpillar plot. Bovenin de interventies met een positief verschil:
de deelnemers recidiveerden minder dan hun tegenhangers in de controlegroep. Onderin de interventies die een negatief verschil opleverden: de deelnemers recidiveerden vaker dan de controls. Het is niet zo dat de interventies
met de grootste effect sizes de beste of slechtste interventies zijn. Dat hangt
ook af van de methodologische aspecten van de studies waarmee de interventies zijn onderzocht. Lage scores op deze aspecten gaan gepaard met
meer onzekerheid over de betekenis van het gemeten effect: is het verschil in
recidive veroorzaakt door de interventie of is het een gevolg van selectieeffecten, of van een niet-adequate meting van de terugval onder de personen
16

Deze en andere correlaties tussen de kenmerken van de geselecteerde studies zijn te vinden in bijlage 7.
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in het onderzoek? Hoge scores op de methodologische aspecten geven meer
zekerheid. Als de power van de studie voldoende is en de voortijdige uitvallers in de berekeningen zijn betrokken, als de vergelijkbaarheid van experimentele en controlegroep groot is en er een passende uitkomstmaat is
gebruikt, is het waarschijnlijker dat het verschil in recidive dat werd gemeten,
is veroorzaakt door de interventie in kwestie. Met deze waarschuwing voor
ogen kunnen we inventariseren hoe de odds ratio’s zijn uitgevallen.
De hoogste en laagste score in de Caterpillar plot zijn afkomstig uit de Haltevaluatie van 63Kruissink en Verwers (1989) en uit het onderzoek van 81Den
Otter (1991) naar de effecten van een preventieproject voor alcoholgerelateerde delicten. De OR’s uit beide studies hebben in vergelijking met andere
interventies een zeer breed betrouwbaarheidsinterval.17 Dit komt deels door
de lage onderzoeksaantallen, maar ook omdat in beide studies extreme waarden voorkwamen in één van de onderzochte groepen. Als binnen één groep
iedereen recidiveert of juist niemand, is de odds ratio lastig te berekenen en
is het resultaat minder betrouwbaar (Cohn & Becker, 2003). Bij een breed
betrouwbaarheidsinterval moet men dus extra voorzichtig zijn met de interpretatie van de uitkomsten. Meer in het algemeen is het zo dat sterk
afwijkende waarden extra moeten worden geanalyseerd om na te gaan of de
waarnemingen wel valide zijn. In box 3.2 wordt uiteengezet hoe wij in deze
meta-analyse zijn omgegaan met zogeheten ‘uitbijters’.
Onderaan de Caterpillar plot is het overall gemiddelde vermeld. De OR voor
alle onderzoeken samen bedraagt 1,09. Over het geheel genomen was het
recidiveniveau in de behandelgroepen dus iets lager dan in de controlegroepen. Het verschil is echter verwaarloosbaar, want het bijhorende betrouwbaarheidsinterval omvat de waarde 1 en dat betekent dat dit resultaat niet
significant is. Het is dus niet zo dat de Nederlandse en Vlaamse vergelijkende
recidivestudies overwegend positieve resultaten of overwegend negatieve
resultaten aan het licht hebben gebracht. Maar dat wil op zich weer niet zeggen dat hiermee is komen vast te staan dat ‘niets werkt’. De Caterpillar plot
geeft een heterogeen beeld te zien. Een overall gemiddelde van rond de 1 wil
zeggen dat tegenover positieve onderzoeksuitkomsten ook negatieve onderzoeksuitkomsten staan. Zij middelen elkaar uit.18

17
18

De waarden van de onder- en bovengrens zijn vermeld onder de figuur.
Het onderzoeksmateriaal vertoont zoals verwacht een bijzonder sterke heterogeniteit. De Q-waarde is 14.000
bij 82 dfs (p=0,000). De aard van de onderzochte sancties loopt zozeer uiteen dat het niet voor de hand ligt
dat er met deze meta-analyse één effect wordt gemeten. Dit is de reden waarom wij in dit stadium van het
onderzoek hebben afgezien van een funnelplot-analyse of het berekenen van zogenoemde fail safe numbers.
Beide technieken worden ingezet om de publication bias in kaart te krijgen, maar zij zijn daarvoor vooral
geschikt als er sprake is van een homogeen effect (cf. Card, 2012).
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Box 3.2

De verwerking van uitbijters

Uitbijters zijn analyse-eenheden met extreme scores. In de distributie van
de onderzoeksresultaten liggen zij ver aan de buitenkant, links of rechts in
de verdeling. Uitbijters kunnen de resultaten van het onderzoek onevenredig beïnvloeden, met als gevolg dat er onjuiste conclusies worden getrokken
(Lipsey & Wilson, 2001). Aan de andere kant zijn uitbijters juist interessant
als men onderzoek doet naar effectiviteit. Hoge scores wijzen erop dat interventies wel of niet werken. Sherman en Strang (2004) geven aan dat de kwaliteit van de studies die uitbijters opleverden, goed moet zijn. Anders kunnen de resultaten niet worden gerepliceerd. Maar dit lijkt ons een algemene
voorwaarde. Ook studies die gemiddelde uitkomsten voortbrengen, behoren aan wetenschappelijke standaarden te voldoen.
Een manier om te bepalen of een studie een uitbijter is, is door te kijken of
de odds ratio van de betreffende studie groter is dan de gemiddelde odds
ratio plus of min twee standaarddeviaties (Lipsey & Wilson, 2001). In deze
review betekent dit dat de studies met odds ratio’s lager dan 0,17 en hoger
dan 6,90 uitbijters zijn. Dat zijn er vier. De twee grootste uitbijters hebben
een erg breed betrouwbaarheidsinterval. Het gaat om de studies van
63Kruissink en Verwers (1989) naar de effecten van Halt en het onderzoek
van 81Otter (1991) naar de resultaten van een preventieproject voor alcoholgerelateerde delicten. In deze studies recidiveerde geen van de deelnemers
of recidiveerden ze juist allemaal. Bij extreme uitkomsten als deze is de OR
minder betrouwbaar (Cohn & Becker, 2003). In zo’n geval kan men de studies beter weglaten uit de analyse, of moet de waarde van de odds ratio’s
worden aangepast.
De andere twee uitbijters zijn minder extreem. Het gaat om het onderzoek
van 2Bartels (1977) naar de effecten van ambulante gedragstherapie en de
studie van 52Jongman en Steenhuis (1975) naar de gevolgen van voorlopige
hechtenis. Deze studies weken verder niet merkbaar af van andere studies
en daarom is besloten ze in de analyses te houden. Bij de twee odds ratio’s
die niet valide lijken, werd ‘winsorizing’ toegepast. De waarde van de OR
van beide uitbijters werd gereduceerd tot de gemiddelde OR plus respectievelijk min twee standaarddeviaties. Zo konden dus ook de studies van
63Kruissink en Verwers (1989) en 81Den Otter (1991) in de analyse blijven,
zonder dat zij door hun extreme waarden al te zeer van invloed zouden zijn
op het eindresultaat.
Van de 83 onderzochte interventies hebben 53 een OR groter dan 1. Dat is
63,9%. Een meerderheid van de studies liet dus positieve effecten zien. De
gemeten verschillen zijn echter niet allemaal statistisch significant. Voor
26 interventies (31,3%) ligt de ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval wel boven de 1 en is het positieve effect dus significant. Van de 83
onderzochte interventies lieten 18 (21,7%) een significant negatief effect zien.
In die gevallen is de prevalentie van recidive in de controlegroep dus lager
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dan in de experimentele groep en lijkt het er op het eerste gezicht op dat de
interventie een averechts effect heeft gehad: meer recidive in plaats van minder.
Betrekken we ook de sterkte van de gemeten effecten in de analyse, dan blijkt
dat er in de loop der jaren tien studies zijn geweest die een significante OR
opleverden die groter is 2,47. Dit is 12,1% op het totaal. Negen studies (10,8%)
vertoonden een significante OR kleiner dan 0,4. Het gaat hier dan om de
interventies die zich bovenin respectievelijk onderin de Caterpillar plot voordoen en waarbij de onder- of bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval niet voorbij de waarde 1 valt. Deze interventies hebben volgens de normen van Cohen (1988) een ‘middelmatig’ en in sommige gevallen zelfs een
‘groot’ effect te zien gegeven.19 Dat wil zeggen, het verschil in recidive tussen
experimentele en controlegroep was daarvoor groot genoeg. De vraag in hoeverre het gemeten effect werd veroorzaakt door de interventie is daarmee
echter nog niet beantwoord. Zoals eerder aangegeven, hangt de zekerheid
waarmee het effect kan worden toegeschreven aan de interventie onder meer
af van de kwaliteit van het onderzoek. In paragraaf 3.5 komen we hier op
terug.
De Caterpillar plot geeft een totaaloverzicht van de verschillen die in de
Nederlandse en Vlaamse vergelijkende recidivestudies aan het licht zijn
gekomen. Maar we moeten voorzichtig zijn. De plot geeft niet aan welk soort
interventie effectief is gebleken in het terugdringen van de recidive en welke
interventies juist contraproductief waren. Neem bijvoorbeeld de vijf studies
die de hoogste odds ratio’s te zien hebben gegeven. Zij richtten zich op
behandelprogramma’s die in een ambulante setting werden uitgevoerd. Tussen de vijf studies die de laagste odds ratio’s opleverden, bevinden zich echter ook drie ambulante programma’s voor jeugdige daders. Met andere woorden, met een simpele vergelijking van de gemeten effecten heeft men de
‘werkzame bestanddelen’ van de interventies nog niet gevonden. Voor het
blootleggen van de condities waaronder strafrechtelijke interventies succesvol zijn of juist niet, moet meer informatie in de analyse worden betrokken.
Niet alleen informatie met betrekking tot de gehanteerde onderzoeksmethoden, maar ook en vooral over de inhoud van de interventies en de wijze
waarop zij werden uitgevoerd. In de volgende paragrafen wordt daarom verder geanalyseerd en zal duidelijk worden of en hoe de selectie van studiekenmerken die in deze meta-analyse zijn gecodeerd van invloed zijn geweest op
de richting en omvang van de odds ratio’s.

19

De studie van 2Bartels (1977) naar de effecten van ambulante gedragstherapie vertoonde een groot, positief
effect (OR>4,25). In de evaluaties van 18Braak en Dhuyvetter (1990) en 52Jongman en Steenhuis (1975) werd
een groot, negatief effect gemeten (OR<0,24).
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Figuur 3.3

Odds ratio’s van Nederlandse en Vlaamse vergelijkende recidivestudies ter
evaluatie van strafrechtelijke interventies (N=83)

Kruissink & Verwers, 1989*
Bartels, 1977
Spaans, 1994
Bieleman, Biesma, Jetzes, Jong & Valk, 2002
Moerkens, 2007
Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem, 2010
Binsbergen & Keune, 2009
Kouratovsky, 2004
Wartna, Harbachi & Knaap, 2005
Bovens & T immerman, 1992
Geudens, 1999
Nelissen, 2003
Nijboer, 1971
Hendriks & Bijleveld, 2005
Essers, Laan & Veer, 1995
Kruissink & Verwers, 1991
Knaap, Laan & Wartna, 2005
Breuk, 2008
T erlouw & Susanne, 1991
Jansen, 1999
Bovens, 1987
Buikhuisen, et al., 1968
Bovens, 1991
Bol & Overwater, 1986
Laan, Knaap & Wartna, 2005
Bosker, 1997
Wartna, Kalidien & Essers, 2006
Spaans & Doornheim, 1991
Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem, 2010
Emmerik, 1985
Linden, 1978
Knaap, Laan & Wartna, 2005
Koeter & Bakker, 2007
Leuw, 1995
Laan, 1991
Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem, 2010
Christiaens, Dumortier, Enhus & Geluykens, 2008
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Jonkers, Fiselier, Verbogt, Rombouts, 1969
Leuw & Brouwers, 1992
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Boendermaker & Schneider, 1991
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem, 2010
Wolde & Oppedijk, 1992
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Alberda, Drost & Wartna, 2010
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Wartna, 1995
Ferwerda, Leiden, Arts & Hauber, 2006
Werff, 1979
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Woldringh, 2001
Bink, 2004
Spaans, 1997
Hoekstra, Hanhart & Langel, 2009
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Dijksterhuis, 1973
Heiden-Attema & Wartna, 2000
Wartna, T ollenaar & Blom, 2005
Laan, Knaap & Wartna, 2005
Werff, 1986
Laan & Essers, 1990
Endstra, 1993
Werff, 1976
Wijkman, 2006
Wartna, Harbachi, & Laan, 2005
Beijersbergen & Wartna, 2007
Ruddijs & T immerman, 2000
Kamstra & Leuw, 1975
Janssen, 1999
Werff, 1978
Wartna, T ollenaar & Essers, 2005
Duipmans, 1993
Brugman, Bink, Nas & Bos, 2007
Braak & Dhuyvetter, 1990
Jongman & Steenhuis, 1975
Otter, 1991*

0,01
*

0,1

In verband met de uitlijning van de figuur is het 95%-BI hier verkort weergegeven
Kruissink & Verwers <0,80744932; 749,19735547> Otter <0,000002.85306; 33,39822133>

1

10

100

Resultaten

Tabel 3.4

Methodologische aspecten van Nederlandse en Vlaamse vergelijkende
recidivestudies ter evaluatie van strafrechtelijke interventies

ID

Auteurs

Jaar

Interventie

63
2
91
7
133
129
134
136
102
17
39
78
80
120
34
62
57
130
94
48
16
135
15
13
64
14
106
92
129
28
73
58
60
70
66
129
138
105
54
69
105
105
108
36
100
105
105
115
9
90
118
105
105
105
24
41
105
65
107
68
32
109
112
104
3
84
55
131
111
132
26
19
18
52
81

Kruissink & Verwers
Bartels
Spaans
Bieleman, Biesma, Jetzes, Jong & Valk
Moerkens
Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem
Binsbergen & Keune
Kouratovsky
Wartna, Harbachi & Knaap
Bovens & Timmerman
Geudens
Nelissen
Nijboer
Hendriks & Bijleveld
Essers, Laan & Veer
Kruissink & Verwers
Knaap, Laan & Wartna
Breuk
Terlouw & Susanne
Jansen
Bovens
Buikhuisen, et al.
Bovens
Bol & Overwater
Laan, Knaap & Wartna
Bosker
Wartna, Kalidien & Essers
Spaans & Doornheim
Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem
Emmerik
Linden
Knaap, Laan & Wartna
Koeter & Bakker
Leuw
Laan
Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem
Christiaens, Dumortier, Enhus & Geluykens
Wartna, Tollenaar & Blom
Jonkers, Fiselier, Verbogt, Rombouts
Leuw & Brouwers
Wartna, Tollenaar & Blom
Wartna, Tollenaar & Blom
Werff
Ferwerda, Leiden, Arts & Hauber
Wartna
Wartna, Tollenaar & Blom
Wartna, Tollenaar & Blom
Woldringh
Bink
Spaans
Hoekstra, Hanhart & Langel
Wartna, Tollenaar & Blom
Wartna, Tollenaar & Blom
Wartna, Tollenaar & Blom
Dijksterhuis
Heiden-Attema & Wartna
Wartna, Tollenaar & Blom
Laan, Knaap & Wartna
Werff
Laan & Essers
Endstra
Werff
Wijkman
Wartna, Harbachi, & Laan
Beijersbergen & Wartna
Ruddijs & Timmerman
Kamstra & Leuw
Janssen
Werff
Wartna, Tollenaar & Essers
Duipmans
Brugman, Bink, Nas & Bos
Braak & Dhuyvetter
Jongman & Steenhuis
Otter

1989
1977
1994
2002
2007
2010
2009
2004
2005
1992
1999
2003
1971
2005
1995
1991
2005
2008
1991
1999
1987
1968
1991
1986
2005
1997
2006
1991
2010
1985
1978
2005
2007
1995
1991
2010
2008
2005
1969
1992
2005
2005
1979
2006
1995
2005
2005
2001
2004
1997
2009
2005
2005
2005
1973
2000
2005
2005
1986
1990
1993
1976
2006
2005
2007
2000
1975
1999
1978
2005
1993
2007
1990
1975
1991

Halt
Ambulante Gedragstherapie
Dienstverlening
DOEL project (’s-Hertogenbosch)
HALT Tilburg
Ontmoeting
Van der Hoeven kliniek
Incest Dader Behandeling Rotterdam
Tbs
PAD Drenthe
Gemeenschapsdienst België
Schakelproject PI Geerhorst
Vakopleiding
Poliklinische behandeling
Cashba Rotterdam
Halt
Binnenste Buiten (PI Noord-Brabant Noord)
Dagbehandeling
Criminaliteitspreventie (Gouda)
Halt Rotterdam
Alcohol verkeer cursus Drenthe
PI Bankenbosch
Alcohol Verkeer project Grave
Dienstverlening
Sociale vaardigheidstraining
Snelrecht
SocioGroepsStrategie (JJI Den Engh)
Jeugdreclassering
Exodus
Tbr
Gevangenisregiem
Nieuw positief Initiatief (PI Noord-Holland Noord)
Sov
AVC Proloog (Assen)
Alternatieve sancties
DOOR
Gesloten gemeenschapsinstelling
Beleidssepot voor jeugdigen
Open Gevangenis
Alcohol Verkeer cursus
Leerstraf voor jeugdigen
Transactie: geldsom
Verschillende sancties
Halt
Dagdetentie
Voorwaardelijke vrijheidsstraf
Voorwaardelijke vrijheidsstraf voor jeugdigen
JJP Land van Cuijk
EQUIP JJI Teylingereind
JWI Veenhuizen
Crisiskaartprogramma (Assen)
Boete
Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (<6 maanden)
Werkstraf voor jeugdigen
PI Bankenbos
Strafrechtelijke maatregel voor jongeren
Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor jeugdigen
Jeugdreclassering
Verschillende sancties
Kwartaalcursus (Amsterdam)
Dader in Beeld (Alkmaar)
Veroordeling
Strafrechtelijke plaatsing in een JJI
Justitiële jeugdinrichting
Glenn Mills school
STAPP
Dagvaarding door Ofﬁcier van Justitie
Korte gevangenisstraf in gesloten gevangenis
Intramurale interventie
Gevangenisstraf
Preventieproject Groningen
EQUIP
JEKK project (Doetinchem)
Voorlopige hechtenis
PAD Drenthe

SMS
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4

Comparability Kwaliteit uitkomst Uitval
Laag
Midden
Midden
Laag
Laag
Midden
Midden
Laag
Laag
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Laag
Midden
Midden
Laag
Hoog
Midden
Midden
Hoog
Laag
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Midden
Laag
Midden
Laag
Midden
Laag
Hoog
Midden
Midden
Midden
Laag
Midden
Midden
Laag
Midden
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Midden
Laag
Midden
Midden
Midden
Midden
Midden
Hoog
Midden
Midden
Midden
Laag
Laag
Laag
Midden
Laag
Laag
Midden
Midden
Laag
Laag
Midden
Laag
Hoog
Laag
Laag
Laag
Midden

Hoog
Midden
Hoog
Hoog
Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Hoog
Midden
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Midden
Midden
Midden

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee

Power
0,72
0,91
0,99
0,12
1,00
0,88
0,92
0,07
1,00
0,62
1,00
0,92
0,70
0,20
0,52
0,25
1,00
0,21
0,17
0,75
0,52
0,99
0,30
0,64
0,30
0,66
0,10
0,87
0,99
0,76
0,47
0,93
0,11
0,09
0,68
0,12
0,18
0,96
0,03
0,14
0,95
0,36
0,00
0,00
0,00
0,18
0,07
0,03
0,05
0,03
0,03
1,00
1,00
0,81
0,13
0,52
0,97
1,00
1,00
0,17
0,06
0,69
0,68
1,00
1,00
0,05
0,48
0,50
1,00
1,00
0,69
0,34
0,90
0,59
0,07
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3.4

Moderatoreffecten

Om een eerste indruk te krijgen van de rol van de studiekenmerken zijn voor
alle categorieën van de ‘moderatoren’ gemiddelde odds ratio’s berekend. De
waarden vindt men terug in de tabellen in deze paragraaf. Per moderator is
nagegaan of zich tussen de categorieën significante verschillen voordoen.
3.4.1

Publicatievariabelen

Allereerst de rol van de publicatievariabelen. Tabel 3.5 laat zien dat zich
alleen op het aspect ‘grijze literatuur’ een significant verschil voordoet, dat
wil zeggen, op 10%-niveau (p<0,10).20 De andere twee kenmerken vertonen
geen verband met de hoogte van de gemeten effect sizes. Er hebben zich
geen periode-effecten voorgedaan. Althans, wij hebben ze niet kunnen
meten.21 Het is niet zo dat de onderzochte interventies in de loop der tijd
betere resultaten hebben opgeleverd, of dat er in een bepaald decennium
grotere verschillen zijn gemeten dan in andere. Met de opkomst van de what
works-benadering zou men dat misschien verwachten. Het is echter nog
maar de vraag of de interventies die in Nederland na de eeuwwisseling zijn
uitgevoerd en onderzocht, meer dan daarvoor waren ingericht volgens de
internationale richtlijnen voor ‘effectief ingrijpen’. Dat moet eerst worden
nagegaan, maar dat valt buiten het bestek van deze review.
Tabel 3.5

Mean odds ratio’s voor publicatievariabelen (N=83)

Publicatiekenmerken
Jaar van verschijnen

Grijze literatuur
WODC
*

<1980
1980-1990
1990-2000
>2000
Ja
Nee
Ja
Nee

N
11
5
23
44
14
69
44
39

Mean odds
0,92
1,76
1,09
1,11
0,77
1,20
1,10
1,12

sd
1,05
0,88
0,85
0,66
1,17
0,67
0,62
0,94

p<0,10

Tabel 3.5 maakt ook duidelijk dat de evaluaties die door het WODC zijn verricht over het algemeen geen andere resultaten hebben opgeleverd dan de
effectstudies van andere onderzoeksinstellingen. De odds ratio’s van beide
categorieën uitvoerende instanties zijn nagenoeg even groot. Er zijn dus geen
aanwijzingen dat de relatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie van
invloed is geweest op de uitkomsten van het onderzoek. Wel zien we dat

20
21

Omdat we de verbanden in het onderzoeksmateriaal in explorerende zin analyseren, houden we als kritische
waarde voor statistische significantie 10% aan en niet zoals gebruikelijk 5%.
In een aanvankelijke analyse deed zich overigens wel een periode-effect voor, maar dit was volledig toe te
schrijven aan de rol van een ‘uitbijter’ (zie box 3.2). Bij weglating van deze studie viel het effect weg.

p
0,510

sign

0,052

*

0,885

Resultaten

‘grijze literatuur’ door de jaren heen lagere odds ratio’s aan het licht heeft
gebracht dan de studies die langs officiële kanalen werden gepubliceerd. Dat
is conform de verwachtingen. Een bekend probleem bij meta-analyses is het
‘file drawer’-probleem (zoals in de laatste alinea van de paragraaf ‘Meta-analyse’ in hoofdstuk 1 al uiteen is gezet). Evaluaties met weinig aansprekende
uitkomsten verdwijnen in een la, terwijl onderzoeken met significante resultaten sneller worden aangeboden voor publicatie. We zien nu ook in onze
data dat het van belang is om ook niet-gepubliceerde studies bij de analyse te
betrekken. Wij hebben dat gedaan, al weten we natuurlijk niet zeker of we
alle relevante grijze literatuur hebben weten te vinden.
3.4.2

Methodologische aspecten

Tabel 3.6 geeft de gemiddelde odds ratio’s voor de methodologische aspecten. Als eerste is onderzocht of de studies waarbij statistische controle plaatsvond (SMS 4) een hogere of lagere gemiddelde OR’s hebben opgeleverd dan
studies waarbij niet voor instroomverschillen werd gecontroleerd (SMS 3).
Dat is niet het geval, het verschil in de mean odds is niet significant. Weisburd et al. (2001) vonden een verband tussen de kwaliteit van het onderzoeksdesign en de hoogte van de odds ratio’s, in hun meta-analyse op een
deel van de studies uit het Maryland Report. Studies met een minder goed
design lieten vaker positieve verschillen zien tussen de experimentele en controlegroep. Op basis van het materiaal uit Nederland en Vlaanderen kunnen
wij dit verband dus niet bevestigen. De SMS 4-studies hebben in de loop der
jaren globaal gesproken dezelfde resultaten opgeleverd als de SMS 3-studies.
Voor de overige methodologische aspecten lijkt hetzelfde te gelden. Studies
met een hoge score op de comparability-schaal laten grotere OR’s zien. Dat is
verrassend, men zou eerder het tegendeel verwachten. Maar de verschillen
zijn niet significant; er is dus geen sprake van een verband. De fit van de uitkomstmaat speelt evenmin een rol. Er zijn slechts twee vergelijkende studies
met een slecht passende uitkomstmaat (32, 133). De mean OR’s van de
andere twee categorieën ontlopen elkaar nauwelijks.
Wel is er een licht significant effect (p<0,10) gevonden op het kenmerk ‘uitval’. De uitkomsten van studies waarbij de voortijdige uitvallers uit de analyse
werden gehouden steken positief af tegen de studies waarbij de ‘afhakers’
werden meegerekend. Dit aspect is dus wel degelijk van belang. Vooralsnog
lijkt er weinig reden te zijn om aan te nemen dat verschillen in methoden van
onderzoek de uitkomsten van de Nederlandse en Vlaamse recidivestudies in
belangrijke mate hebben beïnvloed, maar het is bij de beoordeling van het
evaluatieonderzoek wel van belang in de gaten te houden of de voortijdig uitgevallen deelnemers in de uitkomsten zijn verdisconteerd.
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Tabel 3.6

Mean odds ratio’s voor methodologische aspecten (N=83)

Methodologische kenmerken
SMS
Comparability-score

Kwaliteit uitkomstmaat

Uitval meegenomen
*

3
4
Laag
Midden
Hoog
Laag
Gemiddeld
Hoog
Ja
Nee

N
21
62
26
44
13
2
20
61
63
20

Mean odds
1,09
1,12
0,97
1,14
1,33
1,43
1,11
1,10
1,02
1,44

sd
0,90
0,74
1,00
0,68
0,61
1,34
0,96
0,72
0,64
1,10

p<0,10

3.4.3

Daderkenmerken

Effectstudies waarbij de deelnemersgroep geheel uit mannen bestond hebben geen merkbaar andere resultaten opgeleverd dan evaluaties van interventies bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Dit blijkt uit de analyse van
de mean odds ratio’s uit tabel 3.7. Interventies speciaal bedoeld voor mannen
hebben een iets hogere score, maar het verschil is niet significant.
Hetzelfde geldt voor de factor leeftijd. Als de onderzoeksgroep uit volwassen
daders of verdachten bestaat, lijken de odds ratio’s iets hoger te zijn dan bij
onderzoeken naar interventies speciaal gericht op jeugdigen of op jongvolwassenen. Maar de verschillen zijn ook hier niet significant, mogelijk deels
vanwege de kleine aantallen in sommige categorieën van dit kenmerk.
Als laatste is onderzocht of interventies die zich richtten op specifieke dadergroepen, dat wil zeggen op daders die één bepaald soort delict hebben
gepleegd, in Nederland en Vlaanderen hogere effecten hebben laten zien dan
interventies gericht op een algemene dadergroep. Dat lijkt niet het geval te
zijn, zoals blijkt uit de waarden in tabel 3.7. Er zijn twaalf vergelijkende effectstudies van interventies op een specifieke dadergroep. Het grootste deel
daarvan was gericht op zeden- of verkeersdelinquenten. Ook tussen deze
twee subcategorieën waren geen grote verschillen te zien. De mean odds
voor projecten voor verkeersdelinquenten bedraagt 1,35 (n=6, sd=0,35) en de
mean odds voor interventies voor zedendelinquenten 1,41 (n=3, sd=1,13).
Het verschil is niet significant (p=0,93).

p
0,897

sign

0,474

0,896

0,090

*

Resultaten

Tabel 3.7

Mean odds ratio’s voor daderkarakteristieken (N=83)

Dadergroep kenmerken
Sekse

Man
Beide
Jeugdigen
Jeugdigen en jongvolwassenen
Jongvolwassenen
Volwassenen
Jeugdigen en volwassenen
Ja
Nee

Leeftijd

Specifiek delict

3.4.4

N
31
51
29
8
6
36
4
12
71

Mean odds
1,20
1,03
1,10
1,26
1,03
1,22
0,65
1,28
1,08

sd
0,89
0,71
0,78
1,09
1,10
0,65
0,29
0,86
0,77

p
0,399

sign

0,178

0,490

Interventiekenmerken

Ten slotte de kenmerken waar het uiteindelijk om draait, de interventiekenmerken. Zijn er bepaalde typen interventies onderzocht die succesvoller zijn
gebleken in het terugdringen van de recidive dan andere? Tabel 3.8 geeft een
deel van het antwoord. Er is een vrij groot verschil gevonden tussen de OR’s
van interventies die vanuit het idee van resocialisatie zijn opgezet en de OR’s
van de interventies die afschrikking of incapacitatie als basisstrategie kennen.22 Uit de resultaten van de meta-analyse blijkt dat de mean OR’s voor
resocialisatieprojecten veel hoger zijn dan voor de interventies met een
afschrikwekkende werking. Het verschil is significant (p<0,01). Op het eerste
gezicht lijkt het er dus op dat resocialisatie als strategie voor speciale preventie in Nederland en Vlaanderen effectiever is gebleken dan afschrikking. Verderop zullen we zien of deze conclusie stand houdt wanneer tegelijk ook de
rol van de andere moderatoren in de analyse wordt betrokken. Het zou kunnen dat het verband wegvalt als men de onderlinge correlaties van de moderatoren in aanmerking neemt.
De setting waar de interventie wordt uitgevoerd lijkt vooralsnog niet doorslaggevend te zijn. De OR’s van interventies die in een open of in een
gemengde setting plaatsvonden, zijn gemiddeld hoger dan de odds ratio’s
van programma’s uitgevoerd binnen de muren van een justitiële inrichting.
Extramurale projecten laten gemiddeld de hoogste effecten zien, gevolgd
door de interventies uitgevoerd in een gecombineerde setting. Op zich is dit
in lijn met de internationale literatuur. Eén van de uitgangspunten van de
what works-benadering is dat sancties beter in de gemeenschap kunnen worden uitgevoerd (cf. Andrews, 2001). De verschillen zijn echter niet groot
genoeg om significant te zijn. We kunnen dus niet stellen dat dit verband met
Nederlandse data is bevestigd.
Hetzelfde geldt voor het strafrechtelijk kader waarin de interventie werd uitgevoerd. De resultaten in tabel 3.8 suggereren dat effectevaluaties van

22

Er is tot dusver overigens maar één vergelijkende studie verricht die betrekking heeft op incapacitatie als strategie om toekomstige recidive te voorkomen. Dat is de studie van 118Hoekstra et al. (2009) naar de effecten
van de ‘crisiskaart’ (zie einde van paragraaf 3.1.3).
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interventies die zich afspeelden in het voorjustitiële circuit over het algemeen
hogere OR’s vertonen dan sancties die door de rechter werden opgelegd. Het
resultaat is echter niet significant. Onder de voorjustitiële interventies vallen
sancties en programma’s als 62, 63, 133Halt en 17PAD Drenthe. In de literatuur
zijn aanwijzingen dat het voorkómen van vervolging een gunstig effect zou
kunnen hebben op het recidiveniveau. Gatti et al. (2009) stellen dat het strafrecht een ‘iatrogene’ werking zou hebben. De toepassing van het strafrecht
zou de kans op recidive juist verhogen. Wij hebben dit niet kunnen vaststellen. Het is echter niet uitgesloten dat bij grotere onderzoeksaantallen een
dergelijk effect wel meetbaar wordt.
Tabel 3.8

Mean odds ratio’s voor interventiekenmerken (N=83)

Interventiekenmerken
Resocialisatie
Setting

Voorjustitieel

Ja
Nee
Extra
Intra
Beide
Ja
Nee

N
62
19
42
24
17
16
67

Mean odds
1,30
0,68
1,25
0,89
1,12
1,23
1,08

sd
0,79
0,59
0,83
0,80
0,59
1,13
0,68

*** p<0,01

Maar ook hier moeten we voorzichtig zijn. Bij het bestuderen van ‘univariate’
verbanden wordt geen rekening gehouden met onderlinge correlaties tussen
moderatoren. Het zou kunnen dat de onderzoekskwaliteit van de groep studies naar voorjustitiële interventies in een aantal opzichten nu net ondergemiddeld is geweest en dat bij juist deze evaluaties de controlegroep slecht
vergelijkbaar was met de experimentele groep. In dat geval zou de vaststelling dat vervolging recidive in de hand zou werken, weer op losse schroeven
komen te staan. Hetzelfde geldt voor de stelling dat resocialisatieprojecten
succesvoller zouden zijn geweest dan interventies gericht op afschrikking. De
in deze paragraaf besproken verbanden beschrijven de samenhang tussen de
waarden op één moderator en de gemeten effect sizes. Er is niet gecontroleerd voor de samenhang tussen de moderatoren zelf. Het effect voor ‘resocialisatie’ dat lijkt te zijn gemeten als men alle vergelijkende recidivestudies
overziet, zou ook verklaard kunnen worden door te wijzen op de invloed die
andere moderatoren al dan niet in combinatie met elkaar op de OR’s van de
opgenomen studies hebben gehad. De uitkomsten van deze meta-analyse
moeten met andere woorden in samenhang worden bekeken. In de volgende
paragraaf doen we daartoe een eerste poging.

p
0,001
0,236

0,549

sign
***

Resultaten

3.5

Multivariate samenhang

Om de complexe samenhang tussen de gecodeerde studiekenmerken en de
effect sizes te kunnen bestuderen is een metaregressie uitgevoerd.23 Alle
moderatoren die in de paragraaf hiervoor zijn besproken werden in het
model opgenomen. Met de metaregressie hebben we getoetst welke van de
gemeten publicatievariabelen, methodologische aspecten, dader- en interventiekenmerken gezamenlijk, dus in hun onderlinge samenhang, verband
houden met hoge of juist lage effect sizes. Omdat we in dit stadium niet
selectief willen zijn, zijn alle vergelijkende studies in de analyse betrokken. Er
zijn dus geen drempelwaarden gehanteerd, bijvoorbeeld met betrekking tot
de kwaliteit van het onderzoek. Drie vergelijkingen vielen af in verband met
ontbrekende waarden op een studiekenmerk. Bij één interventie (134) bleef
de sekse van de deelnemers onduidelijk. Twee studies (12 en 105) vielen uit
omdat de hoofdstrategie niet kon worden bepaald. Uiteindelijk zijn er dus
80 vergelijkingen in de metaregressie opgenomen.
De resultaten van de analyse zijn weergegeven in tabel 3.9. Links in de tabel
staan de variabelen die in de regressie zijn meegenomen. De uitkomstmaat
van de metaregressie is de ‘exponent-beta’ of ‘exp(b)’. Deze maat geeft aan
wat de unieke bijdrage van het betreffende kenmerk is in de voorspelling van
de hoogte van de gemeten effect sizes. De exp(b) voor de categorie ‘mannen’
bijvoorbeeld, bedraagt 1,20. Dit betekent dat interventies speciaal gericht op
mannen in het algemeen, dus los van de scores op de andere moderatoren,
een effect size hebben gehad die een vijfde hoger ligt dan de onderzochte
interventies die zich richten op beide seksen. Nu blijkt dit verband niet significant te zijn. De p-waarde rechts in de tabel geeft dat aan. Als ondergrens
voor statistische significantie houden we in deze analyse weer 10% aan.
Uit de p-waarden in de tabel blijkt dat, gecorrigeerd voor de rol van de
andere moderatoren, vijf kenmerken een significante samenhang vertonen
met de hoogte van de OR’s. Twee verbanden zijn significant op 10%-niveau,
drie verbanden op 5%-niveau. De overige kenmerken hangen niet stelselmatig samen met de verschillen in recidive tussen de experimentele en de controlegroep.

23

In verband met de vertoonde heterogeniteit is gekozen voor een random effects-model (zie Lipsey & Wilson,
2001).
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Tabel 3.9

Random model metaregressie van effect sizes van Nederlandse en Vlaamse
vergelijkende recidivestudies naar de effecten van strafrechtelijke interventies
(N=79)

Publicatiekenmerken
Publicatiejaar 1980-1990
Publicatiejaar 1990-2000
Publicatiejaar >=2000
Grijze literatuur
WODC-rapport

Exp(b)
0,96
0,82
0,95
0,59
1,15

p
0,923
0,511
0,841
0,069
0,436

Methodologische kenmerken
Statistische controle (SMS)
Comparability-score
Fit uitkomstmaat
Uitval meegenomen

1,28
0,97
0,67
0,64

0,219
0,838
0,023
0,078

Dadergroepkenmerken
Sekse (alleen man)
Volwassenen
Specifiek delict

1,20
1,47
1,00

0,350
0,019
0,998

Interventiekenmerken
Resocialisatie
Setting extramuraal
Voorjustitieel

1,55
1,33
1,36

0,012
0,114
0,226

Model: N=79; adj R square=0,315; p=0,05
*
significant op 10%-niveau
** significant op 5%-niveau

1

2

Niet-gepubliceerde studies vertonen lagere OR’s dan gepubliceerde studies (p<0,10). Deze ‘grijze’ literatuur bestaat uit overheidsrapporten, verslagen van regionaal opererende onderzoeksbureaus en in eigen beheer
uitgegeven dissertaties of scripties. De gemeten effecten zijn bij deze studies minder positief. Dat geldt in het algemeen, dus los van de gehanteerde methode, los van de aard van de onderzochte interventie of doelgroep en los van het tijdstip van publicatie. De OR’s zijn circa drie vijfde
(0,59) keer zo groot als die van studies die officieel werden uitgebracht.
Vermoedelijk is dit inderdaad een reflectie van het feit dat onderzoek met
aansprekende resultaten eerder tot publicatie zal leiden. Het geeft aan
hoe belangrijk het is om ook niet-gepubliceerde studies in een systematische review mee te nemen.
Studies waarin een goede uitkomstmaat werd gebruikt om de recidive te
meten, hebben in de loop der jaren minder positieve resultaten aan het
licht gebracht dan studies waarbij de uitkomstmaat minder goed was
afgestemd op de specifieke vraagstelling van het onderzoek (p<0,05). Eén
extra stap op de driepuntsschaal die aangeeft hoe goed de fit van de
gebruikte indicator van recidive is, verkleint de OR’s met twee derde
(0,67). Dit resultaat wijst erop dat men bij evaluaties van strafrechtelijke

sign

*

**
*

**

**

Resultaten
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4

interventies kritisch moet kijken naar de technische aspecten van het
meten van de recidive. Een slordige operationalisering van de uitkomstmaat veroorzaakt extra ‘ruis’ en dat kan leiden tot een overschatting van
het ware effect van de interventie.
Een ander methodologisch aspect dat van belang is, is de keuze van de
onderzoeker met betrekking tot de uitval. Bij evaluaties waarin deelnemers die de interventie voortijdig hadden beëindigd zijn meegenomen in
de vergelijkende analyses, is – bij gelijke scores op de overige moderatoren – de OR 0,64 keer zo klein als bij evaluaties waarin de ‘afhakers’ uit de
analyse werden gehaald (p<0,10). Afhakers hebben doorgaans een hogere
kans om te recidiveren dan deelnemers die een programma weten af te
maken. Het uitsluiten van de afhakers leidt ertoe dat de recidivecijfers van
het project gunstiger afsteken, vooral wanneer de controlegroep minder
uitvallers kent. Voor de vergelijkbaarheid van de resultaten is het dus van
belang dat de uitval in beide groepen wordt meegenomen.
De vierde moderator die in de metaregressie een significant verband laat
zien is één van de daderkenmerken, namelijk de leeftijd. We hebben in de
metaregressie de projecten gericht op volwassen daders gecontrasteerd
met de interventies die bedoeld zijn voor jeugdigen en/of jongvolwassenen. Interventies voor volwassenen blijken na onderzoek over het
algemeen succesvoller te zijn geweest dan projecten voor andere leeftijdsgroepen (p<0,05). Bij positieve resultaten zijn de verschillen tussen experimentele en controlegroep bij interventies voor volwassenen 47% groter.
Het is niet duidelijk hoe dit komt. Het ligt niet aan factoren die zijn gerelateerd aan de andere moderatoren uit de tabel, want daarvoor is gecorrigeerd. Het kan ook niet liggen aan verschillen in de base rate. De bekende
age-crime curve leert ons dat de kans op recidive onder jongeren groter is
dan onder volwassen, maar bij het meten van de effecten van de onderzochte interventies werden jongeren steeds met jongeren vergeleken en
was er dus geen verschil in base rate. Misschien is het in het algemeen wel
moeilijker om adolescenten op het juiste pad te krijgen. Misschien zijn
volwassen daders die deelnemen aan een programma gemiddeld gesproken meer gemotiveerd en slagen zij er daarom beter in om na het programma recidivevrij te blijven. De groep volwassen daders is veel omvangrijker dan de groep jeugdige daders, maar het aantal onderzoeken dat
onder jeugdige daders heeft plaatsgehad is ongeveer even groot als het
aantal effectstudies onder volwassenen. Het kan zijn dat volwassenen
minder kans krijgen om aan speciale preventieprogramma’s deel te
nemen en dat de ‘zelfselectie’ hierdoor groter is dan onder jeugdigen. Als
er een speciaal programma wordt aangeboden, komen daar, meer dan bij
jeugdigen, alleen de kandidaten met goede vooruitzichten op af; mensen
die zich hebben voorgenomen hun leven te beteren en dankbaar gebruikmaken van de steun in de rug die het programma hun biedt. Gelet ook op
de reguliere doelstelling van het jeugdstrafrecht – waarin (her)opvoeding
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5

centraal staat – is deelname aan een speciaal project voor jeugdige daders
wellicht minder exclusief van aard, met als gevolg dat de verschillen in
motivatie met de personen in de controlegroep minder groot zijn en er
dus kleinere effecten optreden.
Het laatste verband dat deze meta-analyse aan het licht brengt, heeft te
maken met de insteek van de interventie. Bij de analyse van de gemiddelde odds ratio’s constateerden we al dat de vergelijkende studies naar
de effecten van interventies gericht op resocialisatie in de loop der jaren
vaker positieve verschillen in recidive te zien hebben gegeven dan de
onderzoeken naar interventies gericht op repressie en afschrikking. In de
metaregressie blijft dit verband overeind (p<0,05). Dat wil zeggen, ook als
de samenhang met de andere moderatoren in aanmerking is genomen,
blijken resocialisatieprojecten over het algemeen succesvoller te zijn
geweest in het terugdringen van recidive dan sanctieprogramma’s die
afschrikking als basis kennen. Gemiddeld zijn de OR’s 55% groter. De
effecten van programma’s die training en begeleiding hoog in het vaandel
hebben staan, waren over de gehele linie dus anderhalf keer zo groot als
de effecten van sancties die berusten op afschrikking. Met deze laatste
observatie kunnen we stellen dat de meta-analyse van Nederlandse
effectstudies een sterke aanwijzing heeft opgeleverd dat met pogingen tot
resocialisatie van justitiabelen wel degelijk successen te behalen zijn. Tot
dusver kenden we deze onderzoeksuitkomst alleen van buitenlandse
overzichtsstudies. Nu blijkt dat er aanwijzingen zijn dat ook in ons land
sancties kunnen werken.

4

Disclaimer
In deze meta-analyse zijn kenmerken gescoord van evaluatiestudies op het
terrein van de strafrechttoepassing. Hoewel intensief is gezocht naar studies
die aan de ingangseisen voldoen en de meeste kenmerken door twee, onafhankelijk van elkaar werkende onderzoekers zijn toegekend, kan niet worden
uitgesloten dat er studies ontbreken of dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt
bij het codeerproces.
Mocht u een studie missen of van indruk zijn dat een onderzoek onjuist is
gekarakteriseerd, dan willen wij u vragen dit aan ons te melden. U kunt daarvoor gebruikmaken van het formulier opgenomen in bijlage 9.
Geen van de betrokken onderzoekers heeft belangen bij de interventies die
met evaluatieonderzoek zijn gevolgd. Een onderzoeker trad niet op als
codeur bij studies waaraan hij of zij zelf heeft meegewerkt.
Het WODC zal deze meta-analyse op gezette tijden herhalen. Nieuwe studies
en studies die nog ontbraken, zullen worden toegevoegd aan de database.

Summary
What works in the Netherlands and what doesn’t?
A meta-analysis of Dutch recidivism research into the effects of criminal
justice interventions
The international ‘what works’ approach involves the use of targeted, empirical research as a way of identifying the conditions under which social interventions can be successful. In the Netherlands interventions within the criminal justice system intended to reduce recidivism have become grounded on
the what works-principles. The Accreditation Panel for Behavioural Programmes (Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, EGJ) examine
proposals for the application of interventions in a criminal justice context.
This group of experts assesses the training and treatment programmes in
terms of their potential for success. Since early 2005, more than 46 behavioural interventions have been assessed in this way, half of which have been
accredited. In most cases, research into the effects of these programmes is
still pending. In the next few years, it will become clear whether the interventions have lived up to their promises.
The insights on effective intervening are derived from international reviews
and meta-analyses. Within the Netherlands itself, relatively little is known
about the effects of criminal justice interventions. Recidivism studies have
been conducted in the past, but generally on a small scale, and up until now
the research has failed to present conclusive findings. In order to obtain an
overview of the current situation in this area, the Research and Documentation Centre (WODC) has conducted a meta-analysis of all the comparative
impact studies available in the Dutch language area – Netherlands and Flanders. The meta-analysis was conducted in accordance with the guidelines of
the Campbell Collaboration. Up to 1 July 2011, 141 empirical studies were
identified that meet the selection criteria. In these studies, statistics on reoffending are used as a basis for drawing conclusions on the effectiveness of
one or more criminal justice interventions. The interventions studied vary in
type: they include research into local, experimental treatment programmes
for specific groups of adults or young offenders, as well as nationwide studies
into the outcomes achieved by different types of sentencing, such as custodial sentences, community service and fines. The quality of the research
equally varied. A control group was used to compare with the results in the
experimental group in only 83 of the studies. These were included in the
meta-analysis. 53 of the 83 studies with a control group showed a positive difference; which means that the level of reoffending in the experimental group
was lower than it was in the control group. The difference was statistically
significant in 26 of these studies. A total of 18 of the studies reviewed showed
a negative difference. In these cases, the prevalence of reoffending in the
experimental group was seen to be significantly higher than in the control
group, suggesting that the effect of the intervention was counter-productive.
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The meta-analysis revealed a number of correlations. In ‘grey’ literature, such
as theses and regional research reports, fewer positive differences were generally reported between the experimental and control group than in studies
published through official channels. This may be an manifestation of the
well-known ‘file drawer problem’: studies of which the outcome is less
appealing, are less likely to be published.
Aspects of methodology are also of importance. If a good outcome measure
was used for the level of reoffending and dropped out participants were
included in the research, the result of the study was less likely to be positive.
This is an indication that the quality of the research can be instrumental in
the determinination of the result. The design of the study needs to meet specific requirements to avoid drawing incorrect conclusions from the measurement results. This is relevant for current and future research, as well.
This meta-analysis has delivered two important substantive results. Irrespective of all other correlations identified, interventions targeted at adults seem
to have been more successful in the Netherlands than programmes designed
for other age groups. The reason for this is unclear and will need further
research. The second result is that, over the years, projects based on the principle of ‘rehabilitation’ have shown better results than sanctions focussing on
‘deterrence’. This was revealed by our review. Taking account of differences
in terms of other variables, interventions based on treatment and/or support
had positive effects more often than interventions based on repression. As
such, these results are nothing new. The international ‘what works’ reviews
have previously demonstrated that if programmes are tailored to meet the
criminogenic needs of the offenders involved, certain criminal justice interventions can result in reduced reoffending.24 Our review shows that attempts
at rehabilitation can also be effective in Holland and Flandres. As the results
show, programmes focusing on the support or treatment of offenders have,
in the last 45 years, been more successful in reducing reoffending than interventions based on repression.
No clear explanation emerges from the meta-analysis for the relative success
of rehabilitation projects. The distinction drawn between rehabilitation and
deterrence is only an initial, very broad categorisation of the studied

24

See for example Gendreau, P. & Ross, R.R. (1979). Effective correctional treatment: Bibliotherapy for cynics.
Crime and Delinquency, 25, 463-489; Cullen, F.T. & Gilbert, K.E. (1982). Reaffirming rehabilitation. Cincinnati,
OH: Anderson Publication Company; Andrews, D.A., Zinger, I., Hoge, R.D., Bonta, J., Gendreau, P. & Cullen, F.T.
(1990). Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis.
Criminology, 28(3), 369-404; McGuire, J. (2000). What works in reducing criminality? Perth: Australian Institute
of Criminology; MacKenzie, D.L. (2002). Reducing the criminal activities of known offenders and delinquents:
Crime prevention in the courts and corrections. In L.W. Sherman, D.P. Farrington, B.C. Welsh & D.L. MacKenzie (red.), Evidence-based crime prevention. London/New York: Routledge; Andrews, D.A., & Bonta, J. (1994).
The psychology of criminal conduct. Cincinnati, OH: Anderson Publishing; Mackenzie, D.L. (2006). What works
in corrections: Reducing the criminal activities of offenders and delinquents. Cambridge, New York: Cambridge
University Press; Parhar, K. P., Wormith, S. W., Derkzen, D. M., & Beauregard, A. M. (2008). Offender coercion
in treatment: A meta-analysis of effectiveness. Criminal Justice and Behaviour, 35, 1109-1135; Lipsey, M.W., &
Wilson, D.B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks: Sage. Applied Social Research Methods Series 49.
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interventions. The exact nature of the interventions and the context in which
the interventions were implemented can only be partially incorporated in the
meta-analytical equation. In line with Pawson and Tilley, who have criticized
the experimental tradition meta-analyses are used in, it seems reasonable to
argue that without additional information it remains unclear which underlying processes determine the success or failure of social interventions.25 In
other words, a meta-analysis is too crude an instrument to reveal the subtle
mechanisms that account for the real impact of the sanctions and programmes involved. As a follow-up to the quantitative approach chosen here,
part of the studies will be subjected to more detailed analysis in order to
examine whether we can discover more about the effective mechanisms that
distinguish successful interventions in the Netherlands and Flanders from
those that are less successful. Theoretically, the interventions with favourable
outcomes are the ones that most reflect the basic principles of the ‘what
works’ approach, such as alignment with the risk of recidivism among
offenders, the focus on their criminogenic factors, differences in responsivity,
a systematic and consistent implementation, multimodality and the presence of after-care.26 A follow-up study will investigate in more detail whether
the ‘what works’ ideas are corroborated in the Dutch language area.
A further qualification concerns the representativeness of the research material. The database on which the meta-analysis was conducted is part of the
Knowledge Base on Crime Prevention (Kennisbank Criminaliteitspreventie)
which is currently being developed by the WODC. In order to keep this website up-to-date, new studies will be periodically added to the database. The
meta-analysis described in this document covers publications that appeared
before 1 July 2011. Although intensive and repeated attempts have been
made to find studies that meet the selection criteria, we cannot guarantee
that the database is comprehensive. By publishing this report, we hope to be
able to add the studies that are still missing. We would therefore ask anybody
who is aware of such potential studies to contact us directly.27 We believe that
there must be other Flemish studies available. It is also possible that we have
overlooked several recent studies, and there could be even more ‘grey’ literature in this area than has so far been discovered. Indeed, the latter possibility
still has the potential to skew the outcome of the meta-analysis, because it
has been seen that non-published studies are, on the whole, likely to show
less spectacular results. If a number of studies with non-significant differences were to be added to the database, it is possible that the positive impact
shown for rehabilitation projects would disappear as a result.
The same applies for the other results. The meta-analysis was limited to
studies in which the prevalence of recidivism served as a key outcome. No
25
26
27

Pawson, R., & Tilley, N. (1997). Realistic evaluation. London: Sage.
See Andrews, D.A. (2001). Principles of effective correctional programs. In L.L. Motiuk & R.C. Serin (ed.), Compendium 2000 on effective correctional programming (pp. 9-17). Ontario: Correctional Service Canada.
This can be done using this mail address: RecidivemonitorWODC@minvenj.nl.
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analyses have yet been conducted in which the frequency or seriousness of
reoffending was the dependent variable, or any other outcome variable for
that matter. It remains to be seen whether the difference between the effects
of interventions for adults and those for young offenders is equally evident if
the number of new offences committed by offenders after the intervention is
also taken into account. An intervention can also be successful if it manages
to limit the extent of reoffending. It may be that the effect of the interventions
on young offenders is less easy to measure in terms of whether or not such
interventions manage to prevent all future offending behaviour.
We should also remember that this review focuses on only one of the objectives of sentencing. When considering whether a sanction ‘works’, one is
bound to think in terms of special prevention. However, there are other sentencing goals such as retribution, restitution and general prevention. These
latter objectives cannot be measured in terms of recidivism by the offender.
So, the effectiveness of criminal justice interventions cannot be attributed
completely to the extent to which criminals reoffend. Consequently, if this
meta-analysis suggests that rehabilitation programs generally score better
than sanctions based on deterrence, this does not necessarily mean that the
latter are less effective. What it does mean, is that it appears that they are less
effective in terms of special prevention which is the reduction of the occurrence of reoffending behavior.
Finally, the quality of the evaluation research conducted is a relevant factor.
We now know that research on reoffending has been conducted for more
than forty years in the Dutch speaking area. The review shows that not all the
studies conducted meet the obvious requirements with regard to methodology. Our impression is that, in some of the studies, the figures on reoffending
were little more than subsidiary, almost incidental, findings. New programs
executed on a small scale and on an experimental basis were followed up by
research, but this was generally only done during a preliminary phase. The
research period was deliberately kept short in order to enable rapid decisionmaking. What followed was an evaluation of the process, in which the design
or set-up of the project was scrutinised. Occasionally, this was supplemented
by a brief, provisional measurement of reoffending among the initial participants.
The short evaluation period explains why many impact studies can be found
which have no control group, have limited numbers of subjects or utilize a
less appropriate measure of the outcome variable. It may be worthwhile to
examine the results of the meta-analysis if it were limited to the studies that
meet specific requirements in terms of design and implementation. Based on
the research material available, we would initially suggest to the following
inclusion criteria:
• a control group of sufficient similarity (i.e. a ‘comparability score’ of
2 points or higher);

Summary

•

an outcome measure that matches the research question (a ‘fit score’ of
2 or 3 points);
• sample sizes that make it possible to measure an effect that is deemed relevant,
• measurement that also includes individuals who dropped out at an early
stage.
Only a minority of the 141 studies selected so far would meet these criteria. In
a follow-up to this review, this group will be separated. An investigation will
be conducted into the effects shown by these qualified studies, into the correlations that then emerge with the moderators measured, and how this
relates to the outcome of the present meta-analysis.
We suppose the quality of the research in the field of criminal law will
improve in the coming years. The realisation that effective recidivism
research takes time increases, not only among researchers, but also among
those who commission the research. Research into the effects of criminal justice interventions nowadays takes place in stages. After the phase in which
the design and rationale of the programme is assessed, and the phase of a
process evaluation, in which the initial stages of implementation is accompanied by research, the period follows in which the effects of the intervention
are measured. This initially relates to the immediate treatment goals (such as
the improvement of skills or the regulaton of drug use) and only later
addresses the issue of recidivism.28
The conditions for conducting good evaluative research are improving. In
part this is due to the role played by the Accreditation Panel for Behavioural
Programmes mentioned earlier. At the request of the minister of Security and
Justice this panel scrutinises the plans of agencies such as the Prison Service,
the Child Protection Council and the Probation Service. It assesses whether
the proposed interventions meet the criterion of ‘effective intervening’. A
supplementary condition for the accreditation of an intervention is the maintenance of a system of routine outcome monitoring (ROM). The agencies
must keep records of information on the progress of the project and the achievement of the program objectives. In addition, it is only possible to extend
the accredited status if further research shows that the intervention has contributed to the reduction of recidivism. Such research must involve the use of
a control group, preferably as part of an experimental design. If it is not possible to allocate potential participants at random, a quasi-experimental
design must be applied.29
We believe that it is even more important to insist that there is sufficient
guarantee that the individuals in the experimental group can be effectively
28

29

Wartna, B.S.J. (2009). In de oude fout: Over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies [Lapse into old mistakes. Measuring recidivism to help determine the rehabilitative
effect of penal interventions]. The Hague: Boom Juridische uitgevers.
EGJ (2011). Criterion 10 of the assessment criteria for the effectiveness of behavioural interventions. The Hague:
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.
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compared with those in the control group. Admittedly, this is best achieved
by means of a randomised controlled trial (RCT). But the opportunity for
establishing an experiment in the Dutch criminal justice field does not arise
often. A quasi-experimental design would therefore seem the obvious solution, but this review has shown that the process of matching as such does not
guarantee that the participants and the controls can be properly compared. It
is the end result of the matching process which is the key issue here. The
researchers will need to make clear what efforts have been made to ensure
that the groups are indeed comparable.
We would also call for the avoidance of a single measurement of reoffending.
Instead, permanent records should be kept on the outcomes achieved by an
intervention. This is relatively easy to organise using the Dutch Recidivism
Monitor (Recidivemonitor). In this project, personal characteristics, key data
and justice system documentation are linked together on a large scale and in
a way that guarantees anonymity. If it is clear which individuals have been
offered which interventions, the level of recidivism for each intervention can
be monitored relatively easily and on a permanent basis. The Recidivism
Monitor database can also be used to select individuals for control groups.
Techniques such as propensity score matching can ensure that these individuals are comparable in terms of key aspects with the individuals subject to
the interventions.
The infrastructure for evaluative research is improving and this offers new
possibilities. If the establishment of an RCT proves not to be feasible, there
are other means to determine the effectiveness of a criminal justice intervention. However, it is important to remain realistic. The Netherlands and Belgium are small countries. Crime is a major social problem, but the number of
offenders is relatively low compared to other countries. Especially in the case
of interventions intended for specific groups of offenders, it will not always
be easy to form random samples within a specific time period that are sufficiently large for effective statistical analysis. Consequently, although the
quality of the research will still further increase, we will continue to depend
on other countries for our knowledge on the effect of criminal justice interventions. It is therefore important that we carefully monitor what is happening elsewhere and learn from the lessons abroad. This is why international
reviews will also be included in the Knowledge Base on Crime Prevention,
alongside the Dutch and Flemish impact studies.
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Bijlage 1

Begrippenlijst

Afdoening
Afwikkeling van een politiecontact of beslissing in een strafzaak.
Age-crime curve
Visuele weergave van de relatie tussen criminaliteit en leeftijd.
Algemene recidive
Herhaald delictgedrag van welke aard of ernst dan ook.
Alternatieve sancties
Familienaam voor nieuwe vormen van justitiële reacties op delinquent
gedrag, ontstaan in de jaren negentig van de vorige eeuw.
Base rate
Het recidiveniveau dat men normaal gesproken in een bepaalde dadergroep
aantreft.
Behandelinrichting
In een justitiële behandelinrichting verblijven jongeren die door de kinderrechter een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Tot 2008
kon dat ook een civielrechtelijke maatregel zijn. De behandelinrichtingen
hebben tot taak het bieden van verzorging, opvoeding en behandeling, toegesneden op de specifieke problemen van de jongeren.
Beleidssepot
Een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen.
Caterpillar plot
Visuele weergave van de effect sizes in een meta-analyse, hier: de gemeten
verschillen in de prevalentie van recidive.
Campbell Collaboration
Samenwerkingsverband van onderzoekers die kennis verzamelen via overzichtsstudies die gericht zijn op interventies op het sociaal-maatschappelijk
terrein.
Comparability-schaal
Schaal om de vergelijkbaarheid van de onderzochte groepen te meten. Dit
gebeurt op basis van vier dimensies: sanctiecategorie, statische kenmerken,
dynamische kenmerken en motivatiefactoren.
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Controlegroep
Effecten van interventies kunnen alleen worden vastgesteld als er een vergelijking wordt gemaakt met een groep daders die de interventie niet heeft
ondergaan. De controlegroep is de groep waartegen het niveau van recidive
in de experimentele groep wordt afgezet.
Dader
Een dader is in dit rapport iemand die als verdachte figureerde in een strafzaak die is afgedaan door het OM of door de rechter met een niet-technische
beslissing (dus niet met vrijspraak of een technisch sepot).
Detentiefasering
Detentieverloop dat wordt gekenmerkt door het toenemend verlenen van
vrijheden en het verlagen van het beveiligingsniveau. De gedachte daarbij is
dat dit betere voorwaarden schept voor resocialisatie of zorg.
Detentieschade
Gevolgen die een gedetineerde van zijn straf ondervindt. Bij detentieschade
als gevolg van gevangenisstraf kan men denken aan: baan- en inkomensverlies, ontwrichting van het sociale leven, afhankelijkheid en psychische
schade.
Diversie
Het bewust afzien van vervolging in de veronderstelling dat de sociale gevolgen van de rechtsgang de kans juist groter maken dat een verdachte verder
afglijdt naar een criminele carrière.
Dynamische criminogene factoren
Dynamische, i.c. veranderbare kenmerken en omstandigheden van personen
en hun omgeving die bepalend zijn voor de mate waarin zij crimineel gedrag
vertonen. Voorbeelden van dynamische criminogene factoren zijn: huisvesting, opleiding en werk, inkomen en omgaan met geld, sociale relaties, drugsen alcoholgebruik, emotioneel welzijn, denkpatronen, gedrag en vaardigheden en (procriminele) houding.
Effect size
De overkoepelende maat die het relatieve succes van de onderzochte interventies op een eenduidige manier uitdrukt. Er zijn verschillende effect sizes
die gebruikt kunnen worden.
Effectstudie
Een publicatie waarin onderzoeksresultaten worden gepresenteerd teneinde
een indruk te krijgen van de doelmatigheid van een bewust uitgevoerde interventie.

Bijlage 1

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
Een panel van onafhankelijke deskundigen die de vooruitzichten beoordeelt
van interventieprogramma’s gericht op recidivereductie die in aanmerking
willen komen voor financiering.
Effective intervening
Programma’s die voldoen aan de uitgangspunten van ‘effective intervening’
zijn afgestemd op het recidiverisico van de justitiabelen, zijn gericht op hun
criminogene factoren en verschillen in responsiviteit, hebben een planmatige en consequente uitvoering, hebben een multimodale insteek en leveren
nazorg.
Experimentele groep
De deelnemers die de interventie kregen waarvan de onderzoekers het effect
willen vaststellen, vormen samen de experimentele groep.
File drawer-probleem
Studies met weinig aansprekende resultaten worden minder snel gepubliceerd en dragen dan niet bij aan het beeld dat van de effecten van interventies bestaat.
Gedragsinterventie
Een (strafrechtelijke) gedragsinterventie is een geheel aan geprogrammeerde
activiteiten gericht op de aanpak van dynamische criminogene factoren en
andere daderkenmerken bedoeld om de kans op recidive te verkleinen.
Gemeenschapsdienst
Belgische variant van de werkstraf. De dader werkt een aantal uren onbezoldigd in een initiatief ten bate van de gemeenschap. Naast het sanctionerend
element heeft de gemeenschapsdienst ook een leerelement en een herstelrechtelijk element.
Generale afschrikking/preventie
Het vermogen van de strafwet en haar handhaving om de burgers de wet te
doen naleven. De straf moet de leden van de gemeenschap, waartoe de dader
behoort, ervan weerhouden om strafbare feiten te plegen. Zie ook speciale
afschrikking.
Grijze literatuur
Literatuur die niet volgens de officiële kanalen is gepubliceerd. Deze literatuur is doorgaans lastig te verkrijgen.
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HKS
Het Herkenningsdienstsysteem is een informatiesysteem dat door de politieregio’s wordt beheerd. Het bevat gegevens over de processen-verbaal die in
het geval van misdrijven door de politie worden opgemaakt. Per verdachte
kan een overzicht worden gekregen van alle processen-verbaal (‘antecedenten’) die tegen hem of haar zijn opgemaakt. Het systeem is dus geschikt voor
recidiveonderzoek op politieniveau.
Incapacitatie
Een van de basisstrategieën om herhaalde criminaliteit van daders te voorkomen. De recidive wordt verminderd door de bewegingsruimte van de dader
zodanig in te perken dat hij niet in staat is om het gewraakte gedrag opnieuw
te vertonen.
Integriteitspricipe
Dit principe stelt dat (strafrechtelijke) interventies dienen te worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn, door deskundig personeel dat voldoende ondersteund wordt.
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
De mate van overeenstemming tussen twee beoordelaars bij het coderen van
onderzoeksmateriaal.
Interne validiteit
De zekerheid waarmee een causale relatie kan worden gelegd tussen de
(strafrechtelijke) interventie en het niveau van de recidive.
JDS
Het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) geeft voor alle (rechts)personen
die met de Nederlandse justitie in aanraking zijn gekomen, een overzicht van
de strafzaken waarin zij als verdachte centraal stonden. Van elke strafzaak
wordt geregistreerd wanneer en bij welk parket de zaak werd aangemeld, om
welke delicten het ging en hoe en door welke instantie de zaak is afgedaan.
Justitiële jeugdinrichting
Nederland kent twee typen justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s): opvanginrichtingen en behandelinrichtingen. De opvanginrichtingen zijn bedoeld voor de
uitvoering van de voorlopige hechtenis en jeugddetentie. De behandelinrichtingen zijn bestemd voor de verzorging, opvoeding en behandeling van jongeren met ernstige gedragsproblemen.
Kennisbank Criminaliteitspreventie
Een webportal die toegang geeft tot de uitkomsten van de belangrijkste
effectstudies uit binnen- en buitenland. In ontwikkeling bij het WODC.
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Leerstraf
Sinds 1 april 2012 bestaat de leerstraf alleen nog voor jongeren tot 18 jaar. Bij
de uitvoering van de straf wordt de jongere geconfronteerd met zijn gedrag
en de gevolgen ervan.
Maryland Scientific Methods Scale
Veelgebruikte schaal om de interne validiteit van een studie aan af te meten.
Hoe hoger de score op deze schaal, des te groter is de interne validiteit.
Matching
Het samenstellen van een controlegroep die op zo veel mogelijk relevante
kenmerken vergelijkbaar is met de onderzoeksgroep. De matching dient bij
voorkeur voorafgaand aan de interventie en op individueel niveau plaats te
vinden. Dit geeft de beste mogelijkheden om vergelijkbare groepen te formeren.
Matched controls
Personen in een controlegroep die door randomisatie of matching tot stand
is gekomen, of waarbij statistische controle van de verschillen met de experimentele groep is toegepast.
Mean odds ratio
De gemiddelde effectgrootte op een studiekenmerk. Bij een meta-analyse
wordt voor verschillende kenmerken of moderatoren (bijvoorbeeld de setting
van een interventie of de wijze van publicatie) de gemiddelde odds ratio
berekend, om te kunnen bezien of het kenmerk mogelijk van invloed is op de
effecten die in de primaire studies zijn gemeten.
Meta-analyse
Een bijzondere vorm van een systematic review, waarbij een kwantitatieve
samenvatting van de uitkomsten van afzonderlijke onderzoeken wordt
gepresenteerd, waardoor de uitkomsten duidelijk te overzien zijn en onderling vergeleken kunnen worden.
Moderatoren
Factoren die van invloed kunnen zijn op de gemeten effect sizes.
MS SharePoint
SharePoint is een platform van Microsoft waarmee een website opgezet kan
worden voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen of tussen groepen of organisaties.
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Multivariate analyse
Analysetechniek waarbij de complexe samenhang kan worden onderzocht
tussen een groep van variabelen en een uitkomstmaat.
Natuurlijk experiment
Bij een natuurlijk experiment is de random toedeling van personen aan de
experimentele en controlegroep geen gevolg van een bewuste manipulatie
maar van een toevallige omstandigheid die zich in werkelijkheid voordoet,
bijvoorbeeld een wijziging in regelgeving.
Needs principle (behoeftebeginsel)
Dit is één van de drie basisprincipes van de what works-benadering. Om
effectief te kunnen zijn moet een interventie gericht zijn op de criminogene
factoren die bij de betreffende doelgroep een doorslaggevende rol spelen en
niet op grootheden die los staan van het getoonde delictgedrag.
Nulmeting
Vindt plaats voordat een interventie is toegepast. Maakt onderdeel uit van
onderzoek om het effect van een bepaalde ingreep aan te tonen. De meting
na de ingreep kan vergeleken worden met de meting voor de ingreep.
Observatietermijn
Periode waarover men de onderzoeksgroep volgt. In geval van recidiveonderzoek is dit het tijdvak voor het meten van de recidive.
Onderzoeksdesign
Het onderzoeksdesign van een evaluatiestudie bepaalt in hoeverre de uitkomsten van het onderzoek kunnen worden toegeschreven aan de werking
van de onderzochte interventie. Studies waarin gewerkt wordt met een controlegroep die via random toewijzing tot stand is gekomen, gelden als het ideaal. Effectevaluaties waarin in het geheel geen gebruik wordt gemaakt van
een controlegroep, voldoen niet aan de gangbare kwaliteitseisen.
Odds ratio
Een overkoepelende effectmaat, die vaak gebruikt wordt bij meta-analyses op
dichotome uitkomstvariabelen. Een odds ratio is de verhouding tussen de
kans dat een gebeurtenis plaatsvindt en de kans dat een gebeurtenis niet
plaatsvindt.
Overall mean
Het totaal gemiddelde van de effectmaat, in deze meta-analyse de odds ratio.
De totaal gemiddelde odds ratio geeft aan of er gerekend over alle onderzochte interventies een positief dan wel negatief effect is gevonden.
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Overzichtsstudie
Studie waarin de resultaten van verschillende evaluaties op een rij worden
gezet. Een ‘systematic review’ is een bijzondere vorm van een overzichtstudie.
Power
De statistische power is de zekerheid waarmee een bestaand effect kan worden gemeten.
Protectieve factoren
Dit zijn kenmerken die een beschermende werking hebben op een individu.
In het geval van een dader is dat bijvoorbeeld het krijgen van een baan,
omdat dit hem kan weerhouden te recidiveren.
Primaire preventiemaatregelen
Contextgerichte maatregelen gericht op het voorkómen van criminaliteit.
Deze maatregelen zijn niet per se gericht op bekende daders, maar op personen in het algemeen.
Primaire studie
Een afzonderlijke effectstudie die wordt meegenomen in een overzichtsstudie.
Publication bias
De vertekening die optreedt in de onderzoeksresultaten van een meta-analyse als gevolg van het feit dat bepaalde onderzoeken meer kans maken om in
de analyse te worden opgenomen.
Quasi-experimenteel onderzoek
Effectevaluatie waarbij de toewijzing aan de experimentele en de controlegroep niet willekeurig heeft plaatsgevonden, maar door matching of statistische controle.
Randomized Controlled Trial
Bij deze onderzoeksmethode verloopt de toewijzing van de personen aan de
experimentele groep en de controlegroep willekeurig. Dit zijn de ‘ware’ experimenten met de hoogst denkbare interne validiteit.
Realistic evaluation
Stroming in het evaluatieonderzoek waarin men zich afzet tegen meta-analyses en de traditie waaruit deze voortkomen. Volgens Pawson en Tilley (1997)
gaat een kwantitatieve techniek als meta-analyse per definitie voorbij aan de
sociaal-maatschappelijke context waarin een interventie wel of niet werkzaam is.
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Recidive
Het opnieuw vertonen van crimineel gedrag na een eerder gepleegd delict.
De volgende facetten kunnen worden onderscheiden: de prevalentie van de
recidive (dit is het percentage recidivisten in de (sub)groep), de frequentie
van de recidive (het gemiddelde aantal nieuwe delicten of politie- of justitiecontacten per recidivist), de omvang van de recidive (het totale aantal nieuwe
delicten of politie- of justitiecontacten in de onderzoeksgroep) en recidivesnelheid (de termijn waarop de recidive plaatsvindt). Verder is er ook een
onderscheid mogelijk naar aard en ernst van de recidivedelicten.
Recidiveonderzoek
Onderzoek naar delicten die volgen op een eerder gepleegd delict. Bij de evaluatie van strafrechtelijke interventies is recidiveonderzoek onderzoek naar
de delicten die volgen op een specifieke strafrechtelijke reactie op een eerder
gepleegd delict.
Recidivemonitor
Een doorlopend onderzoeksproject van het WODC waarin gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende dadergroepen.
Dankzij dit project krijgt justitie meer zicht op de uitstroomresultaten van
strafrechtelijke interventies en op het verloop van criminele carrières, zowel
bij jeugdige als volwassen daders.
Relationele database
Bij een relationele database worden verschillende tabellen aan elkaar gekoppeld door een kolom toe te voegen waarin een verwijzing naar een record in
een andere tabel wordt opgenomen.
Resocialisatie
Resocialisatie of rehabilitatie is één van de strategieën om recidive te voorkómen. Herhaling van delictgedrag wordt voorkomen door de dader te begeleiden, behandelen of trainen, zodat hij in de toekomst in staat en bereid is om
zich aan de wet te houden.
Responsivity principle (responsiviteitsbeginsel)
Dit is één van de drie basisprincipes van de what works-benadering. Dit
basisprincipe van effectief ingrijpen stelt dat in de opzet van een daderprogramma rekening moet worden gehouden met de ontvankelijkheid van de
justitiabelen voor de interventie. Deze ontvankelijkheid wordt bepaald door
factoren als intelligentie, persoonlijkheid, motivatie en leerstijl.
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Risk principle (risicobeginsel)
Dit is één van de drie basisprincipes van de what works-benadering. Om
effectief te kunnen zijn moet de intensiviteit van de gepleegde strafrechtelijke
interventies afgestemd zijn op het recidiverisico van de personen in een doelgroep.
Routine Outcome Monitoring
Organisatie die uitvoering geven aan interventieprogramma’s dienen informatie bij te houden over het verloop van het project en over de realisatie van
de programmadoelen.
Sanctie
Straf of maatregel die kan worden opgelegd aan personen of instanties als
reactie op ongewenst of onwettig gedrag.
Sanctiemodaliteiten
Uitvoeringsvarianten van een bepaalde sanctie.
Secundaire preventiemaatregelen
Contextgerichte maatregelen gericht op het voorkómen van criminaliteit.
Deze maatregelen zijn niet per se gericht op daders, maar wel op een
bepaalde risicogroep.
Selectie-effect
Verschillen die zijn ontstaan tussen de onderzoeksgroepen doordat de groepen niet willekeurig zijn toegewezen of anderszins onderling verschilden.
Selectieve onschadelijkmaking
Dit is een bijzondere vorm van incapacitatie en berust op het idee dat daders
met een relatief hoge recidivekans langer zouden worden gedetineerd dan
andere daders.
Selectieve uitval
Selectieve uitval kan leiden tot een vertekening van de onderzoeksresultaten.
Juist de deelnemers van een programma die de meeste problemen hebben en
dus de grootste kans hebben om te recidiveren zijn de meest waarschijnlijke
afvallers.
Setting
Er is sprake van een extramurale setting als de interventie wordt uitgevoerd
buiten de muren van een inrichting. Intramuraal wil zeggen dat de interventie tijdens een vorm van detentie plaatsvindt.
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Significantieniveau
Het significantieniveau geeft de kans aan dat de nulhypothese ten onrechte
wordt verworpen. Een significantieniveau van 5% betekent dat de kans 5% is
dat er ten onrechte een effect wordt gevonden.
Speciale afschrikking
Een van de strategieën om herhaalde criminaliteit tegen te gaan. Recidive
wordt voorkomen omdat de interventie zoveel negatieve consequenties met
zich meebrengt dat de dader het delict niet opnieuw durft te plegen.
Speciale preventie
Het voorkómen van (verdere) recidive.
Speciale recidive
Herhaald delictgedrag van een specifieke aard.
Systematic review
Een samenvatting van de onderzoeksliteratuur op een bepaald gebied. Er
wordt gebruikgemaakt van transparante, repliceerbare methoden om relevante studies te verzamelen en te analyseren.
Strafdoelen
Straffen en maatregelen die in een strafrechtelijk kader worden opgelegd
hebben verschillende doeleinden. Zij zijn bedoeld om te vergelden, om het
recht te herstellen, maar ook om criminaliteit en recidive te voorkomen.
Strafrechtelijke interventie
Sancties, of onderdelen van sancties, opgelegd door actoren uit de strafrechtketen: de politie, de officier van justitie of de rechter en gericht op daders of
verdachten.
Strafrechtelijke titel
Het kader waarin een sanctie wordt uitgevoerd. De strafrechtelijke titel wordt
door de rechter bepaald, voorbeelden zijn een voorwaardelijke sanctie of een
vrijheidsstraf.
Strafrechtketen
Typering van de reeks van organisaties betrokken bij rechtshandhaving en de
strafrechttoepassing, zoals politie, OM en ZM, gevangeniswezen en reclassering, die in verschillende stadia van de rechtsgang een rol spelen.
Straftenuitvoerlegging
Executie van een straf of maatregel.
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Vaardighedenprincipe
Dit principe schrijft voor dat de interventies zich moeten richten op het aanleren en oefenen van sociale en cognitieve vaardigheden.
Uitbijters
Sterk afwijkende uitkomsten in een verzameling van onderzoeksresultaten.
Uitgangsdelict/uitgangszaak
Het delict dat of de strafzaak die aanleiding vormde voor het opleggen van
een strafrechtelijke interventie.
Uitkomstmaat
Een maat die gebruikt wordt om het effect van een interventie te meten.
Verdachte
Een persoon van wie vermoed wordt dat hij of zij de wet heeft overtreden en
die is opgepakt door de politie voor verhoor.
Vergelijkingsgroep
Controlegroep die wordt gebruikt in effectonderzoek om een uitkomst van de
experimentele groep tegen af te zetten.
Verenigingstheorie
Deze theorie stelt dat het toepassen van het strafrecht twee maatschappelijke
functies heeft: het herstellen van de rechtsorde en het beveiligen van de
samenleving. Straffen moeten worden opgelegd om te vergelden, om te herstellen wat is fout gedaan, maar ook om herhaling te voorkomen.
Vergelding
Strafvorm met als doel leedtoevoeging. De dader moet boeten voor wat hij
heeft gedaan.
Voorjustitiële afdoening
Afdoening op politieniveau, bijvoorbeeld Halt, en de sancties opgelegd door
het OM, bijvoorbeeld in het kader van schorsing van de voorlopige hechtenis
of als voorwaarde bij een beleidssepot.
Voorlopige hechtenis
De periode van detentie van de verdachte tijdens de behandeling van de
strafzaak.
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Voorwaardelijke vrijheidsstraf
De veroordeelde wordt gedurende (dit deel van) de vrijheidsstraf niet gedetineerd, tenzij hij tijdens de proeftijd nieuwe strafbare feiten pleegt of eventuele voorwaarden overtreedt.
Vrijheidsbenemende maatregel
Een sanctie die de rechter kan opleggen, zoals tbs. Het doel is niet primair
vergelding, maar behandeling. Daders die deze straf opgelegd krijgen, hebben vaak last van een stoornis waarvoor zij behandeld dienen te worden.
Werkstraf
De werkstraf is een straf waarbij werk verricht moet worden ten dienste van
de samenleving. De werkstraf heeft als doel resocialisatie en voorkomen van
detentieschade.
What works
Stroming in het evaluatieonderzoek waarin de nadruk wordt gelegd op empirisch onderzoek naar condities waaronder medische of sociale interventies
(hier: straffen en maatregelen in een strafrechtelijk kader) effectief zijn (hier:
uitzicht bieden op speciale preventie).
Winsorizing
Techniek waarbij alle waarnemingen die buiten een bepaald betrouwbaarheidsinterval liggen, vervangen worden door nabij liggende pseudowaarnemingen.
WODC
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie
van Veiligheid en Justitie.
Zelfrapportage
Bij zelfrapportage vormt de dader de bron van onderzoeksgegevens. Elke
methode waarbij potentiële recidivisten gevraagd wordt informatie te geven
over hun eigen delictgedrag, kan worden aangemerkt als zelfrapportage. Binnen de criminologie wordt zelfrapportage gebruikt om zicht te krijgen op het
dark number, de delicten die niet ter kennis komen van de politie.
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Korte omschrijving van de
onderzochte interventies30

Arts & Ferwerda, 2007, De Haagse Veelpleger aanpak

In de gemeente Den Haag wordt sinds 2003 gewerkt aan het project ‘ketenaanpak van de Haagse veelplegers’. De ketenaanpak is een intensieve samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie, de gemeente en zorgpartners. Er wordt geprobeerd een optimale samenstelling van preventie, zorg,
juridisch kader en nazorg te realiseren voor veelplegers. Het onderzoek
bestaat uit een kwalitatief gedeelte over de prestaties en processen binnen de
aanpak en een kwantitatief gedeelte over de effecten van de aanpak in termen van criminaliteitsvermindering. Gekeken werd naar de ontwikkeling van
het aantal veelplegers in de stad en de mate waarin zij recidiveerden. Dit
gebeurt aan de hand van een analyse van politiegegevens.

2

Bartels, 1977, Ambulante gedragstherapie

In dit onderzoek wordt een gedragstherapie geëvalueerd gericht op de
behandeling van tekorten aan sociale vaardigheden. De therapie wordt
ambulant gegeven en richt zich op het aan- en afleren van gedragingen van
delinquente jongeren. Begin 1977 werd het onderzoek in de regio Amsterdam
afgerond. De groep die de therapie heeft gekregen bestaat uit 29 jongens,
daarnaast is een controlegroep gevormd bestaande uit 29 jongens met vergelijkbare leeftijd en strafrechtelijk verleden. Nagegaan werd welke groep meer
recidiveerde en vaker in een tehuis werd geplaatst.

3

Beijersbergen & Wartna, 2007, Glen Mills school

In 1999 werd, naar Amerikaans voorbeeld, de Nederlandse Glen Mills School
(GMS) opgericht. De GMS is bedoeld voor jongens vanaf 14 jaar die delinquent gedrag hebben vertoond in groepsverband. De school probeert via een
positieve groepscultuur de oude normen en waarden van de straat die de
jongeren huldigen om te buigen naar een meer prosociale houding. Als vervolg op een eerder verschenen onderzoek in de vorm van een plan- en
procesevaluatie (Respect voor jezelf: de theorie van het programma van de
Glen Mills School, 2006) wordt in deze factsheet de strafrechtelijke recidive in
kaart gebracht van de 205 jongens die de school in de periode 1999-2004 verlieten. De recidive wordt vergeleken met recidive van ex-pupillen uit alle justitiële jeugdbehandelinrichtingen.

30

De omschrijvingen zijn uittreksels van de publicaties opgesomd in bijlage 2.
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4

Beijersbergen, 2006, PIJ-maatregel

De plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, of PIJ-maatregel, bestaat sinds
1995. De maatregel is bedoeld voor jongeren met een gedragsstoornis of een
psychiatrische stoornis, die ernstige delicten hebben gepleegd. Op grond van
deze strafrechtelijke maatregel kunnen jongeren voor maximaal twee jaar in
een inrichting voor jeugdigen worden geplaatst. Met de PIJ-maatregel wordt
de beveiliging van de samenleving nagestreefd maar ook de behandeling en
terugkeer van de jongere in de maatschappij. Het uiteindelijke doel is het
voorkomen van verdere criminaliteit. Van zestig jongeren die in 1996 of 1997
een PIJ-maatregel kregen is de recidive bekeken. Verder is nagegaan in hoeverre de behandeling in het kader van de PIJ-maatregel heeft geleid tot verbetering van persoonskenmerken, copingmanieren, gedrag en vaardigheden
van de jongeren.

5

Berghuis, 1981, JJI De Sprang (Den Haag)

Tussen 1978 en 1980 werd onderzoek gedaan naar het bijzondere regiem van
het Jeugdhuis van Bewaring de Sprang in Scheveningen. In de Sprang wordt
geprobeerd detentieschade te voorkomen of te verminderen. Daarnaast
wordt geprobeerd de ontwikkeling en ontplooiing van een gedetineerde gunstig te beïnvloeden. Om dit te bereiken wordt in de Sprang een uitgebreid
hulpaanbod gefaciliteerd. In het onderzoek worden de directe effecten van
het regiem op gedetineerden geïnventariseerd. Daarnaast wordt onderzocht
welke effecten een verblijf in de Sprang op de langere termijn heeft. De bewoners van jeugdhuis van bewaring de Sprang worden vergeleken met gedetineerden uit het Jeugdhuis van bewaring Haarlem I. Bij de effectmeting zijn
niet alleen recidivematen gebruikt, ook wordt nagegaan of er effecten zijn op
persoonlijk vlak en op de sociale omstandigheden van de onderzochte gedetineerden.

6

Beugeling, 1988, Vroeghulp Amsterdam

In 1977 startte het experiment Vroeghulp Amsterdam. De Vroeghulp biedt
emotionele ondersteuning en voorlichting over de strafprocedure aan minderjarige verdachten en hun ouders. Daarbij wordt geprobeerd te signaleren
of er behoefte is aan hulpverlening. In januari 1988 is binnen de Raad voor de
Kinderbescherming Amsterdam een onderzoek gestart naar de groep (allochtone) cliënten met vroeghulpcontacten. 420 verslagen van vroeghulpzaken
van 1986 en 1987 zijn geanalyseerd. Nagegaan is hoeveel van deze jongeren
na het vroeghulpcontact recidiveerden.

Bijlage 3

7

Bieleman, Biesma, Jetzes, Jong & de Valk, 2002, DOEL-project
(’s Hertogenbosch)

Vanaf eind 1997 voerde de Stichting Reclassering Nederland (SRN) een experiment uit waarin jonge justitiabelen via een alternatief traject, het Door
Ondernemen Ervarend Leren (DOEL)-project, werden begeleid. Het traject
begint met een individuele survivaltocht en wordt afgesloten met een groepssurvival. Tussen deze twee tochten zijn de jongeren 170 dagen werkzaam op
een boerenbedrijf. Door middel van werken en leren wordt geprobeerd het
gedrag van de daders zodanig te veranderen dat ze geen of minder delicten
plegen. De gegevens van 39 deelnemers die tot 1 juli 2001 bij DOEL zijn ingestroomd, werden geanalyseerd. Dat geldt ook voor veertig jongeren die wel
zijn aangemeld maar nooit aan DOEL hebben deelgenomen. Deze groep fungeerde als controlegroep. De recidive van beide onderzoeksgroepen werd
vergeleken. Daarnaast is gekeken in hoeverre het DOEL-project tot gevolg
heeft dat deelnemers efficiënter omgaan met de omgeving en in maatschappelijk opzicht zelfstandiger zijn geworden.

8

Bieleman, Biesma, Jetzes, Jong & Valk, 2002, Sov Rotterdam

In 1996 is in Rotterdam een experiment gestart met de strafrechtelijke
opvang verslaafden onder drang (sov-drang). Het traject bestaat uit drie fasen
die ieder ongeveer zes maanden in beslag nemen. Het begint met een gesloten fase, daarna een half open fase en ten slotte een open fase. Het voornaamste doel is het resocialiseren van verslaafde veelplegers. Daarnaast
wordt geprobeerd om de overlast die de groep veroorzaakt te beperken. Voor
het evaluatieonderzoek zijn gegevens verzameld van 244 deelnemers die tot
1 oktober 2000 in de sov-drang zijn ingestroomd en van 255 aselect gekozen
potentiële sov-drangdeelnemers die als controlegroep fungeerde. De strafrechtelijke recidive van de experimentele en controlegroep is met elkaar vergeleken. Daarnaast werd gekeken naar veranderingen in de leefomstandigheden en het gebruik van middelen.

9

Bink, 2004, EQUIP JJI Teylingereind

EQUIP is een programma voor jongeren met antisociale gedragsproblemen,
gebaseerd op de veronderstelling dat antisociale jongeren beperkt zijn in hun
mogelijkheden. In het EQUIP-programma worden jongeren die een tekort
hebben aan sociale vaardigheden, gemotiveerd en getraind om elkaar in
groepsverband te helpen. Aan het onderzoek deden 108 delinquente jongens
mee. Alle deelnemers waren aan het begin van de meetperiode ingesloten in
een jeugdinrichting. De 61 jongens die op Teylingereind in Sassenheim
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zaten, kregen het interventieprogramma EQUIP. De controlegroep bestond
uit jongens uit twee andere jeugdinrichtingen, ’t Nieuwe Lloyd en het JOC uit
Amsterdam. Zij kregen geen interventieprogramma. Na uitstroom is van
beide groepen de recidive gemeten en vergeleken.

10

Blees, Aidala & Wartna, 1997, ERA Norgerhaven

In 1994 begon in gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen het project ‘Externe
Resocialisatie Afdeling’ (ERA). De ERA is een nieuwe vorm van detentiefasering voor langgestrafte gedetineerden met psychosociale problematiek. In de
ERA volgen de deelnemers de laatste vijf tot negen maanden van hun straf
een standaardprogramma waarin onder meer de thema’s sociale vaardigheden, resocialisatie, huisvesting en arbeid aan de orde komen. Daarbij is er
een individueel opgesteld programma voor elke deelnemer. Het onderzoek
richtte zich vooral op de effecten die het verblijf op de ERA op de levensomstandigheden van de deelnemers heeft gehad. Voor het evaluatieonderzoek
zijn ex-deelnemers geïnterviewd en zijn de voorlopige recidivecijfers opgevraagd.

11

Boendermaker, 1998, justitiële behandelinrichting

Nederland kent twee soorten justitiële jeugdinrichtingen: opvang- en behandelinrichtingen. In dit evaluatierapport wordt onderzocht hoe het jongeren
afkomstig uit een behandelinrichting een jaar na uitstroom vergaat. In
behandelinrichtingen zitten jongeren met een civiel- of strafrechtelijke maatregel. Van 1993 t/m 1996 zijn 317 jongeren benaderd om mee te doen aan een
interview. Met 161 jongeren is na vertrek uit de inrichting een gesprek
gevoerd. De gegevens van de uit de behandelinrichtingen vertrokken jongeren worden afgezet tegen die van andere tehuisverlaters. Er wordt aandacht
besteed aan de dagbesteding, aan de woon- en financiële situatie, aan ingrijpende gebeurtenissen die in het jaar na vertrek hebben plaatsgevonden en
aan begeleiding na vertrek. Ook wordt nagegaan of er een jaar na vertrek
sprake is van recidive en/of andere psychische of gedragsproblemen.

12

Boendermaker & Schneider, 1991, Prejop (Amsterdam)

In 1989 startte in Amsterdam een preventieproject voor jongeren met politiecontacten. Het Prejop-project bestaat uit twee fasen: vroegtijdige herkenning
van eventuele problemen en indien noodzakelijk hulpverlening. Door in een
vroeg stadium problemen bij jongeren te signaleren wil men voorkomen dat
jongeren afglijden naar een ‘criminele carrière’. De aandacht van het
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onderzoek is gericht op Marokkaanse jongeren. De onderzoeksgroep bestaat
uit 58 jongeren. De controlegroep was opgebouwd uit 58 jongeren met wie
Prejop geen contact heeft gehad. Gekeken is of het Prejop-project van
invloed is geweest op de probleemsituatie van de jongeren en of het aantal
door hen gepleegde delicten is gedaald.

13

Bol & Overwater, 1986, Dienstverlening

Dit rapport is een vervolg op een onderzoek uit 1984 naar dienstverlening in
het strafrecht voor volwassenen. Dienstverlening wordt in dit onderzoek
gedefinieerd als het verrichten van nuttige werkzaamheden ten behoeve van
de samenleving. Dienstverlening is een alternatief voor een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In het huidige rapport is de recidive van
208 dienstverleners vergeleken met de recidive van 213 daders die een korte,
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kregen opgelegd. Van de beide onderzoeksgroepen is zowel de omvang als de snelheid van recidive onderzocht.

14

Bosker, 1997, Snelrecht

In Drenthe werd in 1994 op grote schaal het snelrecht ingevoerd. Sneller
straffen zou de effectiviteit van het strafrecht verbeteren, zowel in generaal
als speciaal preventief opzicht. Een empirische onderbouwing van deze overtuiging ontbrak echter. Daarom werd met dit onderzoek nagegaan of sneller
straffen effectiever is. De onderzoeksgroep bestaat uit snelgestraften uit
Drenthe. De controlegroep bestaat uit gestraften uit Overijssel, waar het snelrecht nog niet was ingevoerd. Om te zien of snelrecht speciaal preventief
effect heeft, werd de prevalentie van recidive in de onderzoeksgroep en controlegroep vergeleken. Voor het vaststellen van het generaal preventieve
effect werd gekeken naar de verandering in omvang van criminaliteit in
Drenthe in vergelijking met Overijssel.

15

Bovens, 1991, Alcohol Verkeer project Grave

In dit proefschrift wordt het effect van groepsvoorlichting op het voorkomen
van rijden onder invloed onderzocht. Aangezien de resultaten van het alcohol verkeer project Drenthe al in een andere publicatie zijn opgenomen (zie
Bovens, 1987), gaat deze samenvatting alleen over het alcohol verkeer project
in gevangenis De Raam te Grave. In 1980 is men in de gevangenis De Raam
begonnen met het geven van voorlichting aan rijders onder invloed. Geprobeerd wordt hun kennis met betrekking tot de gevaren van rijden onder
invloed te vergroten. Tevens worden gedragstechnieken geoefend om het
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conflict tussen het rijden en gebruik van alcohol te kunnen beheersen. De
experimentele groep bestaat uit 91 gedetineerden die een alcohol verkeer
cursus hebben gevolgd. De controlegroep bestaat uit 61 gedetineerden uit
gevangenis Bergveen, waar geen cursus werd aangeboden. Er zijn vergelijkingen gemaakt zowel op zelfgerapporteerde recidive als op geregistreerde recidive.

16

Bovens, 1987, Alcohol verkeer cursus Drenthe

Dit rapport bevat de definitieve resultaten van de evaluatiestudie naar het
Alcohol Verkeer Project Drenthe (AVP Drenthe) dat in 1985 van start is
gegaan. Het project wordt aangeboden in het kader van een strafrechtelijke
veroordeling van rijders onder invloed die geen ernstige ongevallen hebben
veroorzaakt. Verder komen zij ook niet in aanmerking voor een transactie van
het OM. Het project bestaat uit voorlichting waarbij gedurende twee dagen
aandacht wordt besteed aan de consequenties van het rijden onder invloed.
Gedurende een jaar hebben AVP-deelnemers aan het begin en het einde van
de cursus enquêtes ingevuld. Een jaar later zijn een aantal deelnemers thuis
geïnterviewd. De AVP-groep bestaat uit 121 respondenten; de controlegroep
bestaat uit 111 respondenten uit Leeuwarden die geen AVP-cursus hebben
gevolgd. Zowel de zelfgerapporteerde als de geregistreerde recidive van de
onderzoeksgroepen is vergeleken. Verder is er gekeken of de deelnemers
meer kennis hebben gekregen over het gebruik van alcohol in het verkeer.

17

Bovens & Timmerman, 1992, PAD Drenthe

Het Preventie Alcoholgerelateerde Delicten (PAD)-project in Assen werd
opgezet in navolging van het succes van het AVP-project in Drenthe. Het project bestaat uit een cursus waarin voorlichting wordt gegeven over de gevolgen van excessief alcoholgebruik en de gevolgen van het plegen van een
delict voor de dader en de samenleving. Het project moet voorkomen dat
jongeren die onder invloed van alcohol een ‘veelvoorkomend’ delict plegen,
vaker in aanraking komen met justitie. In 1992 werd het onderzoek afgerond.
De recidivegegevens van 92 PAD-deelnemers zijn verzameld. De controlegroep bestond uit 86 soortgelijke daders uit een ander arrondissement.
Tevens is onderzocht in hoeverre de kennis over alcoholgebruik is toegenomen.
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18

Braak & Dhuyvetter, 1990, JEKK-project (Doetinchem)

Deze effectstudie is de eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar het
functioneren van het hulpverleningsproject Jongeren en kleine kriminaliteit
(JEKK) te Doetinchem. Het JEKK-project, dat in 1988 startte, biedt niet-vrijblijvende hulpverlening aan jongeren met politiecontacten. De hulpverlening
in het project is in eerste instantie gericht op het individu, later kan dit overgaan in groepsgerichte activiteiten. De experimentele groep bestaat uit
57 jongeren die een proces-verbaal hebben gekregen en daarna naar het
JEKK zijn verwezen. De controlegroep bestaat uit 78 jongeren die ook een
proces-verbaal hebben gekregen maar niet naar het JEKK werden verwezen.
Het onderzoek betreft zowel een procesevaluatie over de samenwerking van
de in het project participerende instellingen, als een productevaluatie. De
productevaluatie richt zich op de prevalentie van recidive van de onderzoeksgroepen.

19

Brugman, Bink, Nas & Bos, 2007, EQUIP

In sommige Nederlandse opvanginrichtingen wordt het EQUIP-programma
gegeven. Met EQUIP leren jeugdigen in groepsverband om elkaar te bij te
staan en zo problemen op te lossen. Het doel van EQUIP is om een negatieve
groepscultuur om te buigen naar een cultuur waarin men elkaar helpt. Aan
de voor- en nameting hebben 88 delinquente jongeren uit vier gesloten
opvanginrichtingen meegewerkt. De jongeren van de controlegroep zijn
afkomstig van drie andere gesloten justitiële jeugdinrichtingen. Om de effecten van het programma vast te stellen is de recidive onderzocht, vooral in
relatie tot het al dan niet vóórkomen van denkfouten.

20

Bruinink & Lagendijk, 1994, Aanpak stelselmatige daders Dordrecht

Het project Aanpak stelselmatige daders in Dordrecht is een dadergerichte
aanpak. In het project worden veelplegers gevolgd. Als zij worden opgepakt,
worden zij voor een keuze gesteld: doorgaan met hun levensstijl of intensief
begeleid worden. In het eerste geval worden de veelplegers zeer goed in de
gaten gehouden door politie en justitie en wordt niets meer door de vingers
gezien. In het tweede geval wordt samen met de reclassering een intensief
begeleidingsplan opgesteld. De deelnemers moeten zich houden aan de
afspraken, doen ze dat niet dan volgt strafvervolging. Het onderzoek naar het
project bestaat uit een procesevaluatie en een effectrapportage. In de effectrapportage wordt gekeken of de 15 deelnemers met een intensieve begeleidingsaanpak minder criminaliteit zijn gaan plegen.
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21

Konings, Castenmiller & Essers, 1999, PRE Eindhoven

In 1997 werd in de regio Eindhoven een begin gemaakt met het Preventieproject Recidive Eindhoven (PRE). Het project is opgezet om de criminaliteit
onder jongeren te beperken. De bedoeling is om door middel van een goed
samenwerkingsverband tussen diverse instanties snel een samenhangend
hulpaanbod te realiseren. PRE is een samenwerkingsverband tussen het
openbaar ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering,
jeugdreclassering en de gemeente Eindhoven. Van zeventig PRE-cliënten is
de prevalentie van recidive berekend. De evaluatie richt zich niet alleen op de
recidive onder jongeren, maar ook op het verloop van de samenwerking tussen de diverse betrokkenen en de resultaten van de samenwerking.

22

Centrum Maliebaan, 1997, GAVO Utrecht

Begin jaren negentig waren er in Utrecht veel problemen met verslaafden die
zorgden voor overlast in de publieke ruimte. Daarom werd in 1994 de ‘Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast’ (GAVO) gestart voor
een periode van drie jaar. Het GAVO-project is een samenwerkingsproject
tussen het Openbaar Ministerie, Regiopolitie Utrecht en Centrum Maliebaan.
Om de overlast van verslaafden terug te dringen werd hardnekkig recidiverende, meerderjarige verslaafden een behandelingstraject aangeboden als
alternatief voor detentie. Als de behandeling voortijdig werd afgebroken,
werd de dader meteen aangehouden en volgde een opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis en dus detentie. In het driejarenverslag is de
recidive van 102 deelnemers onderzocht maar zijn ook een aantal praktijkvoorbeelden beschreven om de werkwijze te illustreren.

23

Derks, Hildebrand & Mulder, 1998, Dagbehandelingkliniek De Waag

Begin 1992 werd de eerste forensische dagbehandeling- en polikliniek in
Nederland geopend. De Waag biedt behandeling aan cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en grote psychosociale kwetsbaarheid, die met justitie in
aanraking zijn gekomen. Gedurende zes maanden volgen de patiënten dagelijks een gestructureerd groepstherapeutisch behandelingsprogramma. Het
onderzoek is gehouden onder 98 cliënten die voor 1 januari 1996 met het
programma zijn gestart. De behandelresultaten hebben betrekking op het
psychisch welbevinden, het sociaal functioneren en de recidive van de deelnemers.
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24

Dijksterhuis, 1973, PI Bankenbos

Voor 1963 zaten verkeersdelinquenten hun detentie uit in gevangenissen
voor kortgestraften. In april 1963 stelde het ministerie van Justitie een nieuwe
gevangenis open speciaal bestemd voor verkeersdelinquenten: Bankebos II.
De onderliggende gedachte was dat verkeersdelinquenten op deze wijze niet
moreel besmet geraken door hun omgang met andere gevangenen. Daarnaast maakt een homogene bevolking in een gevangenis het makkelijker om
een behandeling aan te bieden. 76 gedetineerden uit Bankenbos II werden
vergeleken met 76 gedetineerde rijders onder invloed die hun straf in de
reguliere gevangenis Norgerhaven uitzaten. Gekeken is naar recidive, beleving van detentie en de relatie tussen recidive en beleving van detentie.

25

Duin, 1996, Agadir Leiden

Begin jaren negentig werd in Leiden door verschillende instanties aandacht
gevraagd voor de positie van Marokkaanse jongeren. Dit was de aanleiding
om in 1994 een project speciaal voor Marokkaanse randgroepjongeren in Leiden te starten, het interventieproject Agadir. In Agadir wordt gebruikgemaakt
van een intensieve en ambulante vorm van hulpverlening. Door diverse
instellingen, zoals politie en reclassering, wordt samengewerkt om met de
jongere een begeleidingsplan op te stellen. Als afspraken niet worden nagekomen volgen sancties. Bij 39 jongeren is na afloop van het project gekeken
naar het aantal politiecontacten en de uitstroom naar werk of scholing. Ook
is nagegaan hoe de jongeren zelf, hun ouders, de trajectbegeleiders en
betrokken instanties de aanpak en de resultaten van het project waarderen.

26

Duipmans, 1993, Preventieproject Groningen

In het hulpverleningsexperiment Proefproject preventie van kleine criminaliteit in Groningen, wordt de nadruk gelegd op hulpverlening aan jongeren in
achterstandssituaties. Het project heeft tot doel om de samenwerking tussen
politie, justitie en welzijnswerk te bevorderen. De hulpverlening bestaat uit
een buitenjustitiële aanpak waarmee wordt geprobeerd de maatschappelijke
positie van achtergestelde jongeren te verbeteren en de delinquentie onder
de jongeren te verminderen. De experimentele groepen werden gevormd
door jongeren die met politie in aanraking zijn gekomen uit vier gemeenten
in het arrondissement Groningen. De controlegroep bestond uit overeenkomstige jongeren uit een gemeente in het arrondissement Leeuwarden. Van
alle jongeren is de prevalentie van recidive nagegaan.
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27

Duipmans, 1996, Slachtoffer in Beeld

Het leerproject Slachtoffer in Beeld is een van de leerprojecten die aan jongeren kunnen worden opgelegd als (onderdeel van een) taakstraf. Vanaf 1 juni
1988 werd met dit project geëxperimenteerd in de arrondissementen Arnhem, Dordrecht, Leeuwarden en Utrecht. Op 1 januari 1991 werd het leerproject landelijk ingevoerd. Slachtoffer in Beeld is een gestandaardiseerde cursus
die bestaat uit vijf dagdelen. In de cursus wordt geprobeerd de jonger daders
inzicht te geven in de gevolgen die hun delicten voor slachtoffers hebben
gehad. In zes arrondissementen zijn gegevens van jongeren verzameld die
hebben deelgenomen aan één van de laatste zes cursussen die voor juli 1995
zijn verzorgd. Van deze jongeren is de recidive gemeten.

28

Emmerik, 1985, Tbr

Met dit onderzoek wordt de strafrechtelijke maatregel tbr (nu tbs) geëvalueerd. Op de korte termijn damt de tbr het recidivegevaar in door de patiënt
op te sluiten. Op de langere termijn wordt getracht om via behandeling het
gevaar dat de patiënt vormt te verminderen. Het onderzoek richt zich op de
relatieve effectiviteit van de tbr in vergelijking met de lange gevangenisstraf.
Voor het onderzoek zijn alle voormalige tbr-gestelden gevolgd van wie de
maatregel in de periode 1 juli 1974 tot 1 juli 1979 werd beëindigd. Dit zijn in
totaal 589 personen. De controlegroep bestaat uit 373 langgestraften. Van
beide groepen is de recidive vastgesteld.

29

Emmerik, 1989, Tbs

Naar aanleiding van twee gewelddadige incidenten is onderzoek verricht
naar het recidivegedrag van ter beschikking gestelde seksuele delinquenten.
Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattende studie naar de recidive van ex-terbeschikkinggestelden. Voor de 162 personen die zijn aangemerkt als seksueel delinquent is de prevalentie van recidive berekend.

30

Emmerik, 1989, Tbs

Dit rapport is een vervolgonderzoek naar het verband tussen de strafrechtelijke maatregel tbs en recidive. In eerste instantie wil men door middel van
insluiting bereiken dat de patiënten niet opnieuw delicten kunnen plegen.
Op de langere termijn wordt de beoogde beveiliging nagestreefd door te proberen de oorzaken van het recidivegevaar weg te nemen door behandeling
van psychische stoornissen. De onderzoeksgroep bestaat uit alle tbs-gestel-
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den van wie de maatregel werd beëindigd in de periode 1979 tot en met 1983.
De onderzoekspopulatie bestaat daarmee uit 436 personen. Gekeken is naar
de omvang en de aard van hun recidive.

31

Emmerik, 1982, Tbs-kliniek Van der Hoeven

Het merendeel van de patiënten in de Van der Hoeven kliniek heeft een tbrmaatregel (nu: tbs). De maatregel zorgt ervoor dat de dader geen strafbare
feiten meer kan plegen en dat een behandeling aan de dader kan worden
gegeven. Om te onderzoeken hoezeer de ex-patiënten van de Van der Hoeven
kliniek recidiveren is een dossieronderzoek uitgevoerd onder 368 personen
die in de periode 1955 tot en met 1977 in de kliniek opgenomen zijn geweest.
Daarnaast zijn ex-patiënten geïnterviewd om te kijken hoe zij na de behandeling functioneren.

32

Endstra, 1993, Dader in Beeld (Alkmaar)

Het leerproject ‘Dader in Beeld’ is gestart in het najaar van 1990. Deze cursus
probeert daders te confronteren met de gevolgen van het delict. Daarnaast
wordt geprobeerd de persoonlijke vaardigheden te verbeteren en de sociale
en maatschappelijke positie van deelnemers te herstellen. Bij de start van het
onderzoek hadden 51 mensen de cursus gevolgd. Zij vormen de experimentele groep. De controlegroep bestaat uit 132 personen die wel voor deelname
aan de cursus zijn uitgenodigd, maar deze niet hebben gevolgd. Onderzocht
is of de cursus bijdraagt aan het terugdringen van recidive. Verder is gekeken
of de cursus effectief is in het bijbrengen van vaardigheden, het vermeerderen van kennis en inzicht, het veranderen van de mentaliteit en het bewerkstelligen van een gedragsverandering.

33

Espen, 2002, Halt Amsterdam

Halt staat voor Het ALTernatief. Halt probeert een pedagogisch verantwoord
alternatief te vormen voor traditionele strafvervolging. Daarbij wordt ook de
schadevergoeding aan de benadeelde meegenomen. Door de snelle afhandeling van het delict zou deze afdoening effectiever zijn. Bovendien wordt bij
een Halt-procedure de jongere niet geregistreerd bij justitie. In dit onderzoek
zijn 1.078 jongeren bekeken die in 1997 een delict hebben gepleegd en daarvoor een Halt-afdoening bij bureau Amsterdam Amstelland hebben gekregen. Voor deze groep zijn de algemene kenmerken en recidivepatronen
beschreven.
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34

Essers, Laan & Veer, 1995, Cashba Rotterdam

In 1992 is in Rotterdam het project Cashba gestart. Cashba is een alternatief
voor voorlopige hechtenis. In het project wordt een ambulant dagprogramma aangeboden dat drie maanden duurt. Het dagprogramma bestaat
uit onderwijs, onderwijs in hout- en metaalbewerking, creatieve technieken,
sport en training in sociale vaardigheden. In het programma wordt geprobeerd de sociale competenties van de deelnemers te vergroten en een beter
toekomstperspectief op het vlak van scholing en werk te bieden. Hierdoor
moet het delinquente gedrag verminderen of zelfs stoppen. De onderzoeksgroep bestaat uit 73 personen die naar Cashba zijn verwezen tussen maart
1992 en mei 1994. Als vergelijkingsgroep gold een groep van 100 jongeren die
enige tijd in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht. De prevalentie en
frequentie van recidive van de onderzoeksgroepen werd vergeleken. Daarnaast is gekeken of Cashba een positieve invloed heeft op een aantal aspecten in het leven van jeugdigen en jongvolwassenen, zoals de woonsituatie, de
relatie met ouders en familie en vrije tijd.

35

Essers & Laan, 1990, Slachtoffer in Beeld

In juni 1988 werd gestart met de voorbereidingen van de cursus Slachtoffer in
Beeld. De cursus is opgezet als een voorlichtingscursus voor jeugdige delinquenten. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de deelnemers van dit
leerproject opnieuw met justitie in contact komen. Daarnaast wordt ingegaan op enkele achtergrondgegevens van de cursisten en het verband van
deze gegevens met eventuele recidive. De onderzoeksgroep bestaat uit
95 deelnemers. De gepresenteerde recidivegegevens vormen niet meer dan
een zeer voorlopige indicatie, mede omdat een goede vergelijkingsgroep ontbreekt.

36

Ferwerda, Leiden, Arts & Hauber, 2006, Halt

In Nederland bestaat al geruime tijd een alternatieve straf voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd: de
Halt-afdoening. Een traject van Halt bestaat uit het uitvoeren van werkzaamheden en/of leeractiviteiten. Het kan ook zijn dat er excuses worden aangeboden aan het slachtoffer of dat de schade betaald wordt. De achterliggende
gedachte is dat door de jongeren te confronteren met de gevolgen van hun
gedrag en hun gedragsalternatieven aan te bieden, voorkomen wordt dat zij
zich opnieuw schuldig zullen maken aan crimineel gedrag. Jongeren die zijn
opgepakt, worden door de politie naar Halt verwezen. Voor het onderzoek
werden jongeren samen met hun ouders uitgenodigd op het Halt-bureau.
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Hen werd om medewerking verzocht. Na instemming werden ruim 800 jongeren verdeeld over twee onderzoeksgroepen. De ene helft volgde het traject
van Halt en de andere helft werd daarvan vrijgesteld. Van beide onderzoeksgroepen werd de recidive opgetekend aan de hand van politiegegevens uit de
betreffende regio’s.

37

Geest, Bijleveld & Wijkman, 2005, JJI Harreveld

Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek naar recidive onder
behandelde jeugdige zedendelinquenten in justitiële jeugdinrichting Harreveld. Harreveld was, in de tijd dat de onderzochte jongeren er verbleven, een
niet gesloten vakinternaat. De nadruk lag sterk op scholing, opleiding en het
behalen van een dipoma. Besproken wordt in hoeverre 270 jongens die tussen 1989 en 1996 Harreveld verlieten, na hun ontslag (opnieuw) delicten hebben gepleegd.

38

Genugten, Timmerman & Nijboer, 1996, SoVa

Sinds 1983 worden er in Nederland socialevaardigheidstrainingen voor minderjarige delinquenten gegeven. Nu deze interventie meerdere jaren bestaat
kan worden gekeken naar de resultaten in de praktijk. Het doel van de SOVAtrainingen is om de deelnemers sociaal competent te maken. De achterliggende theorie is het tekortenmodel: als de tekorten van jeugdigen worden
aangepakt, zullen zij minder recidiveren. Onderzocht werd in hoeverre de
sociale vaardigheden daadwerkelijk waren toegenomen na een training. Ook
is gekeken naar de recidive van de 121 daders die in 1992 en 1993 een SOVAtraining volgden.

39

Geudens, 1999, Gemeenschapsdienst België

In dit onderzoek wordt de gemeenschapsdienst vergeleken met enkele traditionele sancties. Gemeenschapsdienst is een nieuwe manier van reageren op
jeugdcriminaliteit in België en past meer bij het herstelrechtelijk jeugdsanctierecht. De onderzoeksgroep bestaat uit 214 jongens. Daarnaast is er een
controlegroep gevormd van 200 jongens, die een traditionele jeugdbeschermingsmaatregel hebben ondergaan. Door de recidive van de experimentele
en controlegroep te vergelijken wordt geprobeerd de waarde van de interventie in te schatten.
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40

Groen, 1997, Hellend Pad Haarlem

De interventie Hellend Pad richt zich op jongeren die in een achterstandspositie verkeren en als gevolg daarvan regelmatig met politie of justitie in aanraking komen. Door de jongeren een nieuw perspectief te bieden op het terrein
van scholing of arbeid, wil het project voorkomen dat de jongeren een criminele carrière tegemoet gaan. 100 jongeren hebben van mei 1994 tot en met
november 1996 het project doorlopen. Met behulp van zowel kwalitatieve als
kwantitatieve methoden is geprobeerd te achterhalen of deze jongeren minder hebben gerecidiveerd.

41

Heiden-Attema & Wartna, 2000, Strafrechtelijke maatregel voor
jongeren

In 1995 is het Nederlandse Jeugdstrafrecht gewijzigd: zowel de plaatsing in
een inrichting voor buitengewone behandeling (pibb) als de terbeschikkingstelling van jeugdigen zijn vervangen door één strafrechtelijke maatregel, de
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ). Met dit onderzoek wordt
nagegaan in hoeverre de groep jongeren die een PIJ-maatregel ondergaan
vergelijkbaar is met jongeren die vóór de wijziging van het jeugdstrafrecht
een pibb of een jeugd-tbr kregen opgelegd. Naast een beschrijving van de
drie groepen jongeren gaat deze studie ook in op de recidive van jongeren in
de periode na beëindiging van de maatregel.

42

Heiden-Attema & Wartna, 2000, justitiële behandelinrichting

Ieder jaar worden enkele honderden jongens en meisjes opgenomen in een
justitiële behandelinrichting. Anno 2000 is er nog weinig bekend over het
effect van verblijf in deze inrichtingen. In dit rapport wordt verslag gedaan
van de resultaten van een recidivemeting die gedaan is vijf jaar na het vertrek
uit de behandelinrichting. De resultaten van deze studie hebben betrekking
op dezelfde onderzoeksgroep als in het onderzoek van Boendermaker centraal stond: 383 jongeren die in 1993 werden opgenomen in één van de
11 justitiële behandelinrichtingen in Nederland. In het huidige onderzoek is
gebruikgemaakt van een langere observatieperiode en is de recidive gebaseerd op gegevens uit de justitiële documentatie.

43

Hoff & Lagendijk, 1995, Werkstart Amsterdam

Project Werkstart is een project voor jongens die in het Jongeren Opvang
Centrum (JOC) zijn opgenomen. In het project worden jongeren begeleidt bij
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hun terugkeer in de maatschappij. In dit evaluatierapport wordt ingegaan op
de opzet van project Werkstart en de (justitiële) setting ervan. Eerst worden
de trajecten en de daarbinnen ontwikkelde modules uitgelegd. In het tweede
gedeelte wordt ingegaan op de kenmerken van de deelnemers en de deelname aan de verschillende modules. Verder worden de resultaten van de trajecten voor de deelnemers beschreven en recidivegegevens van dertig uitgestroomde jongeren geanalyseerd.

44

Horn, Scholing & Mulder, 2006, Dagbehandelingkliniek De Waag

Anno 2000 is er in Nederland niet veel onderzoek gedaan naar recidive bij
ambulant verpleegde daders van partnergeweld. Dit onderzoek is uitgevoerd
onder 279 volwassen plegers van partnergeweld die tussen 2001 en 2002
werden geaccepteerd voor behandeling bij het centrum voor ambulante
forensische psychiatrie De Waag. Enerzijds brengt dit onderzoek de recidivepercentages van de groep in kaart. Anderzijds wordt onderzocht welke sociaal-demografische factoren en delict- en behandelkenmerken samenhangen
met het wel of niet terugvallen in delictgedrag.

45

Houwink, 1972, JJI Den Engh

In dit artikel wordt gekeken naar de resocialisatie van delinquenten uit de
inrichting Den Engh. In Den Engh wordt gebruikgemaakt van orthopedagogisch georiënteerde methoden om het gedrag van jongeren te beïnvloeden.
De onderzoeksgroep bestaat uit 108 jeugdigen waarvan bekend is of zij na het
verlaten van de inrichting opnieuw in ernstige moeilijkheden met justitie zijn
gekomen. Bekeken werd welke de specifieke kenmerken zijn van recidivisten
en niet-recidivisten.

46

Hurk, Schippers & Breteler, 1994, Drugsvrije afdeling in HvB
Rotterdam Noordsingel en DOC te Doetinchem

Vanaf de jaren zeventig nam de drugsproblematiek binnen de penitentiaire
inrichtingen toe. Dit heeft binnen het gevangeniswezen geleid tot een meer
systematisch penitentiair drugbeleid. Drugsvrije afdelingen (DVA’s) spelen
hierbij een rol. Met het beleid werd beoogd een bijdrage te leveren aan zowel
de beheersing van de penitentiaire drugsproblematiek als aan de re-integratie van gedetineerde drugsgebruikers door het aanbieden van drugshulpverlening. Over de effectiviteit was weinig bekend en daarom werd een evaluatieonderzoek naar de DVA’s gedaan. Het onderzoek werd uitgevoerd in twee
penitentiaire inrichtingen met een DVA-regime, het HvB Noordsingel te

127

128

Wat werkt in Nederland en wat niet?

Rotterdam en het Drugvrije Opvang Centrum (DOC) De Kruisberg te Doetinchem. De experimentele groep bestond 57 gedetineerde drugsgebruikers die
hun detentie na binnenkomst vervolgen in het DVA-regime. De controlegroep werd samengesteld uit gedetineerde drugsgebruikers die hun detentie
doorbrachten binnen één van de twee andere niet-DVA-regimes. De mate
van recidive van beide onderzoeksgroepen is vergeleken.

47

Noorda & Veenbaas, 1997, Nieuwe Perspectieven Amsterdam

In het eindrapport van het evaluatieonderzoek ‘Nieuwe Perspectieven voor
jongeren op achterstand in Amsterdam-West’ wordt ingegaan op een interventieproject voor jongeren met minstens drie politiecontacten. In de interventie staan samenwerkingsafspraken tussen de jongere en de interventiewerker centraal. Het actieplan omvat altijd de volgende drie trajecten: gezin,
school en werk, en vrije tijd. Bij herhaalde terugval kan een sanctiebeleid in
werking treden. 408 Jongeren waren begonnen met de interventie en 300 jongeren hadden een kortdurende intensieve interventie afgerond. Nagegaan
werd of de situatie van de deelnemers was verbeterd, onder meer op het
gebied van criminaliteit.

48

Jansen, 1999, Halt Rotterdam

In 1995 kreeg de Halt-afdoening een wettelijke basis. Vanaf die tijd mag de
afdoening niet alleen na vandalisme maar ook na lichte vermogensdelicten
worden opgelegd. Naar aanleiding van de wetswijziging is de recidive die
optreedt na een Halt-afdoening bekeken. Bij een Halt-afdoening moet de
jongere werkzaamheden verrichten die in verband staan met het gepleegde
delict. Eventueel kan ook een schadevergoeding worden betaald. Als de jongere de werkzaamheden afdoende heeft vervuld, wordt de zaak door de politie geseponeerd. Het recidivegedrag van 446 Halt-jongeren is vergeleken met
de recidive van 330 jongeren die vergelijkbare delicten hebben gepleegd
maar niet naar Halt zijn verwezen.

49

Jessen, 1969, Tbs-kliniek Van der Hoeven

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van de eerste, voorlopige uitkomsten
van een onderzoek naar de resultaten van de behandeling in een inrichting
voor psychisch gestoorde delinquenten. Een behandeling in de Van der Hoeven kliniek wordt als geslaagd beschouwd indien recidive uitblijft gedurende
het verblijf in de vrije maatschappij na het verlenen van proefverlof (PV), en
tijdens de periode van voorwaardelijk ontslag uit de terbeschikkingstelling
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(VO). Op dit moment zijn alleen gegevens beschikbaar over de recidive van
degenen die vanuit de kliniek met proefverlof gingen en daarom is alleen van
deze 68 patiënten de recidive geanalyseerd.

50

Jongman & Jong, 1976, Tehuisplaatsing

Omstreeks 1960 bestonden er grote regionale verschillen in het beleid inzake
de uithuisplaatsing van onder toezicht gestelde kinderen. Een en ander gaf
aanleiding tot een natuurlijk experiment. In dit onderzoek werden twee
arrondissementen vergeleken. In het eerste werden via de kinderrechter veel
kinderen in een tehuis geplaatst, in het tweede verhoudingsgewijs weinig. In
totaal werden 41 paren van kinderen samengesteld, waarbij één van de twee
steeds wel geplaatst was (in het eerste arrondissement) en het andere kind
niet (in het tweede arrondissement). Daarna werd vastgesteld wie van deze
kinderen 15 jaar later wel een strafblad had en wie niet. Bovendien werd de
lengte van het strafblad vergeleken.

51

Jongman & Effendi, 1973, Voorwaardelijk sepot

In de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw werd in het arrondissement
Groningen veel vaker een onvoorwaardelijk sepot geadviseerd dan in het
arrondissement Assen. Bij een onvoorwaardelijk sepot komt de jongere er
relatief gemakkelijk van af. De dader hoort meestal niets meer van zijn zaak.
Dit zou een ongunstig effect op de latere recidive kunnen hebben. In dit
onderzoek wordt het verschil in effect van voorwaardelijk en onvoorwaardelijk sepot op recidivecijfers gemeten. Voor elk voorwaardelijk sepot (afkomstig uit Assen) werd in Groningen een vergelijkbaar geval van een onvoorwaardelijk sepot gezocht. De zaken waren afkomstig uit 1967 en 1968. Zo
werden er 68 paren gevormd. Van deze 136 jongeren is nagegaan of ze na hun
delict in 1967/1968 recidiveerden.

52

Jongman & Steenhuis, 1975, Voorlopige hechtenis

Met dit onderzoek werd getracht vast te stellen wat de langetermijngevolgen
zijn van preventieve hechtenis. Er werd een onderzoeksgroep samengesteld
met personen die voorlopige hechtenis hadden gekregen. Zij werden vergeleken met een controlegroep bestaande uit personen die geen voorlopige hechtenis hadden ondergaan. De consequenties van voorlopige hechtenis op de
gezinssituatie, voor gehuwden en alleenstaanden, voor de werksituatie en op
herhaald delictgedrag werden gemeten.
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53

Jonker, 2004, JJI Den Engh

Dit proefschrift gaat in op de effecten van de SocioGroepsStrategie (SGS) die
enige jaren in rijksinrichting Den Engh werd gehanteerd. De SGS bestaat uit
verschillende groepsactiviteiten waarin de omgang met leeftijdgenoten centraal staat. Het onderzoek is uitgevoerd onder 68 jongeren met antisociale
gedragsstoornissen. De recidive van de onderzoeksgroep werd vergeleken
met gegevens uit de studie van Heiden-Attema & Wartna (2000). Daarnaast
werden de resultaten van SGS geanalyseerd in termen van de gemeten attitudeveranderingen.

54

Jonkers, Fiselier, Verbogt & Rombouts, 1969, Open Gevangenis

Dit rapport gaat in op de betekenis van de plaatsing in een open inrichting
voor de recidive. Kenmerkend voor het regiem in een open ‘gesticht’ is dat er
meer contact is tussen de gedetineerde en de samenleving en dat er minder
bewaking is. De maatschappelijke wederaanpassing van de gedetineerde zou
bevorderd worden door een verblijf in een open gesticht. Bovendien wordt
een straf waarbij de veroordeelde een reële vrijheid geniet humaner geacht.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen gevangen die het laatste deel van
hun gevangenisstraf in een open gesticht hebben doorgebracht met gevangen die hun hele straf in een gesloten setting hebben doorgebracht. Nagegaan is of de recidive tussen beide groepen verschilt.

55

Kamstra & Leuw, 1975, Dagvaarding door officier van justitie

Dit onderzoek beschrijft het effect van het optreden van de officier van justitie op het recidivepatroon van strafrechtelijk minderjarigen. Het optreden
van een officier van justitie wordt gedefinieerd als ‘hard’ wanneer een jongere gedagvaard wordt en ‘zacht’ als de jongere niet gedagvaard wordt. Het
onderzoek richtte zich op Nederlandse jongens die in de eerste helft van 1972
voor het eerst in contact kwamen met justitie. Via hun strafdossiers werd
nagegaan of zij de harde dan wel zachte aanpak kregen. Daarna werd nagegaan welke groep het meest recidiveerde.

56

Kleiman & Terlouw, 1997, Harde Kern projecten

In verschillende gemeentes gingen eind jaren negentig experimenten van
start met projecten voor zogenoemde hardekernjongeren of stelselmatige
daders. De stelselmatige daders werden minstens een half jaar intensief
begeleid. De individuele aanpak is gericht op het bieden van een toekomst-
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perspectief, maar er worden ook strikte afspraken gemaakt. In dit onderzoek
zijn vijf projecten voor daders onder de loep genomen. Het betreft de De
Kans in Den Haag, Omslag in Deventer, Retour Zaanstreek in Zaandam, Stelselmatige Dader Aanpak in Groningen en Agadir in Leiden. In totaal zijn
143 jongeren begeleid. Het rapport geeft een beschrijving van de opzet van de
projecten, de (justitiële) achtergrond van de deelnemers en het kader waarin
zij aan de projecten deelnamen. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze
waarop de deelnemers zijn begeleid en welke resultaten dit opleverde. Eén
onderdeel van de uitkomsten vormt de recidive van de deelnemers.

57

Knaap, Laan & Wartna, 2005, Binnenste Buiten (PI Noord-Brabant
Noord)

Het project Binnenste Buiten richt zich op arbeidstoeleiding en wordt aangeboden aan gedetineerden van het Penitentiair Centrum voor Maatschappelijke Integratie (PCMI) De Corridor. Het hebben van werk en/of een opleiding
zijn belangrijke factoren voor het welslagen van de re-integratie van exgedetineerden. Voor dit onderzoek werden deelnemers geselecteerd die de
interventie al dan niet succesvol hadden afgerond in de periode tussen
1 januari 1997 en 31 oktober 2001. In totaal bestond de onderzoeksgroep uit
305 personen. De recidive van deze groep werd gemeten en afgezet tegen de
verwachte recidive in een virtuele vergelijkingsgroep. Deze werd verkregen
door met behulp van een statistisch model de base rate te schatten van een
groep gedetineerden met dezelfde achtergronden als de experimentele
groep.

58

Knaap, Laan & Wartna, 2005, nieuw Positief Initiatief (PI NoordHolland Noord)

In het kader van het beleidsprogramma Terugdringen Recidive is onderzoek
gedaan naar de recidive van ex-deelnemers van het project nieuw Positief
Initiatief (nPI). Het project is een vorm van detentiefasering van PI NoordHolland Noord. Het achterliggende idee is dat straftenuitvoeringlegging
effectief zou kunnen zijn indien het gecombineerd wordt met pogingen tot
re-integratie. Voor dit onderzoek werden deelnemers geselecteerd die het
begeleidingstraject in de periode 1996 tot en met 2001 hadden afgerond. De
onderzoeksgroep bestond uit 1080 personen. De recidive van de experimentele groep wordt vergeleken met de recidive van een virtuele controlegroep,
verkregen door met een statistisch model de base rate te schatten van een
groep gedetineerden met dezelfde achtergronden als de experimentele
groep.
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59

Koeter, 2002, Vroeghulp interventie Aanpak

In 1997 werd door de Reclassering de toepassing van vroeghulp uitgebreid
naar alle verslaafde gedetineerden. Deze nieuwe benadering werd de Vroeghulp Interventie Aanpak (VIA) genoemd. Het gaat om reclasseringsactiviteiten die plaatsvinden in de periode vanaf de insluiting van de verdachte op
het politiebureau tot het einde van de inverzekeringstelling. De VIA in de
regio’s Amsterdam, Utrecht en Groningen werd geëvalueerd. Personen die
naar aanleiding van de vroeghulp een drangtraject aangeboden kregen, werden vergeleken met personen die niet bezocht zijn in het kader van de VIA en
personen die wel bezocht zijn maar geen drangaanbod kregen. Voor de drie
onderzoeksgroepen werd nagegaan welke veranderingen zich voordeden in
totaal geregistreerde criminaliteit en de vermogenscriminaliteit.

60

Koeter & Bakker, 2007, Sov

Op 1 april 2001 trad de wet strafrechtelijke opvang verslaafden (sov) in werking. Met deze wet kan een gedwongen strafrechtelijke maatregel in een
inrichting worden opgelegd aan verslaafde justitiabelen. In de inrichting
krijgt de verslaafde de keus tussen detentie of behandeling. Detentie als stok
achter de deur is belangrijk omdat deze groep verslaafden zich uitsluitend op
basis van vrijwilligheid moeilijk zou laten beïnvloeden. Dit rapport beschrijft
de resultaten van de effectevaluatie. In het onderzoek is gekozen voor een
quasi-experimentele opzet met drie controlegroepen, namelijk deelnemers
van de Forensische Verslavingskliniek, Triple-Ex en reguliere detentie. Van
alle onderzoeksgroepen werd de prevalentie van recidive gemeten.

61

Kogel & Hartogh, 2005, Tbs

De tbs-maatregel probeert de maatschappij te beschermen tegen hernieuwde criminaliteit gepleegd door daders die verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De rechter beslist of de tbs-maatregel wordt verlengd. De behandelinstellingen adviseren de rechter hierbij. Soms beëindigt
de rechter de maatregel tegen het advies van de adviserende instellingen in.
Dit is de zogeheten ‘contraire beëindiging’. In het onderzoek werden gevallen
van contraire beëindiging nader geanalyseerd. Bekeken werd of patiënten
met een contraire beëindiging meer recidiveerden dan patiënten met een
conforme beëindiging.

Bijlage 3

62

Kruissink & Verwers, 1991, Halt Rotterdam

In 1989 werd in Rotterdam geëxperimenteerd met een alternatieve afdoening
voor winkeldiefstal. Net zoals bij vandalisme krijgen jongeren die winkeldiefstal plegen nu ook een Halt-afdoening. Dit betekent dat zij, als zij aan
bepaalde voorwaarden voldoen, aan justitiële vervolging kunnen ontkomen
door alternatieve werkzaamheden te verrichten. Eerder gingen jongeren die
betrapt werden op winkeldiefstal meestal vrijuit. In dit rapport wordt verslag
gedaan van een evaluatieonderzoek. De experimentele groep bestaat uit
85 Rotterdamse Halt-jongeren, de controlegroep bestaat uit 69 Utrechtse jongeren die ook wegens winkeldiefstal met de politie in aanraking zijn gekomen
maar op traditionele wijze zijn behandeld. Van beide groepen werd de prevalentie en frequentie van de recidive berekend.

63

Kruissink & Verwers, 1989, Halt Nederland

Dit rapport doet verslag van een landelijk evaluatieonderzoek naar Haltprojecten die zich richten op het voorkomen en bestrijden van vandalisme.
De Halt-afdoening houdt in dat de jongeren werkzaamheden moeten verrichten die direct verband houden met het gepleegde feit. Er werd een steekproef genomen uit de Halt-projecten te Dordrecht, Eindhoven en Rotterdam.
Zo ontstond een onderzoeksgroep van 179 jongeren. De controlegroep is
samengesteld uit jongeren die met de Utrechtse politie in contact kwamen
maar geen Halt-afdoening kregen. Van beide groepen is het effect op het
opnieuw plegen van vandalisme bekeken.

64

Laan, Knaap & Wartna, 2005, Sociale vaardigheidstraining

In deze studie is onderzoek gedaan naar de recidive van ex-deelnemers aan
de interventie sociale vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des
Heils. Deze sociale vaardigheidstraining is een ambulant programma voor
groepen daders van ‘overlast’ en groepsdelicten. De training probeert de
deelnemers praktische en sociale vaardigheden bij te brengen of deze vaardigheden te versterken. Voor dit onderzoek werden deelnemers geselecteerd
die de training al dan niet succesvol hebben afgerond in de periode 1 januari
2000 tot 1 november 2001. In totaal bestaat de onderzoeksgroep uit 96 personen. De recidive van de deelnemers is vergeleken met de voorspelde recidive
in een virtuele vergelijkingsgroep met dezelfde achtergronden als de deelnemers.
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65

Laan, Knaap & Wartna, 2005, Jeugdreclassering

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek van Kruissink en Verwers
(2002) naar de praktijk van de jeugdreclassering. De jeugdreclassering biedt
hulp aan de jongere en diens leefomgeving. Het belangrijkste doel is voorkomen dat een jongere doorgaat met zijn criminele levensstijl. In het eerdere
onderzoek is een steekproef getrokken uit de groep jongeren die in het eerste
kwartaal van 2000 de begeleiding die plaatsvond in het kader van de jeugdreclassering hadden beëindigd. In het vervolgonderzoek zijn alle 722 jongeren
opgenomen in de experimentele groep en is gekeken welk deel van de jongeren na beëindiging van de begeleiding opnieuw met justitie in aanraking is
gekomen. Nagegaan werd hoe de recidive zich verhield met de voorspelde
recidive van een virtuele controlegroep met dezelfde achtergronden als de
jongeren in de experimentele groep.

66

Laan, 1991, Alternatieve sancties

Deze studie rapporteert over de resultaten van het experiment met alternatieve sancties dat in maart 1983 van start ging. De werk- en trainingsprojecten worden toegepast in het kader van het jeugdstrafrecht en hebben een
opvoedend karakter. In de periode april 1983-april 1984 werden gegevens
verzameld van alle alternatieve sancties die in dat jaar in de proefarrondissementen Amsterdam, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Zutphen werden opgelegd. Voor de vergelijkingsgroep zijn gegevens verzameld
van jongeren van wie in dezelfde periode de strafzaak door het OM werd
geseponeerd of bij wie de kinderrechter een traditionele straf oplegde. De
verschillende afdoeningen werden onderling vergeleken op de prevalentie en
de frequentie van recidive.

67

Laan & Essers, 1993, DTC Eindhoven

Het dagtrainingscentrum Eindhoven (DTC) probeert veroordeelde jongeren
uit de neerwaartse spiraal van de criminaliteit te halen. DTC is een alternatief
voor detentie. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de effectiviteit is van
DTC. De onderzoeksgroep bestaat uit 64 jongens die in de periode tussen
maart 1990 en juni 1992 aan DTC zijn begonnen. Bij alle deelnemers werd
nagegaan of zij na afloop van DTC opnieuw met justitie in aanmerking kwamen.
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68

Laan & Essers, 1990, Kwartaalkursus Amsterdam

De Kwartaalkursus is een drie maanden durend dagprogramma voor jeugdige delinquenten, gevestigd in Amsterdam-Oost. Het project is eind 1986
gestart en is bedoeld als alternatief voor voorlopige hechtenis. Het programma van de Kwartaalkursus bestaat uit onderwijs, algemene technieken,
sport en sociale vaardigheden. Het effectonderzoek heeft betrekking op
60 jongeren die in de periode november 1986-augustus 1988 aan de Kwartaalkursus hebben deelgenomen. Daarnaast is een controlegroep samengesteld, bestaande uit 86 jongeren die in dezelfde periode ten minste drie
weken in voorlopige hechtenis hebben gezeten en niet naar de Kwartaalkursus werden gestuurd. Van beide onderzoeksgroepen werd de prevalentie en
frequentie van de recidive bekeken. Tevens zijn metingen gedaan van de leefsituatie en van bindingen met de samenleving.

69

Leuw & Brouwers , 1992, Alcohol Verkeer cursus

In 1989 werd het landelijk experiment met de invoering van de Alcohol Verkeer Cursus (AVC) afgerond. Deze alternatieve sanctie beoogt het rijden
onder invloed van veroordeelde daders te bestrijden. Getracht wordt de kennis van de deelnemers over alcoholgebruik bij verkeer te vergroten. Daarnaast wordt geprobeerd een attitudeverandering teweeg te brengen die
ervoor zorgt dat de deelnemers minder snel geneigd zijn om na alcoholgebruik aan het verkeer deel te nemen. In dit onderzoek werd de effectiviteit
van de AVC-cursus gemeten. De onderzoeksgroep bestaat uit 2.660 cursisten
uit het hele land. Daarnaast werd een controlegroep samengesteld van
1.176 alcohol-verkeersdelinquenten die niet aan een AVC deelnamen. Voor
een deel van de deelnemers uit beide groepen is de alcohol-verkeerrecidive
bekeken.

70

Leuw, 1995, AVC Proloog Assen

In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de AVC-proloog uitgevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus (AVC) bestemd voor plegers
van minder ernstige gevallen van alcohol-verkeerdelinquentie. De onderzoeksgroep bestaat uit 155 cursisten die hebben deelgenomen aan AVCProloog. Deze zijn vergeleken met de controlegroep van 138 alcohol-verkeerdelinquenten uit het arrondissement Almelo. In Almelo werden op dat
moment geen alcohol-verkeercursussen gegeven. De delinquenten kregen
een geldboete. Van beide groepen is de alcohol-verkeerrecidive berekend.
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71

Leuw, 1995, Tbs

Dit onderzoek maakt deel uit van een serie onderzoeken waarin de recidive
van ex-terbeschikkingsgestelden in kaart wordt gebracht. In dit onderzoek
gaat het om de tbs-gestelden die in de jaren van 1984 tot en met 1988 werden
ontslagen. De onderzoeksgroep omvat 395 personen. De ontwikkeling van de
recidivecijfers wordt beschreven. Er wordt aandacht besteed aan: de onderzoekspopulatie, de uitvoering van de maatregel, de recidive die na afloop van
de maatregel optreedt en de voorspelling van de recidive na de tbs.

72

Leuw, 1999, Tbs

Ook dit onderzoek maakt deel uit van een reeks studies naar de recidive van
personen van wie de tbs werd beëindigd. Nu gaat het om de 314 personen die
tussen 1974 en 1993 uit de tbs werden ontslagen. Het onderzoek is uitgebreider omdat er nieuwe recidivegegevens bekend zijn. Er wordt gedetailleerd
ingegaan op de ernst van de recidive na de tbs. De tbs is een strafrechtelijke
maatregel bestemd voor plegers van ernstige criminaliteit die ten tijde van
het delict verminderd toerekeningsvatbaar waren. Het doel van de tbs-maatregel is het beveiligen van de maatschappij tegen ernstige geweldscriminaliteit. Om erachter te komen of dit doel wordt gehaald is het van belang inzicht
te krijgen in de recidive.

73

Linden, 1978, Gevangenisregiem

In dit onderzoek onder middellang gestraften werd bekeken welke effecten
twee verschillende gevangenisregiems hebben gehad op de gedetineerden.
Het onderzoek vond plaats in de Penitentiaire vormingsinrichting
‘Nederheide’ in Doetinchem en in gevangenis ‘De Boschpoort’ in Breda. In
Nederheide brengen de gedetineerden hun detentie samen met anderen in
groepsverband door, en nemen zij deel aan een vormingsprogramma. In de
gevangenis van Breda geldt juist een strikt cellulair regiem en is er een
strenge beveiliging. Om na te gaan wat de consequenties zijn van de verschillende regiems, werd een recidiveonderzoek ingesteld onder de ruim
600 gedetineerden die in de jaren 1971 tot en met 1973 uit een van beide
instellingen werden ontslagen.

74

Melissant, 1998, Exodus

Exodus is een project dat (ex-)gedetineerden door middel van begeleid
wonen de mogelijkheid biedt om de overgang van een penitentiaire
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inrichting naar zelfstandig wonen te vergemakkelijken. In het eerste deel van
het onderzoek wordt aan de hand van een literatuurstudie nagegaan wat de
psychosociale en maatschappelijke gevolgen van detentie zijn. Het tweede
deel is het empirische deel dat is uitgevoerd onder 94 personen die in de
onderzoeksperiode van ongeveer zes jaar deelnamen aan het Haagse Exodusproject. Hun recidive werd opgetekend en besproken aan de hand van bevindingen uit de literatuur.

75

Moerings, Wingerden & Vijfhuize, 2006, Exodus

Exodus biedt opvang en begeleiding aan meerderjarige (ex-)gedetineerden.
Nederland kent tien Exodushuizen waar (ex-)gedetineerden worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Het programma dat zij volgen richt
zich op vier sleutelgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Dit onderzoek beschrijft de methodiek van Exodus en laat zien hoe de methode in de
praktijk werd uitgevoerd. Verder is nagegaan hoe effectief Exodus is en of exdeelnemers die het Exodusprogramma succesvol hebben afgerond minder
recidiveren. De onderzoeksgroep bestaat uit alle 734 geregistreerde oudbewoners die Exodus tussen 1999 en juni 2005 hebben verlaten.

76

Nauta, 2008, Nieuwe Perspectieven Amsterdam

In het kader van het beleid Aanpak en Preventie Jeugdcriminaliteit van de
gemeente Amsterdam, worden meerdere interventies voor risico- of probleemjongeren gefinancierd gericht op resocialisatie en hernieuwde deelname aan onderwijs of arbeid. De interventies worden jaarlijks geëvalueerd
op doelmatigheid. In dit rapport wordt verslag gelegd van de recidivemeting
onder 1.782 trajectdeelnemers die in 2004 of 2005 hebben deelgenomen aan
een van de volgende jeugdinterventies: Nieuwe Perspectieven, Nieuwe Perspectieven Preventief, En nu iets positiefs, De Uitdaging, Resocialisatie &
Begeleiding en Nazorg harde kern jeugd. Naast de zes jeugdinterventieprogramma’s wordt in deze rapportage ook gekeken naar de aard en omvang van
recidive onder jongeren die hebben deelgenomen aan een toezichttraject van
de Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Amsterdam.

77

Nauta, 2005, Halt Amsterdam

Jongeren die voor een licht strafbaar feit worden aangehouden en in de voorgaande twaalf maanden niet eerder een proces-verbaal hebben gehad, kunnen door de politie worden verwezen naar Halt Amsterdam-Amstelland. Via
Halt kunnen zij vervolgens deelnemen aan verschillende leer- of werkprojec-
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ten. Op deze manier wordt geprobeerd een signaal af te geven dat hun handelen onacceptabel is, terwijl tegelijkertijd wordt beoogd om vervolging en
recidive te voorkomen. In dit rapport wordt gekeken naar de effectiviteit van
de Halt-afdoening. Daarvoor is nagegaan of jongeren die in de jaren 2001,
2002 en 2003 succesvol hebben deelgenomen aan één (of meer) van de Haltprogramma’s, na uitstroom alsnog veroordeeld zijn. De onderzoeksgroep
bestaat uit 3.453 jongeren die maximaal twee keer hebben deelgenomen aan
één van de Halt-afdoeningen.

78

Nelissen, 2003, Schakelproject PI De Geerhorst

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van het Schakelproject van PI De Geerhorst te Sittard. Gedetineerden krijgen hier extra
kansen in de vorm van bemiddeling naar opleiding en werk, intensieve
reclasseringshulpverlening en cognitieve/gedragsgerichte training. De experimentele groep bestaat uit 112 mannelijke gedetineerden die sinds 1995 zijn
toegelaten tot het Schakelproject. De controlegroep bestaat uit 86 mannelijke
gedetineerden die zich sinds 1995 voor deelname aan het project hebben
aangemeld, maar die niet hebben deelgenomen. In het onderzoek is gekeken
naar de mate waarin het project recidive terugdringt en naar de verschillende
factoren die samenhangen met het stoppen of doorgaan met crimineel
gedrag.

79

Nieuwbeerta, Nagin & Blokland, 2007, Gevangenisstraf

Doel van deze studie was het vaststellen van het effect van de gevangenisstraf
op de verdere criminele ontwikkeling. In de experimentele groep zitten
daders die op hun 26-28e jaar voor het eerst een gevangenisstraf kregen. Er
zijn twee controlegroepen: een groep met daders die niet werden veroordeeld toen zij 26-28 waren, en een groep met daders die op hun 26-28e een
andere veroordeling kregen dan gevangenisstraf. Het effect van de gevangenisstraf werd geschat aan de hand van op het jaarlijks aantal nieuwe veroordelingen.

80

Nijboer, 1971, Vakopleiding

In de Beginselenwet van 1951 staat dat een gevangenisstraf er mede voor
moet zorgen dat de gedetineerde resocialiseert. Eén van de manieren om
resocialisatie te bewerkstelligen in de gevangenis, is het geven van een vakopleiding tijdens de detentie. In deze publicatie onderzocht in hoeverre de
vakopleiding daadwerkelijk bijdraagt aan resocialisatie. In de onderzoeks-
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groep zitten 98 personen die in de loop van 1964 tot 1966 uit de jeugdgevangenis te Zutphen in vrijheid zijn gesteld en een vakopleiding volgden en voltooiden. In de controlegroep zitten 135 personen die in de loop van 1964 tot
1966 uit de jeugdgevangenis te Vught in vrijheid zijn gesteld en geen vakopleiding volgden. Twee aspecten van de resocialisatie werden bekeken, namelijk de recidive en de arbeidscontinuïteit.

81

Otter, 1991, PAD Drenthe

Het Project Preventie Alcoholgerelateerde Delicten (PAD) is een alternatieve
aanpak bedoeld voor jongeren die zich onder invloed van alcohol schuldig
hebben gemaakt aan vandalisme, diefstal, inbraak of mishandeling. In het
voorlichtingsprogramma wordt informatie gegeven over verscheidene onderwerpen die samenhangen met het gebruik van alcohol, over de invloed van
alcohol bij het plegen van delicten en de risico’s die zijn verbonden aan het
overtreden van de wet. Door middel van kennisoverdracht wordt geprobeerd
jongeren en jongvolwassenen bewust te maken van de gevaren en gevolgen
van overmatig alcoholgebruik. De onderzoeksgroep bestaat uit 123 alcoholdelinquenten die de cursus hebben gevolgd. Voor de controlegroep werden
67 jeugdigen en jongvolwassenen geselecteerd, die zich onder invloed van
alcohol schuldig hadden gemaakt aan diefstal, mishandeling of vernieling.
Van beide groepen is de zelfgerapporteerde en geregistreerde delinquentie
gemeten.

82

Wanrooy, 1999, Langverblijf JJI Den Hey-Acker

Het project ‘Langverblijf’ van Rijksinrichting ‘Den Hey-Acker’ te Breda heeft
betrekking op jongens die uitstroomden in 1998 en 1999. Het project bestaat
uit vier opeenvolgende fases, waarin de vrijheden van jeugdigen binnen en
buiten de inrichting volgens een vooraf vastgesteld plan geleidelijk toenemen. 33 jongens hebben deelgenomen aan het project Langverblijf. In het
onderzoek worden resultaten gepresenteerd op het gebied van recidive,
financiën en waardering van het personeel.

83

RSOB, 1993, Dekorge Detailhandelproject

Het project Detailhandelproject ex-kortgestraften (Dekorge) biedt jongeren
die in detentie hebben gezeten een korte opleiding aan, waarna zij in een
baan in de detailhandel kunnen worden geplaatst. De achterliggende
gedachte hierbij is dat het voor ex-gedetineerde jongeren moeilijk is om aan
werk te komen. Door de jongeren perspectief te bieden op werk wordt
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geprobeerd de kans op recidive te verkleinen. Dit evaluatieverslag biedt een
beschrijving van de uitvoering van het detailhandelproject tot en met augustus 1993. Veertien jongeren hebben meegedaan aan de cursus. Onderzocht
werd in hoeverre zij recidiveerden.

84

Ruddijs & Timmerman, 2000, STAPP

In 1989 werd de Stichting Ambulante Preventie Programma’s (STAPP) opgericht. STAPP staat voor een daderbehandeling voor jeugdige plegers van seksueel geweld die zich richt op het beïnvloeden van cognitieve gedragsstructuren. De STAPP-methode kenmerkt zich door de benadering van haar cliënten. De behandelaar probeert respect en vertrouwen aan de cliënt te tonen.
Maar de behandelaar is ook direct als het gaat om het gedrag van de cliënt.
Ontkenning en ontwijkingsmechanismen worden niet geaccepteerd. Dit
onderzoek beschrijft de populatie (n=99) die bij STAPP is aangemeld voor een
behandeling. Daarnaast wordt verslag gedaan van een vergelijkend onderzoek naar de recidive van een experimentele groep (n=56) en een controlegroep (n=56) die geen behandeling heeft gekregen.

86

Schippers, Hurk, Breteler & Meerkerk , 1998, Drugsvrije afdeling

Verschillende Nederlandse gevangenissen waar sprake is van ernstige drugsproblematiek, experimenteren met Drugs Vrije Afdelingen (DVA). De projecten aldaar proberen het drugsgebruik te verminderen door behandeling te
bieden aan verslaafde gevangenen en door te fungeren als link naar nazorg.
De evaluatie betreft de langetermijneffecten van de DVA in gevangenis
Noordsingel te Rotterdam. De onderzoeksgroep bestaat uit 86 gedetineerden
die deelnamen aan het DVA-project. De controlegroep bestaat uit 42 gedetineerden die niet op een DVA hebben gezeten. Gekeken is naar de recidive,
het sociaal functioneren en het psychisch welbevinden van de beide groepen.

87

Slis & Boosten, 1995, project Alcohol en Geweld (Enschede)

In de gemeente Enschede is in 1992 het project Alcohol en Geweld gestart.
Door deelnemers kennis bij te brengen over de werking van alcohol probeert
men de houding ten opzichte van alcohol te veranderen. De onderzoeksgroep bestaat uit 46 personen die de cursus hebben gevolgd. In deze effectevaluatie is gekeken is of er sprake is van kennisvermeerdering, feitelijke
gedragsverandering en vermindering van recidive.
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89

Spaans, 1994, Vaar-leer-werkproject De Tukker

Het justitiële vaar-leer-werkproject van Stichting Zeilschip De Tukker bestaat
uit een drie weken durende boottocht voor jeugdige daders uit Enschede en
Almelo. Zij zijn meerdere keren en/of voor ernstige delicten met de politie in
aanraking gekomen. Geprobeerd wordt om hun een nieuw perspectief op
eigen mogelijkheden en vaardigheden te bieden. De nieuwe positieve aanknopingspunten worden gebruikt voor verdere begeleiding of behandeling.
Het onderzoek kijkt naar 46 personen die in 1988-1993 aan een
vaar-leer-werkproject hebben deelgenomen. Aan de hand van gegevens uit
de strafdossiers en de justitiële documentatie van de deelnemers, wordt ingegaan op de vraag hoe de bereikte doelgroep van De Tukker eruitziet en wat de
effecten van deelname zijn op het delinquente gedrag van de deelnemers.

90

Spaans, 1997, JWI Veenhuizen

Op 1 januari 1994 startte het driejarig experiment met de Jeugdwerkinrichting (JWI). De JWI is bedoeld als alternatief voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden. De interventie is gericht op het vergroten
van de maatschappelijke integratie van deelnemers en op het verkrijgen van
werk en/of opleiding. Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld van
93 deelnemers in de periode januari 1994-april 1996. Om de gegevens in een
breder perspectief te kunnen plaatsen, zijn ook gegevens verzameld van
jongvolwassenen die deelnamen aan het arbeidstoeleidingsproject van Penitentiair Trainingskamp De Corridor en van jongvolwassenen die een traditionele onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden ondergingen.
Nagegaan is of de bereikte doelgroep overeenkomt met de beoogde doelgroep en hoe het JWI-project verliep. Van alle onderzoeksgroepen werd de
mate van recidive nagegaan.

91

Spaans, 1994, Dienstverlening

Sinds 1981 wordt dienstverlening (nu: werkstraf) aan meerderjarigen opgelegd als alternatief voor een korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan leiden tot het verlies van werk of het verbreken van sociale contacten. Daarbij is het een dure sanctie en is er vaak sprake
van een tekort aan celcapaciteit. Dienstverlening moet deze nadelen ondervangen. Dit rapport bevat de uitkomsten van een recidiveonderzoek onder
902 dienstverleners en 946 kortgestraften uit 1987. De dienstverleners zijn
personen die in 1987 of in de eerste maand van 1988 dienstverlening kregen.
De kortgestraften zijn personen die in 1987 een korte detentie uitzaten. Om
na te gaan in hoeverre dienstverlening effectief is in het voorkomen dan wel
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verminderen van recidive, zijn de dienstverleners vergeleken met de kortgestraften.

92

Spaans & Doornheim, 1991, Jeugdreclassering

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een effectmeting
verricht onder vijf jeugdreclasseringsprojecten. In het onderzoek zijn de
jeugdreclasseringsprojecten van drie gezinsvoogdijinstellingen en twee
samenwerkingsverbanden geëvalueerd. Deze projecten bieden (justitiële)
hulpverlening aan delinquente jongeren. De projecten richten zich vooral op
de groep jongeren met meerdere problemen. Door concrete en directe hulp
te bieden bij het oplossen van deze problemen, tracht men te voorkomen dat
de jongeren doorgaan met hun delinquente gedrag. De onderzoeksgroep van
alle vijf de projecten bestaat uit 464 jongeren. Ook is per project een vergelijkingsgroep samengesteld, die in totaal bestaat uit 761 jongeren die één tot
twee jaar voor de start van het project voor de kinderrechter zijn verschenen
voor een strafzaak. De prevalentie van recidive van beide groepen werd vergeleken.
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Steeg & Niemeijer, 1996, Leerwerkstraf Amsterdam

In oktober 1993 is het experiment van de leerwerkstraf gestart. Het project
vindt plaats in het arrondissement Amsterdam en wordt door de reclassering
uitgevoerd. De leerwerkstraf is een taakstraf van vier tot zes maanden en is
bedoeld voor jeugdigen en jongvolwassenen. Het doel van de leerwerkstraf is
de deelnemers toekomstperspectief te bieden, onder meer door hun sociale
competentie te vergroten en hun zicht te bieden op scholing of werk. Hierdoor zou de kans op delinquent gedrag minder groot worden. Het onderzoek
beoogt te evalueren hoe het experiment met de leerwerkstraf er in de praktijk
uitziet en welke knelpunten zich hebben voorgedaan. Daarnaast richt het
onderzoek zich op de resultaten van het experiment. Gedurende de onderzoeksperiode van oktober 1993 tot half november 1995 hebben 44 justitiabelen een start gemaakt met de leerwerkstraf. Er is gekeken of de deelnemers
recidiveerden.
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Terlouw & Susanne, 1991, Criminaliteitspreventie Gouda

Het doel van het preventieproject voor Marokkaanse jongeren in Gouda is
het terugdringen van het delinquent gedrag door het verbeteren van de
maatschappelijke positie en kansen. Het project probeert de Marokkaanse
jongeren op drie gebieden te helpen: onderwijs, werkgelegenheid en
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recreatie/sport. Nagegaan is in hoeverre de leefsituatie veranderde door deelname aan het project. De onderzoeksgroep bestaat uit 39 jongens, de controlegroep uit 29 jongens die geen contact hadden met het preventieproject.
Naast de leefsituatie is de prevalentie van delictgedrag en vandalisme voor
beide groepen bekeken.

95

Vanlaar, Ward, Kluppels & Goossens, 2003, Sensibilisatiecursussen
België

In 1994 werd in België een wet goedgekeurd die het mogelijk maakte om verkeersdelinquenten een andere straf dan een gevangenisstraf te geven. Na
verschillende groepstesten en evaluaties is het ‘driver improvement’-project
ontwikkeld. Deze sensibilisatiecursus moet ervoor zorgen dat verkeersdelinquenten minder risico nemen omdat zij bewuster zijn van de gevaren van het
verkeer en de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag. In dit onderzoek wordt bekeken of sensibilisatiecursussen effect hebben en leiden tot minder recidive
dan klassieke straffen. De Vlaamse experimentele groep is samengesteld op
basis van de tachtig dossiers van personen die een sensibilisatiecursus hebben gevolgd in 1997, 1998 en 1999. De controlegroep bestaat uit kandidaten
die komen uit arrondissementen waar nauwelijks of geen sensibilisatiecursussen zijn opgelegd. Het risico op recidive en de kans dat men nog niet recidiveerde werd vergeleken.

96

Veenen, 2001, Halt Amsterdam

Bureau Halt Amsterdam-Amstelland probeert in samenwerking met politie
en justitie de veelvoorkomende jeugdcriminaliteit te verminderen. Bij een
Halt-afdoening wordt de jongere de kans geboden de zaak weer goed te
maken door de schade te herstellen of te vergoeden en werkzaamheden te
verrichten. In dit onderzoek zijn jongeren bekeken die in 1995 en 1996 een
delict hebben gepleegd dat aan de Halt-criteria voldoet. Van deze groep werden de algemene kenmerken en de recidivepatronen beschreven.

97

Vermeulen, Hendriks, Zomerveld, 2000, Tripple-Ex Den Haag

In oktober 1995 is het behandelprogramma Triple-Ex gestart. In Triple-Ex
worden ex-gedetineerde verslaafden begeleid zodat zij meer maatschappelijk
integreren en geen verslavende middelen meer gebruiken. Dit evaluatieonderzoek bestaat uit een procesbeschrijving van de behandeling en een effectevaluatie. 136 ex-cliënten van Triple-Ex zijn benaderd om mee te werken aan
het evaluatieonderzoek. Gekeken is in hoeverre de behandeling leidt tot min-
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der gebruik van drugs, een betere sociaal-maatschappelijke integratie, minder recidive, een betere lichamelijke gezondheid en minder psychische problematiek.

98

Vogel & Ruiter, 2003, Tbs-kliniek Van der Hoeven

De strafrechtelijke maatregel terbeschikkingstelling (tbs) beoogt de maatschappij tegen ernstige gevallen van recidive te beschermen. Op korte termijn gebeurt dit door de dader uit de maatschappij te verwijderen en op
lange termijn door middel van een behandeling gericht op vermindering van
de risicofactoren voor recidive. In dit onderzoek zijn de recidivegegevens
geanalyseerd van 121 mannelijke seksuele delinquenten die tussen 1974 en
1996 werden opgenomen in de Van der Hoeven Kliniek te Utrecht. De recidivegegevens zijn bekeken om meer inzicht te krijgen in recidivepatronen van
seksuele delinquenten en om subgroepen met een verhoogd recidiverisico te
identificeren.

100 Wartna & Aidala, 1995, Dagdetentie
In mei 1989 ging in Rotterdam een experiment met dagdetentie van start.
Dagdetentie is bedoeld voor langgestrafte gedetineerden. Zij brengen de laatste zes weken van hun detentie door in een speciale inrichting. Overdag is
daar een programma gericht op de situatie na de invrijheidstelling.
’s Avonds, ’s nachts en in de weekeinden verblijven de gedetineerden op hun
huisadres. Met dagdetentie wordt geprobeerd de overgang naar de vrijheid te
verkleinen. Inmiddels zijn er op zes plaatsen in Nederland inrichtingen voor
dagdetentie. In dit onderzoek wordt ingegaan op de recidive van de 79 eerste
deelnemers aan het experiment. Om enig reliëf in de gegevens aan te brengen is de recidive van de deelnemers aan dagdetentie afgezet tegen de recidive van 42 langgestrafte gedetineerden uit open inrichtingen.

101 Wartna, Aidala & Veer, 1996, RETour Helmond
In oktober 1992 startte in Helmond een experiment met het RETour-project.
RETour biedt hulp en begeleiding aan gedetineerden tussen de 18 en de
25 jaar, op het moment dat zij terugkeren naar de maatschappij. De laatste
twee tot vijf maanden van hun vrijheidsstraf wonen de gedetineerden extramuraal in het centrum van Helmond. Vanuit daar volgen zij een individueel
bepaald activiteitenprogramma dat gericht is op vorming, scholing en werk.
Voor het onderzoek zijn projectmedewerkers benaderd. Rapportages over
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deelnemers zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn (voorlopige) recidivegegevens
Van de eerste 37 deelnemers opgevraagd bij de politie in Helmond.

102 Wartna, Harbachi & Knaap, 2005, Tbs
De tbs-maatregel heeft tot doel de samenleving te beschermen tegen daders
die ernstige delicten plegen en bij wie sprake is van een ziekelijke stoornis of
gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens. Dit rapport beschrijft de
strafrechtelijke recidive van 1.798 van ex-terbeschikkinggestelden van wie de
tbs in de periode 1974-1998 werd beëindigd. De personen zijn verdeeld over
vijf groepen met elk een uitstroomperiode van vijf jaar. Zo worden de uitstroomresultaten van de gehele sector beschreven. Op sommige plaatsen zijn
de resultaten afgezet tegen soortgelijke metingen onder volwassen daders in
het algemeen en onder ex-gedetineerden.

103 Wartna & Aidala, 1995, Vakopleiding PI Havenstraat (Amsterdam)
In het huis van bewaring Havenstraat in Amsterdam zijn sinds de zomer van
1991 vijf kortdurende vakopleidingen gehouden. Deze waren bestemd voor
gedetineerden aan het eind van hun detentie. De eerste drie groepen gedetineerden volgden een opleiding voor ‘junior roustabout’, een soort manusjevan-alles op een booreiland. De gedetineerden van de laatste twee groepen
zijn opgeleid tot industrieel reinigers. Uniek aan dit project was dat het volgen van de vakopleidingen gekoppeld werd aan het verkrijgen van een baan.
Door het aanbieden van een opleiding en een baan hoopte men de gedetineerden te behoeden voor een terugval in de criminaliteit. Om vast te stellen
of deze doelstelling is behaald, werd de recidive van de eerste drie groepen
(33 personen) bekeken. Ook is op grond van informatie van de projectleiding
en interviews met deelnemers nagegaan hoe hun loopbaan sinds de invrijheidstelling is verlopen.

104 Wartna, Harbachi & Laan, 2005, justitiële jeugdinrichting
In de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) worden jongeren opgevangen die in
voorlopige hechtenis zitten en worden strafrechtelijke sancties uitgevoerd
zoals jeugddetentie en de PIJ-maatregel. Tevens worden in een JJI jongeren
met een uithuisplaatsing (ots) geplaatst. Het samenplaatsen van jongeren op
strafrechtelijke en civielrechtelijke titel stuit anno 2000 op veel verzet. Jongeren met ots moeten beschermd worden tegen ‘criminele besmetting’ en kunnen daarom beter gescheiden worden geplaatst van strafrechtelijke geplaatste jongeren. In dit rapport wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive van
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alle ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen. De onderzoeksgroep bestaat
uit ruim 7.000 jongeren die in de jaren 1997-2000 zijn uitgestroomd uit een
opvang- of een behandelinrichting. Om enig reliëf in de onderzoeksresultaten aan te brengen worden de uitkomsten op sommige plaatsen afgezet tegen
de uitkomsten van een soortgelijke meting onder minderjarige daders die
allerlei verschillende afdoeningen hebben gekregen. Voor beide groepen
wordt nagegaan welk deel van hen opnieuw met justitie in aanraking is gekomen.

105 Wartna, Tollenaar & Blom, 2005, Verschillende sancties
In dit rapport wordt ingegaan op de recidive onder alle volwassen en jeugdige daders die in 1997 een strafrechtelijke sanctie kregen opgelegd. De volgende sanctiegroepen zijn onderzocht: onvoorwaardelijke vrijheidstraffen,
werkstraffen, leerstraffen, voorwaardelijke vrijheidsstraffen, geldstraffen,
beleidssepots, overige transacties, vrijheidsbeperkende maatregelen en overige aandoeningen. De uitstroomresultaten van deze straffen en maatregelen
zijn onbekend. Daarom wordt in dit rapport per sanctie berekend welk percentage van de volwassenen en welk deel van de 12- tot en met 17-jarigen na
de uitgangszaak in 1997 opnieuw in aanraking is gekomen met justitie. De
onderzoeksgroep bestaat in totaal uit ruim 130.000 volwassen en ruim 15.000
strafrechtelijk minderjarige daders. Door middel van een voorspellingsmodel
wordt per sanctiegroep een voorspelling gedaan van de recidive die men
afgaand op de achtergrondkenmerken van de daders mag verwachten. De
feitelijke recidive en de voorspelde recidive worden vervolgens met elkaar
vergeleken om een uitspraak te doen over de mogelijke effectiviteit van de
sanctie.

106 Wartna, Kalidien & Essers, 2006, SocioGroepsStrategie (JJI Den
Engh)
Justitiële jeugdinrichting Den Engh is bestemd voor de behandeling van jongens met een gedragsstoornis of jongens die zwakbegaafd zijn. Sinds enige
jaren wordt in Den Engh gewerkt met de zogenoemde SocioGroepsStrategie
(SGS). In het proefschrift Niet opsluiten, maar opvoeden (Jonker, 2004) wordt
verslag gedaan van een recidivemeting onder 46 gedragsgestoorde en/of criminele jongens die in de justitiële jeugdinrichting Den Engh de SocioGroepsStrategie (SGS) volledig hebben doorlopen. Hierbij is er sprake is van een bijzonder laag niveau van recidive. Daarom is nogmaals naar de recidive onder
de 46 jongeren gekeken. Er wordt gekeken hoe het recidivepercentage zich
verhoudt ten opzichte van de recidive in andere groepen ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen.
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107 Werff, 1986, Verschillende vormen van veroordeling
Dit is een herhaling van het onderzoek naar recidivecijfers van veroordeelden
in 1966 (Werff, 1978). Nu gaat het om daders die in 1977 zijn veroordeeld.
Onderzocht wordt of de veroordeling de daders van nieuwe justitiecontacten
heeft weten te weerhouden. De experimentele groep bestaat uit 2.668 personen met een boete, (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf, tuchtschool of combinaties van deze straffen De controlegroep bestaat uit 1.387 personen van wie
de strafzaak met een beleidssepot werd afgedaan en 557 personen met een
sepot wegens onvoldoende bewijs. De recidivecijfers van deze groepen zijn
met elkaar vergeleken.

108 Werff, 1979, Korte vrijheidsstraf
Dit proefschrift doet verslag van een natuurlijk experiment waarin het
speciaal-preventieve effect wordt geschat van het strafproces en het ondergaan van een korte vrijheidsstraf. Het gaat om de vraag of een dergelijke straf
de kans op recidive bij vermogensdelinquenten, agressieve delinquenten en
verkeersdelinquenten verkleint. Het onderzoek is uitgevoerd bij personen die
in 1965 of 1966 wegens het plegen van een misdrijf met justitie in aanraking
zijn gekomen. De experimentele groep heeft geen straf gekregen als gevolg
van een collectieve gratieverlening naar aanleiding van het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus. De deelnemers in de controlegroep zijn bestraft na
het plegen van een delict en hebben een gevangenisstraf van 14 dagen ondergaan. Onderzocht werd of en hoe vaak delinquenten uit de onderzoeksgroep
en controlegroep binnen zes jaar opnieuw met justitie in aanraking zijn gekomen wegens het begaan van een misdrijf.

109 Werff, 1976, Veroordeling
De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag of met het kwijtschelden of
verminderen van straffen het eventuele speciale preventieve effect van de
oorspronkelijk opgelegde straffen wegvalt of kleiner wordt. De vraag is dus of
daders met een veroordeling en een straf minder recidiveren dan daders die
gratie kregen. Verder was de vraag of voorwaardelijke gratieverlening uit het
oogpunt van speciale preventie de voorkeur verdient boven onvoorwaardelijke gratieverlening. In de controlegroep zitten daders die in 1966 een gratieverzoek hebben ingediend en gekregen. Zij worden vergeleken met de experimentele groep die bestaat uit een representatieve steekproef van personen
die in 1966 wegens een misdrijf zijn veroordeeld.
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110 Werff, 1974, Snelheid van straffen
Vaak wordt verondersteld dat een lange procesduur recidive in de hand zou
werken omdat verdachten zolang de berechting nog niet heeft plaatsgevonden de indruk kunnen krijgen dat ze ongestraft delicten kunnen plegen. Deze
veronderstelling over de relatie tussen snelheid van berechting en recidive
wordt in deze studie onderzocht. De onderzoeksgroep bestaat uit 2.037 veroordeelden, resultaat van een systematische steekproef van 5% uit alle in
1966 onherroepelijk afgedane misdrijfzaken die resulteerden in een veroordeling. Er is gekeken hoeveel tijd er zit tussen de arrestatie en de berechting
en welke verschillen dit geeft in de percentages recidive.

111 Werff, 1978, Intramurale interventies
Het onderhavige onderzoek wil een bijdrage leveren aan de kennis over het
speciaal preventieve effect van straffen in Nederland. In dit onderzoek worden de recidivecijfers van verschillende sanctiesoorten met elkaar vergeleken. Het onderzoek is gebaseerd op een systematische steekproef van 5% uit
alle in 1966 onherroepelijk afgedane misdrijfzaken die resulteerden in een
veroordeling. Dit leverde 2.035 veroordeelden op. Van iedere sanctiesoort is
de recidive berekend. De recidive na een intramurale sanctie ((deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen en tbr) werd vergeleken met recidive na extramurale sancties (boetes en geheel voorwaardelijke vrijheidsstraffen).

112 Wijkman, 2006, Strafrechtelijke plaatsing in een JJI
In 2000 is na een motie in de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar de verschillen tussen jongeren die op civiel- en op strafrechtelijke titel zijn geplaatst
in een justitiële jeugdinrichting. De vrees was dat civielrechtelijk geplaatste
jongeren crimineel gedrag zouden overnemen van jongeren met een strafrechtelijke titel. In het onderzoek werd een groep civielrechtelijk geplaatste
jongeren vergeleken met een groep strafrechtelijk geplaatste jongeren in termen van individuele problematiek en delictgedrag vóór en na behandeling.
De onderzoeksgroep bestaat uit 198 jongens uit JJI Harreveld: 145 jongens
geplaatst op civielrechtelijke titel en 53 jongens geplaatst op strafrechtelijke
titel.

113 Wingerden & Moerings, 2007, Exodus
In Exodus worden gedetineerden opgevangen en begeleid na hun detentie.
De gedetineerden worden tijdens het verblijf in het Exodushuis voorbereid
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op een terugkeer in de samenleving. Het programma richt zich op vier sleutelgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Op het moment dat de
bewoners Exodus verlaten hebben zij ideaal gezien een woonruimte, (vrijwilligers)werk, een sociaal netwerk en een stevige motivatie om op het rechte
pad te blijven. Door de vier sleutelgebieden bij de bewoners voldoende te
ontwikkelen beoogt Exodus op korte termijn bij te dragen aan de resocialisatie van ex-gedetineerden in de samenleving. Op de lange termijn wordt recidivevermindering beoogd. In dit artikel worden de einduitkomsten van het
onderzoek besproken, waarbij onder meer de vraag wordt beantwoord welke
bewoners het Exodusprogramma succesvol afronden en of deze bewoners
minder recidiveren dan bewoners die negatief zijn uitgestroomd. Er zijn
gegevens verzameld van oud-bewoners die op enig moment in de periode
2000 tot en met juni 2005 in een Exodushuis verbleven.

114 Wolde & Oppedijk, 1992, ICU Veldzicht
De tbs-inrichting Veldzicht heeft een speciale afdeling voor intensieve zorg.
Daders die verpleegd worden op deze ICU-afdeling worden daar geplaatst
vanwege het gevaar dat zij opleveren binnen en buiten de inrichting. Op deze
afdeling worden eerst individuele behandelingen gegeven en later meer
groepsgerichte. Er wordt geprobeerd de gezonde capaciteiten van de deelnemers te bevorderen. De resultaten van de ICU zijn onderzocht over de
periode 1 januari 1977 tot 31 december 1987. In deze periode verbleven in
totaal 63 verpleegden op de ICU. De recidive van deze groepen werd vergeleken met de landelijke recidive van andere ex-tbs-gestelden.

115 Woldringh, 2001, JJP Land van Cuijk
In 1994 is in het Land van Cuijk een Jeugd Preventie Project opgezet. JPP is
een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlening, politie, justitie,
(jeugd)reclassering, kinderbescherming, verslavingszorg en Bureau Halt.
Doel van het JPP is om delictgedrag van jongeren te verminderen door hun
hulp te bieden voor de problematiek die ten grondslag ligt aan hun afwijkende gedrag. Dit onderzoek is een vervolg op een eerste evaluatie. Er wordt
ingegaan op de vraag welke selectie-effecten een rol spelen bij de instroom
van jongeren in het JPP. Verder komen de langetermijneffecten aan bod:
werkt de hulp die de bijna 100 jongeren hebben gekregen ook een jaar na
afloop van een JPP-traject nog? De zelfgerapporteerde en geregistreerde recidive van jongeren die wel en niet een traject hebben doorlopen wordt bekeken.
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116 Jonkman & Vanderbroucke, 2009, AJID Helmond
In het begin van deze eeuw had de gemeente Helmond te maken met een
groep overlastgevende, allochtone jongeren die grote kans liepen terug te vallen in de criminaliteit. Daarom is het programma ‘Allochtone Jongeren In
Detentie’ (AJID) opgezet. Het programma richt zich op allochtone jongeren
die in detentie zitten en probeert terugval te voorkomen door begeleiding te
starten op het moment dat jongeren nog in detentie zijn. De begeleiding
wordt voortgezet nadat ze zijn vrijgelaten. Verder wordt gestimuleerd dat de
jongeren intensief contact houden met gezin, vriendengroep en hulpverleningsorganisaties. In de onderzoeksgroep zitten 69 jongeren die van 1 januari
2003 tot 1 januari 2009 waren begeleid door AJID. Nagegaan werd welk deel
van hen recidiveerde.

117 Nelissen, 2007, Resocialisatieproject PI Limburg Zuid
Dit onderzoek gaat over een resocialisatieproject voor gedetineerden van de
penitentiaire inrichting Limburg Zuid. Het project werd als pilot uitgevoerd
tussen 2004 en 2007. Centraal staat de verbeterde samenwerking van de penitentiaire inrichtingen met partijen buiten de inrichting. Deze samenwerking
zou uiteindelijk moeten leiden tot minder recidive. De onderzoeksgroep
bestaat uit gedetineerden die gedurende de testperiode uitgebreide hulp en
begeleiding vanuit het project kregen. Onderzocht is hoe de hulpverlening
verliep en of de hulpverlening heeft gewerkt in termen van de aansluiting op
extramurale voorzieningen. Bij detentieoverstijgende trajecten wordt ook de
detentierecidive berekend.

118 Hoekstra, Hanhart & Langel, 2009, Crisiskaartprogramma (Assen)
De forensisch psychiatrische kliniek (FPK) in Assen is een gesloten behandelkliniek voor patiënten met psychiatrische stoornissen die in aanraking zijn
gekomen met justitie. In de hoop nieuwe delicten te voorkomen na ontslag
uit de kliniek werd in Assen gewerkt met een ‘crisiskaart’: een persoonlijke
gebruiksaanwijzing waarop staat vermeld welke benadering in tijden van
naderend gevaar op recidive de voorkeur geniet. In dit onderzoek werd nagegaan wat de ervaringen zijn van patiënten met een crisiskaart en is gekeken
of het leidt tot minder recidive. De onderzoeksgroep bestaat uit patiënten die
in 2000-2005 uit de kliniek zijn ontslagen en een crisiskaart hebben gekregen.
De controlegroep is samengesteld uit patiënten die in de periode 2000-2005
met ontslag zijn gegaan uit de kliniek en geen crisiskaart hadden. Vergeleken
is het aantal patiënten dat recidiveerde, evenals de ernst van de delicten die
werden gepleegd.
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119 Wermink, Blokland, Nieuwbeerta & Tollenaar, 2009, Werkstraf
Anders dan bij detentie, is er bij een werkstraf geen sprake van vrijheidsbeneming. Bij een werkstraf verricht de veroordeelde naast zijn of haar reguliere
dagbesteding, onbetaalde arbeid binnen non-profitorganisaties. In dit onderzoek wordt de frequentie van de recidive van ruim 2.000 werkgestraften vergeleken met die van personen met een gevangenisstraf. Er wordt gebruikgemaakt van longitudinale, justitiële gegevens over een maximumperiode van
acht jaar. De twee groepen werden gematcht op een aantal achtergrondkenmerken.

120 Hendriks & Bijleveld, 2005, JJI Harreveld
Met dit onderzoek is gekeken naar het effect van ambulante behandeling op
de recidivepatronen van jeugdige zedendelinquenten. De onderzoeksgroep
bestond uit 106 jeugdige zedendelinquenten afkomstig uit JJI Harreveld die
tussen 1988 en 2003 poliklinisch zijn behandeld bij De Waag of het voormalig
ABJ (ambulant bureau jeugdwelzijnszorg). In de controlegroep zitten
219 jeugdige zedendelinquenten die geen behandeling hebben ondergaan in
of via justitiële jeugdinrichting Harreveld. Nagegaan is welk deel van de jongeren recidiveerde en met welke snelheid dit gebeurde.

121 Jongejan, 2007, Toekomst in balans
Vrouwen zijn zelden het onderwerp van onderzoek naar recidive. Vrouwen
leveren echter wel degelijk een bijdrage aan de criminaliteit en het aandeel
vrouwen dat te maken krijgt met justitie is de afgelopen jaren snel gestegen.
Toekomst in Balans (TIB) is een project dat ontwikkeld is om de re-integratie
van vrouwelijke gedetineerden te bevorderen. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de penitentiaire inrichtingen voor vrouwen, Stichting Exodus te Venlo, Humanitas, Stichting Zorgconcept en Delinkwentie &
Samenleving. De begeleiding van de deelneemsters begint tijdens detentie en
gaat daarna door bij een van de nazorgpartners. In het onderzoek is de recidive bekeken van 252 vrouwen die in de periode 2000 t/m 2005 aan het TIBproject hebben deelgenomen.

122 Junger-Tas, Junger & Barendse-Hoornweg, 1985, Sepotbeleid politie
en parket
Een groot aantal gevallen van jeugdcriminaliteit wordt door de politie of het
OM afgedaan met een sepot. Dat betekent dat de politie geen proces-verbaal
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opmaakt of dat het OM de zaak niet doorstuurt naar de rechter. Het idee hierachter is dat een zware justitiële reactie juist recidive in de hand werkt. Vandaar dat men kiest voor een ‘minimale interventie’. Is het zo dat het ingrijpen
van justitie averechtse effecten heeft? Om deze vraag te beantwoorden werden twee experimentele groepen samengesteld: één bestaande uit jongeren
die in contact kwamen met de politie, de ander bestaande uit jongeren die in
contact kwamen met het OM. Beide groepen werden vergeleken met een
controlegroep van jongeren die volgens eigen zeggen wel delicten hadden
gepleegd maar die nog niet in aanraking waren gekomen met politie of justitie. Van alle groepen werd de recidive gemeten.

123 Kroeze, 2009, Jeugd Preventie Team Zuid-Holland
Het Jeugd Preventie Team (JPT) is in 1998 in Dordrecht gestart met een lokale
aanpak van jeugdcriminaliteit. Intussen bestaat het JPT tien jaar en is het JPT
actief in heel Zuid-Holland, met uitzondering van Den Haag en Rotterdam.
In dit onderzoek wordt de recidive bekeken van de cliënten van het JPT.
418 dossiers van ex-cliënten zijn in 2007 geanalyseerd. Daarbij werd zowel
naar de strafrechtelijke recidive als naar de ‘zorgrecidive’ gekeken.

124 Markus, 1995, Rijksinrichtingen
Sinds 1960 is de criminaliteit in Nederland toegenomen en dat komt voor een
groot deel voor rekening van jongeren. Jongeren beginnen eerder met het
plegen van delicten en doen dit frequenter en in een meer ernstige vorm.
Jeugddelinquentie en -recidive is een belangrijk maatschappelijk probleem.
Deze studie is opgezet om mogelijke oorzaken van recidive te onderzoeken
en stelt de jeugdige mannelijke delinquent centraal. Het onderzoek vond
plaats in de periode van 1991 tot 1992 onder 201 jongens uit verschillende
rijksinrichtingen en het Jongeren Opvang Centrum (JOC). Gekeken is naar
hun recidive en de samenhang daarvan met individuele omstandigheden en
psychologische kenmerken.

125 Slotboom, Laan & Bijleveld, 2002, SDA en SMD Dordrecht
Dit rapport gaat over de intensieve begeleiding van hardnekkige delinquenten in het kader van de projecten Stelselmatige Dader Aanpak bij volwassenen (SDA) en Stelselmatige dader aanpak bij Minderjarige Daders (SMD), in
het arrondissement Dordrecht. SDA is ontwikkeld voor delinquenten die
veelvuldig delicten hebben gepleegd en waar justitiële aanwijzingen vooralsnog geen zin hebben gehad. SMD is de variant voor minderjarige daders. Het
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werken aan sociale vaardigheden speelt een grote rol bij zowel het SDA- als
het SMD-traject. Vanaf april 1999 zijn 25 deelnemers ingestroomd in SDA.
Van SMD worden de uitkomsten van 16 deelnemers uit de periode 1997-2000
beschreven. In beide groepen wordt opgetekend hoe de deelnemers over de
begeleiding denken en in hoeverre recidive voorkomen werd.

126 Hendriks & Bijleveld, 2004, JJI Harreveld
Harreveld is een particuliere jeugdinrichting en aangewezen voor onder meer
de behandeling van jeugdige zedendelinquenten. Zedendelicten hebben
langdurige en ernstige gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat veel volwassen daders van zedendelicten in hun jeugd al begonnen zijn met seksueel
misbruik. Interventies voor jeugdige zedendelinquenten zijn dus belangrijk.
In Nederland is de kennis op dit gebied nog beperkt. In dit onderzoek werden
de recidivepatronen nagegaan van 114 jongens die tussen 1998 en 2001 Harreveld verlieten na een behandeling voor een zedendelict.

128 Peek & Nugter, 2009, FPA
De strafrechtelijke last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de
termijn van één jaar, de strafrechtelijke plaatsing, is een behandelmaatregel.
Over de patiënten met strafrechtelijke plaatsing is nog niet veel bekend. Deze
patiënten zouden moeilijk begeleidbaar zijn en meer incidenten op de afdeling veroorzaken dan terbeschikkinggestelden. Mogelijk hangt dit samen met
de korte duur van de maatregel. In dit artikel wordt nagegaan in welke mate
patiënten met een strafrechtelijk plaatsing binnen vier jaar na ontslag recidiveerden. Van dertig forensisch patiënten van wie de strafrechtelijke plaatsing
in de periode 2002-2005 eindigde, is de recidive bekeken.

129 Wingerden, Alberda, Moerings, Wartna & Wilsem, 2010, Exodus,
DOOR, Moria & Ontmoeting
Het samenwerkingsverband Exodus Nederland, Stichting DOOR, Stichting
Moria en Stichting Ontmoeting, bieden opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden. De nazorgprogramma’s van deze instellingen richten zich op hulp
bij het vinden van woonruimte en een baan, omgaan met geld, het herstellen
of opbouwen van relaties met vrienden en familie, en bij het nadenken over
datgene wat het leven zin geeft. Het programma probeert de bewoners te
resocialiseren en daardoor recidive te verminderen. Voor in totaal 1.448 oudbewoners van de nazorgorganisaties werd de justitiële documentatie geraadpleegd. Per instelling werd het recidivepercentage afgezet tegen het
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recidivepercentage van alle ex-gedetineerden, waarbij via een statistisch
model werd gecorrigeerd voor verschillen in achtergronden.

130 Breuk, 2008, Dagbehandeling na jeugddetentie
Het aanpakken van jeugdcriminaliteit staat hoog op de politieke agenda. Er is
een grote politieke en sociale druk om langere gevangenisstraffen op te leggen, ook bij jeugdigen. Uit onderzoek is echter gebleken dat een detentie ook
negatieve consequenties kan hebben. Bovendien blijken jeugdigen die ernstige delicten plegen ook veel psychische problemen te hebben waarvoor zij
in detentie niet kunnen worden behandeld. In deze studie wordt een alternatief voor een langere jeugddetentie onderzocht, namelijk een gezinsgeoriënteerde dagbehandeling die direct begint na het verblijf in de jeugdinrichting.
De dagbehandeling probeert het functioneren van de familie te verbeteren en
agressieproblemen te reduceren. De onderzoeksgroep bestaat uit 37 jeugdige
delinquenten die ernstige geweldsdelicten hebben gepleegd. In de vergelijkingsgroep zijn jeugdige geweldsdelinquenten opgenomen die verbleven in
een justitiële jeugdinrichting maar in aansluiting daarop geen verdere behandeling kregen voor psychische problemen. Van beide groepen is de recidive
nagegaan.

131 Janssen, 1999, Korte gevangenisstraf in gesloten gevangenis
In de jaren negentig van de vorige eeuw is de korte vrijheidsstraf na de boete
de meest opgelegde straf in Nederland. In 1995 werd ruim 20.000 keer een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van maximaal zes maanden opgelegd. Er is
weinig onderzoek verricht naar de effecten van de korte gevangenisstraf, hoewel in de literatuur vaak wordt ingegaan op de vele nadelen die aan deze
sanctie kleven. In dit onderzoek wordt geprobeerd de effecten van korte
gevangenisstraffen te meten. Bij honderd respondenten, uit zowel open als
gesloten gevangenissen, is de recidive nagegaan en werden de leefomstandigheden na detentie onderzocht.

132 Wartna, Tollenaar & Essers, 2005, Gevangenisstraf
Ondanks een forse toename van het aantal beschikbare plaatsen in gevangenissen heeft het Nederlandse gevangeniswezen in het begin van 2000 moeite
om aan de groeiende vraag naar celruimte te voldoen. In het kader van het
programma Terugdringen Recidive worden allerlei maatregelen genomen. In
dit rapport wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive onder exgedetineerden. De onderzoeksgroep bestaat uit bijna 70.000 personen die
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over de periode 1996-1999, een of meer keren zijn uitgestroomd uit een penitentiaire inrichting. Om enig reliëf in de onderzoeksresultaten aan te brengen
worden de recidivepercentages van de onderzoeksgroep afgezet tegen de uitkomsten van een soortgelijke meting onder volwassen daders die diverse
sancties kregen opgelegd.

133 Moerkens, 2007, HALT Tilburg
In 2001 werd in Tilburg een Veiligheidshuis opgericht om de samenwerking
te bevorderen tussen de verschillende instanties die te maken hebben met
veiligheid. De aanpak van de jeugdcriminaliteit is daarbij een speerpunt.
Jeugdige verdachten worden voortaan behandeld via het Coördinatiepunt
Risico Jeugd (CRJ). In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de
nieuwe aanpak op de populatie van het Veiligheidshuis. De onderzoeksgroep
bestaat uit 3.703 jeugdverdachten die in de periode 2001 tot en met 2006 door
het CRJ zijn behandeld. Gekeken is of de recidive onder deze personen
afneemt. Verder is er gekeken naar een subgroep van ruim 1.800 jeugdverdachten die door het CRJ zijn aangepakt en een Halt-afdoening kregen. Zij
zijn vergeleken met CRJ-jeugdverdachten zonder Halt-afdoening. Van beide
groepen zijn de recidivepercentages berekend.

134 Binsbergen & Keune, 2009, Van der Hoeven kliniek
Forensische klinieken worden tegenwoordig gezien als maatschappelijke
ondernemingen met een publieke taak. De forensische zorg probeert duurzame veiligheid in de samenleving te realiseren. De investeringen in de
forensische zorg kunnen worden terugverdiend door een vermindering van
de kans op recidive bij patiënten met een tbs. De Van der Hoeven kliniek
houdt sinds 1999 structureel de recidive bij van haar ex-patiënten. De cijfers
worden vergeleken met de landelijke recidivecijfers van het WODC.

135 Buikhuisen, et al. , 1968, PI Bankenbosch
Voor dit onderzoek zijn recidivegegevens verzameld van personen die in 1955
en 1956 zijn veroordeeld voor het rijden onder invloed. Er is een vergelijking
gemaakt tussen daders met verschillende vonnissen: een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf, een boete en een vonnis waarbij het rijbewijs werd ingetrokken. Verder is gekeken of het uitmaakt
in welke gevangenis de gevangenisstraf wordt uitgezeten. PI Bankenbosch is
een speciale inrichting voor verkeersdelinquenten. Er is hier nauwelijks
bewaking en het regiem is meer open dan in reguliere inrichtingen.
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In Bankenbosch verblijven gedetineerden veel in de buitenlucht. Het verblijf
aldaar heeft meer weg van een werkkamp. Bekeken is of dit effect heeft in termen van recidive.

136 Kouratovsky, 2004, Incest Dader Behandeling Rotterdam
Het project Incest Dader Behandeling Rotterdam vond plaats tussen 1989 en
1991. Het project was indertijd het eerste met een aanpak voor zedendelinquenten en incestplegers in het bijzonder. Zij krijgen de kans om te kiezen
voor een ambulante behandeling in plaats van een gevangenisstraf. Met de
behandeling wordt geprobeerd het sociaal functioneren van dader, slachtoffer en andere gezinsleden te verbeteren. In de tijd dat het project plaatsvond
waren er aanmeldingen van 68 mogelijke kandidaten voor het project.
37 namen daadwerkelijk deel aan de behandeling, de overige 31 personen
vormden de controlegroep. Het evaluatieonderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is een klinisch vraaggesprek met de daders, dat ongeveer 18 maanden na de behandeling plaatsvond. Het tweede deel is het
meten van de recidive na omstreeks 14 jaar.

137 Alberda, Drost & Wartna, 2010, Werkstraf
In 2008 maakte het ministerie van V&J een start met het Programma Aanpak
Jeugdcriminaliteit. Eén van de doelstellingen van het programma is het verlagen van de 7-jaars recidive van jeugdigen met 10%. Onderdeel van het programma is het project Aanpak Recidive Werkstraffen Jeugd (ARWJ). Dit project richt zich op jongeren die een werkstraf opgelegd hebben gekregen. Deze
jongeren maken een groot deel uit van de totale populatie jeugdige justitiabelen, ongeveer 55%. Het is dus belangrijk om de recidive onder deze groep
terug te dringen om de doelstellingen van het programma te halen. In dit
onderzoek wordt de recidive van de werkgestrafte minderjarigen beschreven.
De onderzoeksgroep bestaat uit de jeugdigen die in 2006 een werkstraf kregen opgelegd, dit zijn 15.457 personen. De recidive van deze groep is afgezet
tegen de verwachte recidive in een virtuele vergelijkingsgroep. Deze werd
verkregen door met een statistisch model de base rate te schatten van een
groep gedetineerden met dezelfde achtergronden als de onderzoeksgroep.

138 Christiaens, Dumortier, Enhus & Geluykens, 2008, Gesloten
gemeenschapsinstelling
In dit onderzoek onder Belgische jongeren die voor het eerst in een gemeenschapsinstelling werden geplaatst, wil men hun verdere justitiecontacten in
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kaart brengen, zowel tijdens de (rest van) hun jeugd als tijdens hun meerderjarigheid. Ook wil men informatie aanboren over de mogelijke factoren die
samenhangen met recidive na een plaatsing. Zo wordt bijvoorbeeld de interactie tussen regiemgebonden kenmerken en recidive bekeken. Een groep van
150 jeugdige gedetineerden uit gesloten instellingen werd vergeleken met
853 jeugdige gedetineerden uit half open instellingen.

139 Snippe, Hoogeveen & Bieleman, 2000, Alijda-aanpak Rotterdam
In sommige Rotterdamse wijken waren er rond de jaren negentig problemen
met drugs. De betrokken partijen, bewoners, gemeente, politie en drugshulpverlening, probeerden via diverse maatregelen de drugsproblematiek aan te
pakken. In 1998 werd besloten om met het project Alijda te starten. Bij de
bestrijding van drugs richtte dit project zich vooral op dealers en drugsrunners. Meerdere instanties werkten samen: politie, justitie, dienst Sociale
zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst en de Vreemdelingendienst.
Op het moment dat de dealers en drugsrunners werden aangehouden door
de politie, namen de andere instanties ook maatregelen. Aan het einde van
het project is gekeken of de omvang van het aantal drugsrunners en dealers
in Rotterdam is afgenomen en werd nagegaan hoe het met de recidive van
deze daders zat.

140 Geldrop, Hilhorst, Klooster & Overbeeke, 2000, JPT Dordrecht
In 1998 besloten de Dordtse hulpverleningsinstellingen, gemeente en politie
samen op te trekken om de jeugdcriminaliteit in de regio terug te dringen. Zij
richtten het Jeugd Preventie Team (JPT) op. Het JPT tracht kortere lijnen tussen de instellingen te creëren zodat een snelle reactie mogelijk is bij jongeren
die dreigen te ontsporen. Als de politie besluit iemand aan te melden voor
het JPT, wordt een afspraak met de jongere gemaakt. Als blijkt dat de jongere
tot de doelgroep behoort, volgt een hulpaanbod van gemiddeld drie maanden. Dit aan de hand van een behandelplan waarin onderwijs, vrije tijd en
gezin centraal staan. In het onderzoek is de recidive nagegaan van 324 jongeren die in 1998 of in 1999 aan het JPT-project hebben deelgenomen. Verder is
nagegaan hoe de jongeren, ouders en JPT-medewerkers het project hebben
ervaren.

141 Mulder, Brand, Bullens & Marle, 2011, PIJ-maatregel
Deze studie gaat in op de risicofactoren die een voorspelling vormen van de
algemene en ernstige recidive bij jeugdige delinquenten. Er is gekozen voor
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een onderzoeksgroep van jeugdige gedetineerden die een PIJ-maatregel hebben gekregen. Een PIJ-maatregel duurt 2 tot 6 jaar en is de meest ingrijpende
sanctie in het Nederlandse strafrecht voor jeugdigen. Van 722 jeugdige PIJjongeren is de recidive berekend en werd bekeken welke statische en dynamische factoren met hun recidivekans samenhangen.

142 Weijters, More & Alma, 2010, Korte gevangenisstraf
Een groot gedeelte van de Nederlandse gedetineerden verblijft slechts kort in
detentie. Met het Programma Sluitende Aanpak Nazorg (PSAN) wordt geprobeerd om tijdens de detentie te werken aan re-integratie. Het doel van dit
project is ervoor te zorgen dat gedetineerden een identiteitsbewijs hebben
wanneer ze vrijkomen, plus inkomen en huisvesting. In de praktijk blijkt het
echter moeilijk te zijn om nog tijdens de detentie iets te doen voor kortgestraften. Mogelijk hebben kortgestraften dit ook minder nodig omdat zij minder problemen hebben dan langgestraften. Het onderzoek gaat dit na en kijkt
ook naar de strafrechtelijke recidive van bijna 4.000 gedetineerden die in
2006 werden ontslagen uit een penitentiaire inrichting.

143 Linden & Kloosterman, 2004, JPT Zuid-Holland Zuid
In 1998 ging in Dordrecht het project Jeugd Preventie Team (JPT) van start.
De aanpak is inmiddels uitgebreid tot de totale politieregio Zuid-Holland
Zuid. In het JPT werken politie en Bureau Jeugdzorg nauw samen om te voorkomen dat kinderen en jongeren hun criminele carrière voortzetten. Het
takenpakket van JPT is zeer uitgebreid: het verzorgen van informatie en
advies, verrichten van screenings, verlenen van kortdurende hulp, van doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties en doorverwijzen naar de Raad voor
de Kinderbescherming. Dit onderzoek probeert inzicht te geven in de succesen faalfactoren van drie JPT’s in Zuid-Holland Zuid. Ook wordt nagegaan of
de recidivedoelstelling werd behaald. Hiervoor werd de recidive berekend
van de jongeren die in 2000, 2001 of 2002 deelnamen aan het JPT-project.

144 Algemene Rekenkamer, 2007, Justitiële jeugdinrichtingen
In het jeugdstrafrecht staat de opvoeding van de jeugdige centraal. Daarom
krijgt een jeugdige delinquent doorgaans een andere aanpak dan een volwassene, ook als hij of zij wordt opgenomen in een justitiële inrichting. In dit
onderzoek van de Rekenkamer is geprobeerd na te gaan of de doelstelling
van resocialisatie gehaald werd en of het succes van de aanpak mede afhankelijk is van de kwaliteit en intensiteit waarmee de inrichting de jeugdige al

Bijlage 3

tijdens zijn verblijf voorbereidt op zijn toekomst buiten de inrichting. Voor
een steekproef van 102 jeugdigen die vanwege detentie of een PIJ-maatregel
minstens 60 dagen in een inrichting verbleven en in 2005 uitstroomden is de
recidive in kaart gebracht.

145 Leeuwen & Veldt, 2007, FFT Amsterdam
Functional Family Therapy (FFT) werd in de jaren zeventig in de Verenigde
Staten ontwikkeld. De aanpak richt zich op delinquente jongeren en hun
gezin. Traditionele therapieën hebben het vaak moeilijk met onwillige gezinnen. FFT probeert iets te doen aan de negatieve interactie tussen gezinsleden. Dit onderzoek gaat in op het proces van implementatie van FFT in
Nederland. Het tweede gedeelte van het onderzoek betreft een recidiveonderzoek. De onderzoeksgroep bestaat uit jongeren en hun gezinnen die
van 2004 tot en met 2006 met FFT gestart zijn. Van 42 jongeren zijn recidivegegevens berekend.
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1 ja 2 nee

1 laag, 2 gemiddeld, 3 hoog

Geef aan of het merendeel (meer dan 50%) van de onderzoeksgroep behoort tot een etnische minderheid

Geef aan welk percentage van de deelnemers man is

Geef aan of er mannen en/of vrouwen in de onderzoeksgroep zitten

Deel de groep in bij een leeftijdscategorie (meerdere antwoorden mogelijk)

Geef aan wat de standaarddeviatie is van leeftijd van deelnemers in de
onderzoeksgroep

Geef aan wat de gemiddelde leeftijd is van deelnemers in de onderzoeksgroep

1 ja, 2 nee

1 alleen mannen, 2 alleen vrouwen, 3 beide

1 jeugdigen, 2 jongvolwassenen, 3 volwassenen

Aantal jaren

Aantal jaren

Geef aan wat de maximumleeftijd is van deelnemers in de onderzoeksgroep Aantal jaren

Geef aan wat de minimumleeftijd is van deelnemers in de onderzoeksgroep

Deel de N in bij een categorie

Geef aan hoe groot de onderzoeksgroep is aan het begin van de studie

Noteer het eerste en het laatste jaar waarin deelnemers de interventie hebben gevolgd

Deel de onderzoeksgroep in bij een categorie

Noteer de naam van de onderzoeksgroep (zoals beschreven is in de studie)

Geef een korte omschrijving van de interventie, kijk hiervoor naar de veronderstelde werking (b8 t/m b21), de duur van het programma (b25 t/m b29),
eventuele nazorg (b35); vat dit samen in maximaal 15 regels.

Wat is het niveau van erkenning?

Is de interventie beoordeeld door de erkenningscommissie?

Erkenningscommissie

b45

Instructies voor codeurs

b44

Studiekenmerken

Samengestelde score voor implementatie/ Deel de score voor implementatie/integratie bij een categorie
integriteit interventie – categorie

b43
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Type delicten onderzoeksgroep – categorieën

Verslavingsproblematiek onderzoeksgroep Geef aan of een verslaving een selectiecriterium is om in de onderzoeksgroep terecht te komen (meerdere antwoorden mogelijk)

Aantal ﬁrst offenders

Beschrijving inhoud eerdere delicten/
contacten

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – minimum

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – maximum

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – gemiddeld

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – sd

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – minimum

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – maximum

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – gemiddeld

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – sd

Uitvallers interventie

Behandeling uitvallers bij berekenen
recidive

Risk assessment

Risicocategorie onderzoeksgroep

Toelichting recidiverisico

Heterogeniteit onderzoeksgroep

c18

c19

c20

c21

c22

c23

c24

c25

c26

c27

c28

c29

c30

c31

c32

c33

c34

c35

Coderingen

Aantal contacten

Aantal contacten

Aantal contacten

Aantal contacten

1 eerdere delicten, 2 eerdere arrestaties, 3 eerdere transacties, 4 eerdere veroordelingen,
5 eerdere gevangenisstraffen, 6 anders namelijk

1 alcohol, 2 (hard)drugs, 3 gokken, 4 anders
namelijk, 5 geen

1 geweld, 2 zeden, 3 vermogen met geweld,
4 vermogen, 5 openbare orde, 6 drugs, 7 verkeer, 8 overige

1 Marokkanen, 2 Antillianen, 3 Surinamers,
4 Turken, 5 anders, namelijk

1 uitvallers worden uitgesloten van verdere
analyses, 2 uitvallers worden meegenomen in
verdere analyses

Aantal jaren

Aantal jaren

Aantal jaren

Bepaal hoe gevarieerd de onderzoeksgroep samengesteld is

motiveer je antwoord op c33

Bepaal hoe recidivegevoelig de onderzoeksgroep is

1 laag, 2 gemiddeld, 3 hoog

1 laag, 2 gemiddeld, 3 hoog

Geef aan of bij het toepassen van de interventie gebruik wordt gemaakt van 1 nee, 2 ja, namelijk
een formele methode om het risico van de onderzoeksgroep in te schatten

Geef aan hoe om wordt gegaan met uitvallers bij het berekenen van de
recidive

Geef aan welk percentage van de deelnemers tot de uitvallers behoort

Geef aan wat de standaarddeviatie is van de leeftijd waarop men voor het
eerst met justitie/politie in aanraking komt

Geef aan wat de gemiddelde leeftijd is dat deelnemers een eerste contact
hebben gehad met justitie/politie

Geef aan wat de maximumleeftijd is dat deelnemers een eerste delict
hebben gepleegd of contact hebben gehad met justitie/politie

Geef aan wat de minimumleeftijd is dat deelnemers een eerste delict hebben Aantal jaren
gepleegd of contact hebben gehad met justitie/politie

Geef aan wat de standaarddeviatie is van het aantal eerdere delicten of
politie/justitiecontacten

Geef aan hoeveel eerdere delicten of contacten met justitie/politie de deelnemers gemiddeld gehad hebben

Geef aan hoeveel eerdere delicten of contacten met justitie/politie de deelnemers maximaal gehad hebben

Geef aan hoeveel eerdere delicten of contacten met justitie/politie de deelnemers minimaal gehad hebben

Beschrijf de aard van de eerdere delicten of contacten met politie/justitie
(meerdere antwoorden mogelijk)

Geef aan welk percentage van de deelnemers een ﬁrst offender is

Deel de delicten in bij een categorie (meerdere antwoorden mogelijk)

Beschrijf welke delicten deelnemers in de onderzoeksgroep gepleegd
hebben

Type delicten onderzoeksgroep

Instructies voor codeurs
Geef aan op welke etnische minderheid de interventie zich richt

c17

Studiekenmerken

Etnische minderheden – land

c16
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Korte omschrijving onderzoeksgroep

Kenmerken controlegroep

id interventie

id onderzoeksgroep

id controlegroep

Controlegroep

Type dader controlegroep

Type controlegroep

Selectieperiode controlegroep

N controlegroep

Leeftijd – minimum

Leeftijd – maximum

Leeftijd – gemiddeld

Leeftijd – sd

Leeftijd – categorie

Sekse

Sekse – percentage mannen

Etnische minderheden

c38

D

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

d11

d12

d13

d14

d15

d16

Coderingen

1 geen interventie, 2 gebruikelijke interventie, 3 wachtlijst interventie onderzoeksgroep,
4 andere interventie, 5 verschillende interventies, 6 anders, namelijk

1 daders, 2 jeugdige daders, 3 volwassen daders, 4 gedetineerde jeugdigen, 5 gedetineerde
volwassenen, 6 psychisch gestoorde daders,
7 veelplegers, 8 zedendelinquenten, 9 jeugdige
zedendelinquenten, 10 verkeersdelinquenten,
11 vermogensdelinquenten, 12 geweldsdelinquenten, 13 allochtone daders, 14 anders,
namelijk

Nummer controlegroep

id onderzoeksgroep

id interventie

1 geen extra informatie, 2 er is extra informatie

Geef aan of het merendeel (meer dan 50%) van de controlegroep behoort
tot een etnische minderheid

Geef aan welk percentage van de deelnemers man is

Geef aan of er mannen en/of vrouwen in de controlegroep zitten

Deel de groep in bij een leeftijdscategorie (meerdere antwoorden mogelijk)

Geef aan wat de standaarddeviatie is van leeftijd van deelnemers in de
controlegroep

Geef aan wat de gemiddelde leeftijd is van deelnemers in de controlegroep

Geef aan wat de maximumleeftijd is van deelnemers in de controlegroep

Geef aan wat de minimumleeftijd is van deelnemers in de controlegroep

Geef aan hoe groot de controlegroep is aan het begin van de studie

1 ja, 2 nee

1 alleen mannen, 2 alleen vrouwen, 3 beide

1 jeugdigen, 2 jongvolwassenen, 3 volwassenen

Aantal jaren

Aantal jaren

Aantal jaren

Aantal jaren

Aantal personen

Noteer de selectieperiode van de interventie die de controlegroep gekregen Eerste en laatste jaar interventie controlegroep
heeft

Geef aan welke interventie de controlegroep gehad heeft

Deel de controlegroep in bij een categorie

Noteer de naam van de controlegroep (zoals beschreven is in de studie)

Maak een korte omschrijving van de onderzoeksgroep, noem speciﬁeke
voorwaarden om in onderzoeksgroep terecht te komen, geef informatie over
het strafrechtelijk verleden (c20 t/m c29), en noteer opvallende uitkomsten
op de variabelen (c6 t/m c18) dit in max. 15 regels

Vat de extra informatie samen

Samenvatting extra informatie criminogene achtergrond onderzoeksgroep

Instructies voor codeurs

c37

Studiekenmerken

Extra informatie over criminogene achter- Geef aan of er extra informatie in de studie is beschreven over de criminogrond onderzoeksgroep
gene achtergrond van de deelnemers in de onderzoeksgroep

c36
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Type delicten controlegroep – categorieën Deel de delicten in bij een categorie (meerdere antwoorden mogelijk)

Aantal ﬁrst offenders in controlegroep

Beschrijving inhoud eerdere delicten/
contacten

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – minimum

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – maximum

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – gemiddeld

Eerdere delicten/contacten met justitie/
politie – sd

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – minimum

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – maximum

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – gemiddeld

Leeftijd eerste delict/contact met justitie/
politie – sd

Risk assessment

Risicocategorie controlegroep

Toelichting recidiverisico

Heterogeniteit controlegroep

Extra informatie over criminogene achter- Geef aan of er extra informatie in de studie is beschreven over de criminogrond controlegroep
gene achtergrond van de deelnemers in de controlegroep

Samenvatting extra informatie criminogene achtergrond controlegroep

d20

d21

d22

d23

d24

d25

d26

d27

d28

d29

d30

d31

d32

d33

d34

d35

Coderingen

Aantal contacten

Aantal contacten

Aantal contacten

Aantal contacten

1 eerdere delicten, 2 eerdere arrestaties,
3 eerdere transacties, 4 eerdere veroordelingen,
5 eerdere gevangenisstraffen, 6 anders namelijk

1 geweld, 2 zeden, 3 vermogen met geweld,
4 vermogen, 5 openbare orde, 6 drugs, 7 verkeer, 8 overige

1 Marokkanen, 2 Antillianen, 3 Surinamers,
4 Turken, 5 anders, namelijk

Aantal jaren

Aantal jaren

Aantal jaren

Indien er extra informatie is beschreven, vat de extra informatie samen

Bepaal hoe gevarieerd de controlegroep samengesteld is

Motiveer je antwoord op d31

Bepaal hoe recidivegevoelig de controlegroep is

1 geen extra informatie, 2 er is extra informatie

1 laag, 2 gemiddeld, 3 hoog

1 laag, 2 gemiddeld, 3 hoog

Geef aan of bij het toepassen van de interventie gebruik wordt gemaakt van 1 nee, 2 ja, namelijk
een formele methode om het risico van de controlegroep in te schatten

Geef aan wat de standaarddeviatie is van de leeftijd waarop men voor het
eerst met justitie/politie in aanraking komt

Geef aan wat de gemiddelde leeftijd is dat deelnemers een eerste contact
hebben gehad met justitie/politie

Geef aan wat de maximumleeftijd is dat deelnemers een eerste delict
hebben gepleegd of contact hebben gehad met justitie/politie

Geef aan wat de minimumleeftijd is dat deelnemers een eerste delict hebben Aantal jaren
gepleegd of contact hebben gehad met justitie/politie

Geef aan wat de standaarddeviatie is van het aantal eerdere delicten of
politie/justitiecontacten

Geef aan hoeveel eerdere delicten of contacten met justitie/politie de deelnemers gemiddeld gehad hebben

Geef aan hoeveel eerdere delicten of contacten met justitie/politie de deelnemers maximaal gehad hebben

Geef aan hoeveel eerdere delicten of contacten met justitie/politie de deelnemers minimaal gehad hebben

Beschrijf de aard van de eerdere delicten of contacten met politie/justitie
(meerdere antwoorden mogelijk)

Geef aan welk percentage van de deelnemers een ﬁrst offender is

Beschrijf welke delicten deelnemers in de controlegroep gepleegd hebben

Type delicten controlegroep

d19

Instructies voor codeurs
Geef aan tot welke etnische minderheid de controlegroep behoort

d18

Studiekenmerken

Etnische minderheden – land

d17
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Manier van toewijzen aan onderzoeksgroep of controlegroep

Gebruikte variabelen om te controleren
voor verschillen tussen de onderzoeksgroep en de controlegroep

SMS

Comparability: afdoening

Comparability: statische factoren

Comparability: dynamische factoren

Comparability: motivatie

Totaalscore vergelijkbaarheid

Comparability score

Verschillen tussen onderzoeksgroep en
controlegroep voordat de interventie
wordt gegeven, die resultaten kunnen
beïnvloeden (na statistische controle)

Korte omschrijving controlegroep

Uitkomstmaat

id interventie

id onderzoeksgroep

id controlegroep

id uitkomstmaat

Uitkomstmaat

Type recidivemaat

Deﬁnitie recidive

d37

d38

d39

d40

d41

d42

d43

d44

d45

d46

E

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

Studiekenmerken

d36

Beschrijf de operationele deﬁnitie die van recidive wordt gebruikt

Geef aan in welke maat de recidive gemeten wordt

Geef aan of de uitkomst herhaalde criminaliteit is

Maak een korte omschrijving (max. 15 regels) van de controlegroep, wat
voor type controlegroep het is (d4), iets over het strafrechtelijk verleden
van de controlegroep (d18 t/m d29 en noteer opvallende uitkomsten op de
variabelen d9 t/m d17

Bepaal welk effect de nog steeds bestaande verschillen tussen deelnemers
in de onderzoeksgroep en de controlegroep hebben op de uitkomst

Bereken de comparability-score op basis van het bovenstaande antwoord
(d44)

Tel de gegeven antwoorden bij d38 t/m d41 bij elkaar op

Geef aan of voor beide groepen dezelfde motivatie vereist is

Geef aan of de experimentele en controlegroep vergelijkbaar zijn op
dynamische factoren

Geef aan of de experimentele en controlegroep vergelijkbaar zijn op
statische factoren

Geef aan of de controlegroep voor dezelfde interventie in aanmerking komt
als de onderzoeksgroep

Geef aan welk niveau van SMS de vergelijking heeft, dit antwoord correspondeert met d35

Indien het antwoord op de vorige vraag (d36) 2, 3 of 4 is, geef aan voor
welke variabelen is gecontroleerd in de studie

Geef aan hoe de deelnemers aan de onderzoeksgroep c.q. controlegroep
zijn toegewezen

Instructies voor codeurs

1 prevalentie, 2 frequentie, 3 anders, namelijk

1 recidive, 2 geen recidive, maar

nummer uitkomstmaat

id controlegroep

id onderzoeksgroep

id interventie

1de verschillen bevoordelen de controlegroep,
2 er zijn geen verschillen meer, 3 de verschillen
bevoordelen de onderzoeksgroep, 4 onduidelijk
welke invloed de verschillen op de uitkomst
hebben

1 laag, 2 gemiddeld, 3 hoog

1 nee (-1 punt), 2 ja (0 punten)

1 nee (-1 punt), 2 voldoende (1 punt), 3 goed
(2 punten)

1 nee (-1 punt), 2 voldoende (1 punt), 3 goed
(2 punten)

1 nee (0 punten), 2 ja (1 punt)

1 SMS niveau 2, 2 SMS niveau 3,
3 SMS niveau 4, 4 SMS niveau 5

1 random, 2 individuele matching, 3 groepsmatching, 4 bestaande groepen worden vergeleken met statistische controle, 5 bestaande
groepen worden vergeleken zonder statistische
controle, 6 anders, namelijk

Coderingen
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Deﬁnitie recidive – criterium

Bron recidive

Bron andere uitkomst dan recidive

Geﬁxeerde observatie periode

Observatieperiode – minimum

Observatieperiode – maximum

Observatieperiode – gemiddeld

Observatieperiode – sd

Kwaliteit uitkomstmaat

Studie-uitkomst

id interventie

id onderzoeksgroep

id controlegroep

id uitkomstmaat

N onderzoeksgroep

N controlegroep

Soort data

Uitkomst onderzoeksgroep in mate van
recidive

Uitkomst controlegroep in mate van
recidive

Aantal delicten onderzoeksgroep –
minimum

Aantal delicten onderzoeksgroep –
maximum

Aantal delicten onderzoeksgroep –
gemiddeld

e9

e10

e11

e12

e13

e14

e15

e16

e17

F

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

Studiekenmerken

Deﬁnitie recidive – categorie

e8

Instructies voor codeurs

Coderingen

1 justitiële documentatie, 2 justitiële dossiers,
3 politieregistratie (HKS), 4 dossiers politie
5 zelfrapportage, 6 anders, namelijk

1 algemene recidive, 2 ernstige recidive, 3 speciale recidive, 4 speciﬁeke recidive

1 opnieuw delict, 2 opnieuw arrestatie,
3 opnieuw transactie, 4 opnieuw een veroordeling, 5 opnieuw gevangenisstraf, 6 anders,
namelijk

In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan hoeveel delicten de
onderzoeksgroep gemiddeld heeft gepleegd na de interventie

In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan hoeveel delicten de
onderzoeksgroep maximaal heeft gepleegd na de interventie

In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan hoeveel delicten de
onderzoeksgroep minimaal heeft gepleegd na de interventie

In het geval van een proportionele uitkomst in mate van recidive: Geef het
percentage

In het geval van een proportionele uitkomst in mate van recidive: Geef het
percentage

Geef aan welke soort uitkomstvariabele gebruikt wordt

Geef de N van de controlegroep waarvoor de recidive berekend is

Geef de N van de onderzoeksgroep waarvoor de recidive berekend is

Bepaal de kwaliteit van de uitkomstmaat

Geef aan wat de standaarddeviatie van de observatieperiode is

Geef aan wat de gemiddelde observatieperiode is

Geef aan wat de maximale observatieperiode is

Geef aan wat de minimale observatieperiode is

Aantal delicten

Aantal delicten

Aantal delicten

Percentage recidive

Percentage recidive

1 proportie individuen met een niet succesvolle
uitkomst, 2 frequentie recidive na interventie,
3 verschil delicten voor en na interventie

Aantal personen

Aantal personen

id uitkomstmaat

id controlegroep

id onderzoeksgroep

id interventie

1 laag, 2 gemiddeld, 3 hoog

Aantal maanden

Aantal maanden

Aantal maanden

Aantal maanden

Geef aan of de recidive voor een vaststaande periode voor alle respondenten 1 nee, 2 ja
wordt berekend

Geef aan wat de bron is van andere uitkomsten dan recidive

Geef aan waar de onderzoeksgegevens vandaan komen

Geef aan wat voor soort recidive is berekend

Deel de operationele deﬁnitie in bij een categorie
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Aantal delicten controlegroep – maximum In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan hoeveel delicten de
controlegroep maximaal heeft gepleegd na de interventie

Aantal delicten controlegroep – gemiddeld In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan hoeveel delicten de
controlegroep gemiddeld heeft gepleegd na de interventie

Aantal delicten controlegroep – SD

Delicten voor en na interventie – minimaal Geef aan hoeveel delicten de onderzoeksgroep minimaal minder pleegt
verschil

Delicten voor en na interventie – maximaal Geef aan hoeveel delicten de onderzoeksgroep maximaal minder pleegt
verschil

Delicten voor en na interventie – gemiddeld verschil

Delicten voor en na interventie –
standaarddeviatie

Signiﬁcantie (p) gerapporteerd in studie

Statistische test die gebruikt is

Welke groep recidiveert minder (met
statistische signiﬁcantie)?

Welke groep recidiveert minder (de statistische signiﬁcantie mag genegeerd
worden)?

Statistische test die gebruikt is om het
verschil in recidive te meten nadat is
gecontroleerd voor baseline verschillen

Welke groep recidiveert minder na conGeef aan welke groep signiﬁcant minder recidiveert na controle voor basetrole voor baseline verschillen (met statis- line verschillen
tische signiﬁcantie)?

Welke groep recidiveert minder na contro- Geef aan welke groep minder recidiveert na controle voor baseline verschil- 1 experimentele groep 2 controlegroep 3 geen
le voor baseline verschillen (de statistische len, op signiﬁcantie hoeft niet te worden gelet
van beide
signiﬁcantie mag genegeerd worden)?

f16

f17

f18

f19

f20

f21

f22

f23

f24

f25

f26

f27

f28

Aantal delicten

p waarde

1 experimentele groep, 2 controlegroep, 3 geen
van beide

1 experimentele groep, 2 controlegroep, 3 geen
van beide

1 experimentele groep, 2 controlegroep, 3 geen
van beide

Geef aan welke statistische test is gebruikt om signiﬁcantie van de verschil- 1 t-test, 2 chi-square, 3 correlatie, 4 anders
len tussen beide groepen te berekenen, na controle voor de baselinevernamelijk
schillen

Geef aan welke groep minder recidiveert, op signiﬁcantie hoeft niet te
worden gelet

Geef aan welke groep signiﬁcant minder recidiveert

Geef aan welke statistische test gebruikt is om de signiﬁcantie te berekenen 1 t-test, 2 chi-square, 3 correlatie, 4 anders
namelijk

Geef aan welke p-waarde wordt genoemd in de studie

Geef aan wat de standaarddeviatie is van het gemiddelde verschil tussen het Aantal delicten
aantal delicten voor en na de interventie

Geef aan hoeveel delicten de onderzoeksgroep gemiddeld minder pleegt

Aantal delicten

Aantal delicten

In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan wat de standaarddeviatie Aantal delicten
is van de gepleegde delicten

Aantal delicten

Aantal delicten

Aantal delicten

f15

Coderingen

Aantal delicten controlegroep – minimum In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan hoeveel delicten de
controlegroep minimaal heeft gepleegd na de interventie

Instructies voor codeurs
In het geval van een frequentie-uitkomst, geef aan wat de standaarddeviatie Aantal delicten
is van de gepleegde delicten

f14

Studiekenmerken

Aantal delicten onderzoeksgroep – sd

f13
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Effect size

id interventie

id onderzoeksgroep

id controlegroep

id uitkomstmaat

Signiﬁcantie (p) berekend door codeurs

Power

Effect size: w

Type effect size

Odds ratio

95% betrouwbaarheidsinterval odds ratio

Logged odds ratio

Standard error van logged odds ratio

Effect size: d

Standard error van d

95% betrouwbaarheidsinterval d

Effect size: r

Standard error van r

95% betrouwbaarheidsinterval r

Conclusie

id interventie

id onderzoeksgroep

Korte omschrijving onderzoek naar interventie en dadergroep

SMS per interventie en onderzoeksgroep

Overkoepelende kwaliteitsscore

g1

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

g9

g10

g11

g12

g13

g14

g15

g16

g17

g18

H

h1

h2

h3

h4

h5

Studiekenmerken

G

W (tussen 0 en 1)

Power

p-waarde

Coderingen

Standard error d (tussen 0 en 1)

d (tussen 0 en 1)

Standard error logged odds ratio (tussen 0 en 1)

Logged odds ratio

Linker- en rechterhelft van betrouwbaarheidsinterval odds ratio

Odds ratio (tussen 0 en oneindig)

Standard error r (tussen 0 en 1)

r (tussen 0 en 1)

Bepaal de kwaliteit van het onderzoek naar de interventie aan de hand van 1 lage kwaliteit, 2 gemiddelde kwaliteit, 3 hoge
kwaliteit
de power (g6), het SMS-niveau (d38), de vergelijkbaarheid van de onderzoeksgroepen (d44), de integriteit/implementatie-score (b43) en de kwaliteit
van de uitkomstmaat (e17)

Bepaal welke SMS-scores er per interventie en onderzoekgroep gegeven
zijn

Geef een korte omschrijving (max. 10 regels) van het onderzoek, noem
methode, design, bron en uitkomstmaat

In het geval van R-familie: vul de linker- en de rechterhelft van het betrouw- Linker- en rechterhelft van betrouwbaarheidsbaarheidsinterval in
interval

In het geval van R-familie: geef aan wat de standard error van r is

In het geval van R-familie: geef aan wat de effect size (r) is

In het geval van D-familie: vul de linker- en de rechterhelft van het betrouw- Linker- en rechterhelft van betrouwbaarheidsbaarheidsinterval in
interval

In het geval van D-familie: geef aan wat de standard error van d is

In het geval van D-familie: geef aan wat de effect size (d) is

In het geval van OR familie: geef aan wat de standard error van de logged
odds ratio is.

In het geval van OR familie: geef aan wat de logged odds ratio is

In het geval van OR familie: vul de linker- en de rechterhelft van het
betrouwbaarheidsinterval in

In het geval van OR familie: geef aan wat de odds ratio is

Geef aan welk type effect size voor deze vergelijking gebruikt moet worden. 1 OR famile, 2 D familie, 3 R familie

Geef aan wat de effect size (w) is

Geef aan wat de power is van de vergelijking

Geef aan wat de p-waarde is die door de codeurs zelf is berekend

Instructies voor codeurs
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Samenvatting uitkomst

Eindoordeel effectiviteit

Onderbouwing eindoordeel effectiviteit

Aanbevelingen

h7

h8

h9

Studiekenmerken

h6

Instructies voor codeurs

Geef een samenvatting van de in de studie gegeven aanbevelingen voor
praktijk en onderzoek

Geef aan waarom er voor het eindoordeel bij h15 gekozen is

Geef een eindoordeel over de effectiviteit van de interventie bij de dadergroep op basis van de odds ratio (g9), de signiﬁcantie (g5), de power (g6),
de SMS (d38), de vergelijkbaarheid (d44)

Maak een korte samenvatting (max. 15 regels) van de studie-uitkomsten per
interventie en dadergroep, vermeld de N van de onderzoeksgroep (en indien
er een cg is, de N van de cg), vermeld de hoeveelheid recidive (f8 t/m f21),
vermeld de observatietermijn (e12 t/m e16) en zeg of het verschil statistisch
signiﬁcant is (f22 t/m f28)
1 effectief, 2 waarschijnlijk effectief, 3 niet
effectief, 4 onduidelijk

Coderingen
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Bijlage 5

Technische aspecten metaanalyse

In deze bijlage worden enkele technische aspecten van de meta-analyse toegelicht. We bespreken allereerst de SMS, de schaal die wordt gebruikt om de
interne validiteit van een onderzoek vast te stellen. Vervolgens gaan we in op
de constructie van de comparability-schaal, een instrument dat speciaal voor
deze meta-analyse is ontworpen om de vergelijkbaarheid van de experimentele en controlegroep te kunnen beoordelen. Daarna wordt uit de doeken
gedaan hoe de kwaliteit is gemeten van de uitkomstmaten die in de effectstudies worden gebruikt. Ten slotte besteden we aandacht aan de procedure die
is gevolgd als binnen één studie per interventie meer dan één vergelijkende
analyse voorkomt. Uitgelegd wordt hoe uit deze vergelijkingen een keuze
werd gemaakt.

5.1

Scientific Methods Scale

De originele Maryland Scientific Methods Scale (SMS) van Sherman (1997) en
Farrington et al. (2002) kent vijf niveaus (zie tabel b5.1). Niveau 1 is voor studies die een uitkomst meten zonder een herhaalde meting en zonder een
controlegroep. Met dit design kan alleen worden aangetoond dat er een
bepaalde correlatie bestaat tussen een interventie en de hoeveelheid criminaliteit. Niveau 1 komt eigenlijk nooit voor in recidiveonderzoek, omdat er bij
dit type onderzoek automatisch sprake is van een voormeting (we weten
immers dat de deelnemers een delict hebben gepleegd) en een nameting
waarin wordt nagegaan welke deelnemers opnieuw delicten hebben
gepleegd. Daarom is ten behoeve van de meta-analyse de SMS aangepast,
zoals te zien is in de rechterkolom van tabel b5.1.
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Tabel b5.1

The Maryland SMS, origineel en aangepast aan recidiveonderzoek

SMS-niveau
1

Originele versie
Aangepast op recidiveonderzoek
Studies waarin het krijgen van een interventie wordt gecorreleerd aan de totale omvang van criminaliteit in een groep.

2

Studies waarin bij iedere deelnemer voor en na de interventie
metingen worden gedaan van de hoeveelheid criminaliteit.

Studies waarin recidive geëvalueerd wordt,
maar niet gebruik wordt gemaakt van een controlegroep of waarbij deze technisch verkeerd is
samengesteld.

3

Studies waarin bij iedere deelnemer voor en na de interventie
metingen worden gedaan en de hoeveelheid criminaliteit wordt
vergeleken met een controlegroep.

Studies of delen van studies waarin de recidive
van de experimentele groep wordt vergeleken
met een controlegroep.

4

Studies waarin bij iedere deelnemer voor en na de interventie
metingen worden gedaan en de hoeveelheid criminaliteit wordt
vergeleken met een controlegroep. Hierbij wordt gecontroleerd
voor andere variabelen die van invloed zijn op de uitkomst.

Studies of delen van studies waarin de recidive
van een experimentele groep wordt vergeleken
met een controlegroep. Hierbij wordt gecontroleerd voor andere variabelen die de mate van
recidive kunnen beïnvloeden.

5

Studies waarin bij iedere deelnemer voor en na de interventie
metingen worden gedaan en de hoeveelheid criminaliteit wordt
vergeleken met een controlegroep. De onderzoeksgroepen zijn
random samengesteld.

Studies of delen van studies waarin de onderzoeksgroepen random worden samengesteld.

Niveau 2 wordt gebruikt voor studies die niet gebruikmaken van een controlegroep. Een controlegroep is een groep daders die de te onderzoeken interventie niet heeft gekregen. Een studie met een controlegroep kan terugvallen
naar niveau 2 als de vergelijking van beide groepen duidelijke technische fouten bevat. In vier gevallen is daar sprake van. Ten eerste als de controlegroep
bestaat uit de drop-outs van het programma. Zij hebben een deel van de
interventie ondergaan en zijn dus beïnvloed. Het kan ook zijn dat zij werden
geselecteerd voor het programma maar dat zij uiteindelijk niet wilden of konden deelnemen. Zij vormen daarom een selectieve groep die niet goed vergelijkbaar is met de deelnemers die de interventie geheel doorliepen.
De tweede technische tekortkoming doet zich voor als de data over de recidive van de personen uit de verschillende onderzoeksgroepen niet uit één en
dezelfde bron afkomstig is. In het Herkenningsdienstsysteem (HKS) worden
bijvoorbeeld meer strafbare feiten vermeld dan in de justitiële documentatie.
Wanneer de recidive van de ene groep gebaseerd is op HKS en van de andere
groep op de justitiële documentatie, zal bij de eerste groep de recidive automatisch hoger liggen.
Ten derde moet de vergelijking tussen de experimentele en de controlegroep
gebaseerd zijn op dezelfde operationele definitie van recidive. Wanneer bijvoorbeeld bij de ene onderzoeksgroep gemeten wordt hoeveel deelnemers
opnieuw in de gevangenis terecht zijn gekomen en bij de andere onderzoeksgroep wordt gemeten hoeveel deelnemers opnieuw veroordeeld zijn, klopt de
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vergelijking niet. Er is immers eerder sprake van een veroordeling dan van
een gevangenisstraf.
Ten slotte mag de observatieperiode niet verschillen. Ook als dit het geval is,
wordt een studie met een SMS-score van 3 of hoger teruggezet naar score 2.
Wanneer bij de experimentele groep na twee jaar de recidive wordt nagegaan
en bij de controlegroep na drie jaar, heeft de controlegroep veel meer tijd om
te recidiveren en zullen de recidivecijfers hoger liggen.
Als er een controlegroep aanwezig is en er geen technische onvolkomenheden zijn in de vergelijking met de experimentele groep, wordt een studie
ingedeeld op niveau 3 van de SMS. Dit is dus ook het geval als op voorhand
duidelijk is dat er grote verschillen tussen beide groepen bestaan. Bijvoorbeeld als ex-gedetineerden worden vergeleken met mensen die een werkstraf
hebben gekregen. Het bestaan van inhoudelijke verschillen tussen de personen uit de diverse onderzoeksgroepen is op zich geen reden om een studie
tot niveau 2 te rekenen. De studie blijft op niveau 3 zolang de verschillen in
achtergronden die er zijn niet worden aangepakt.
Niveau 4 van de SMS is voor studies die wel controleren voor verschillen in
de achtergronden van de daders of verdachten. Er zijn verschillende onderzoeksdesigns die een score 4 krijgen. Ten eerste een quasi-experiment waarin
personen worden toegewezen aan de controlegroep omdat zij in bepaalde
opzichten gelijk zijn aan de deelnemers uit de experimentele groep. Het matchen van de onderzoeksgroepen kan plaatsvinden op individueel niveau. In
dat geval heeft iedere deelnemer in de experimentele groep een exacte match
op bijvoorbeeld leeftijd, sekse en delictverleden met een andere deelnemer in
de controlegroep. De matching kan ook plaatsvinden op groepsniveau. Dan
zijn de kenmerken waarop gematcht werd, gelijkmatig over beide groepen
verdeeld.
Een derde mogelijkheid is een observationele studie waarin gebruik wordt
gemaakt van statistische technieken die controleren voor variabelen waarop
de groepen verschillen. Een speciaal geval hiervan is een studie waarin op
basis van gegevens over een gehele daderpopulatie gebruik wordt gemaakt
van een recidive-voorspellingsmodel. Ook deze studies kunnen op niveau 4
van de SMS uitkomen. Op basis van populatiegegevens (bijvoorbeeld van alle
ex-gedetineerden of alle ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen) kan
voor elke subgroep uit de populatie met behulp van een statistisch model een
prognose worden gedaan van de recidive die men van deze groep mag verwachten. De prognose vindt plaats aan de hand van kenmerken waarvan
bekend is dat zij gerelateerd zijn aan de kans op recidive. De voorspelde recidive in een groep wordt afgezet tegen de recidive die feitelijk is opgetreden.
Het verschil dat wordt gemeten, kan in verband worden gebracht met de
interventie die de groep heeft ondergaan. Omdat in het onderzoek alleen de
experimentele groep daadwerkelijk wordt gevolgd, wordt bij dit soort designs
gesproken van ‘virtuele’ controlegroepen (Wartna et al., 2005).
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Niveau 5 van de SMS ten slotte, is gereserveerd voor studies waarbij kandidaten voor de interventie at random worden verdeeld over de experimentele en
de controlegroep. Voortijdige afvallers (drop-outs) kunnen de vergelijkbaarheid van de experimentele groep met de controlegroep negatief beïnvloeden.
Maar ook dan blijft de studie op het hoogste niveau van de SMS. In deze
meta-analyse wordt met deze schaal het design van de studies beoordeeld en
niet het uiteindelijke resultaat. Dat doen we met behulp van de comparability-score.

5.2

Comparability-schaal

De comparability-schaal is speciaal voor deze meta-analyse ontwikkeld om
post hoc de vergelijkbaarheid van de experimentele groep en controlegroep
in te kunnen schatten. Het is bedoeld als aanvulling op de SMS-score. De
SMS rangschikt de studies aan de hand van de wijze waarop de experimentele en controlegroep worden samengesteld. Bij het toekennen van een score
wordt niet gekeken naar de feitelijke vergelijkbaarheid van de persoenen in
de experimentele en controlegroep (Wartna, 2009). De comparability-schaal
beoogt dit wel te doen. Net zoals bij de SMS wordt de controlegroep gedefinieerd als een groep justitiabelen die de interventie niet heeft ondergaan. Studies zonder controlegroep en vergelijkingen waarbij technische fouten zijn
gemaakt (zie boven) worden niet meegenomen bij het toekennen van een
score op de comparability-schaal.
De schaal bestaat uit vier dimensies. Elk onderdeel kent een goed onderbouwde relatie met de kans op latere recidive. Om vergelijkbaarheid te
garanderen moeten de personen uit de experimentele groep en de controlegroep dezelfde soort sanctie opgelegd kunnen krijgen, gelijkwaardig zijn in
termen van een aantal belangrijke statische factoren; gelijkwaardig zijn in
termen van dynamische factoren en geen expliciete verschillen vertonen wat
betreft motivatiefactoren.
De eerste dimensie is de sanctiecategorie waarin de daders in de onderzoeksgroep en controlegroep vallen. Daders met een gevangenisstraf kunnen niet
goed worden vergeleken met first offenders die een voorjustitiële afdoening
krijgen. In ieder land bestaat een mate van ernst van straffen, in Nederland
wordt gebruikgemaakt van de volgende hiërarchie (Wartna, 2009):
1 voorjustitiële afdoening;
2 sepot;
3 boete;
4 werkstraf;
5 voorwaardelijke vrijheidsstraf en leerstraf;
6 onvoorwaardelijke vrijheidsstraf;
7 vrijheidsbenemende maatregel.

Bijlage 5

Om de vergelijkbaarheid te waarborgen moet de personen uit de controlegroep in principe voor dezelfde sanctiecategorie in aanmerking komen als de
deelnemers aan de onderzochte interventie. Als dit het geval is, scoort de studie één punt op dit onderdeel, zo niet dan scoort de studie op dit onderdeel
een 0.
De tweede dimensie van de comparability-schaal zijn statische factoren. In
Nederlands recidiveonderzoek komen zes factoren steeds tevoorschijn als
voorspellers van hernieuwd contact met justitie: geslacht, leeftijd, geboorteland, type delict, het aantal eerdere contacten met justitie en de leeftijd
waarop men begon met het plegen van delicten (Wartna et al., 2009). De
onderzoeksgroepen zouden minstens vergelijkbaar moeten zijn op deze punten. Als dat niet het geval is, heeft een onderzoeksgroep immers a priori al
een grotere kans om te recidiveren dan de andere onderzoeksgroep. Wanneer
er aanwijzingen zijn dat de experimentele en controlegroep significant verschillen op de genoemde factoren, dan krijgt de studie één minpunt. Als er
aanwijzingen zijn dat de onderzoeksgroepen op enkele factoren gelijkwaardig zijn, krijgt de studie één pluspunt. De ongelijke factoren worden in mindering gebracht op de vergelijkbare factoren. Wanneer de onderzoeksgroepen op meerdere factoren gelijkwaardig zijn, krijgt de studie twee pluspunten. Als er niets bekend is of afgeleid kan worden, scoort de studie nul punten
op dit onderdeel. De totale score op deze dimensie loopt uiteen van -1 t/m 2.
Om de vergelijkbaarheid van statische factoren in te schatten worden alle
mogelijke aanwijzingen gebruikt. Als er bijvoorbeeld expliciete selectiecriteria zijn voor de deelnemers die niet gelden voor de personen in de controlegroep, kan dat een indicatie zijn dat de statische factoren onderling verschillen.
Naast statische factoren beïnvloeden ook dynamische factoren de kans om
opnieuw de fout in te gaan. Deze vormen daarom de derde dimensie van de
comparability-schaal. De reclasseringsinstellingen in Nederland maken
gebruik van een standaardinstrument voor screening en risicotaxatie, de
risico-inschattingsschaal (RISc). Bij elke afname van de RISc worden negen
criminogene ‘leefgebieden’ nagelopen. Dit zijn: huisvesting en wonen; opleiding, werk en leren; inkomen en omgaan met geld; relaties met partner, gezin
en familie; relaties met vrienden en kennissen; alcohol en andere verslavingsproblemen; emotioneel welzijn; denkpatronen, gedrag en vaardigheden en
houding (Knaap et al., 2007). In deze meta-analyse zijn deze gebieden
gebruikt om te beoordelen of onderzoeksgroepen op dynamische factoren
vergelijkbaar zijn. De wijze waarop dit gebeurt, is hetzelfde als bij de statische
factoren. De totaalscore op deze dimensie loopt dus ook bij de dynamische
factoren van -1 tot en met 2.
Tot slot worden de onderzoeksgroepen vergeleken op hun motivatie. Voor
veel interventies geldt dat wanneer de deelnemers gemotiveerd zijn, de kans
op slagen groter is (Miller & Rollnick, 2002).Wanneer een voorwaarde voor
deelname aan de interventie een bepaalde mate van motivatie is of wanneer
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de deelname aan de interventie vrijwillig is, zou dit ook moeten gelden voor
de controlegroep. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een minder goede
vergelijking op dit punt en krijgt de studie op de comparability-schaal één
aftrekpunt.
In tabel b5.2 wordt de constructie van de comparability-score nog eens
samengevat.
Tabel b5.2

Opbouw comparability-score

Zijn de onderzoeksgroepen vergelijkbaar?
Afdoening/sanctiecategorie
Nee
Ja
Statische factoren
Nee
Onbekend
Voldoende
Goed
Dynamische factoren
Nee
Onbekend
Voldoende
Goed
Motivatie
Nee
Ja

0
1
-1
0
1
2
-1
0
1
2
-1
0

Door alle scores op te tellen krijgt de studie een totaalscore die varieert van -3
tot en met +5. Om makkelijker onder woorden te kunnen brengen hoe goed
de vergelijkbaarheid is, is ervoor gekozen om de ruwe totaalscore in drie categorieën in te delen: laag, midden en hoog. Studies die 1 punt of lager scoren
komen in de categorie ‘laag’ terecht. Dit betekent dat de studie op de meeste
onderdelen niet goed heeft gescoord en daarom is de vergelijkbaarheid van
de onderzoeksgroepen niet goed. De studies die als totaal 2 of 3 punten behalen, komen in de categorie ‘midden’ terecht. Zij hebben op de onderliggende
onderdelen zowel goede als minder goede scores gehaald. Wanneer een studie 4 of vijf 5 punten scoort op de comparability-schaal, komt deze uit in de
categorie ‘hoog’. De experimentele en controlegroep zijn dan op (bijna) alle
onderdelen goed vergelijkbaar.

5.3

Fit uitkomstmaat

Om de kwaliteit van de recidivemeting op zich te kunnen beoordelen, wordt
gekeken naar drie aspecten: de gebruikte bron van recidivegegevens, de
observatietermijn en de operationele definitie van recidive. Op deze drie
punten kunnen de studies minpunten behalen, hetgeen ervoor zorgt dat de
‘fit’ van de uitkomstmaat niet als ‘hoog’ wordt beoordeeld maar als ‘gemiddeld’ of ‘laag’.
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Bij het brongebruik wordt gekeken of de juiste bron wordt gekozen voor het
berekenen van recidive. Een en ander hangt af van de soort recidive die in het
onderzoek berekend wordt. Zelfrapportagegegevens worden vooral gebruikt
voor het bestuderen van lichtere of veelvoorkomende vormen van criminaliteit. Voor zwaardere delicten blijkt zelfrapportage een minder betrouwbare
bron te zijn (Van der Laan et al., 1998). Politie- en justitiegegevens hebben
voor het grootste deel betrekking op misdrijven en overtredingen die zijn
aangegeven bij de politie. Zij zijn daarmee afhankelijk van de aangiftebereidheid van de burgers in Nederland. Van invloed hier is ook inzet van de politie
en andere middelen bij de opsporing van delinquent gedrag (Van der Laan &
Blom, 2011). Lichtere delicten krijgen minder prioriteit in de opsporing en
worden ook minder vaak aangegeven. Sommige delicten, zoals winkeldiefstal, kennen een relatief geringe pakkans. De mate waarin de feitelijke recidive bij een meting wordt onderschat zal dus variëren per delict. Wanneer de
recidive voornamelijk bestaat uit lichte of veelvoorkomende delicten, zijn
politie- of justitiegegevens dus geen passende bronnen.
Politiegegevens zijn in het algemeen lastig te gebruiken als het type delict bij
de recidivemeting van belang is. Politiegegevens zijn in juridische zin per
definitie voorlopig. Formeel staat nog niet vast of de vermeende dader het
delict heeft gepleegd. De politie kwalificeert het en gebruikt daarbij de
zwaarst denkbare kwalificatie (De Haan et al, 1999: 20). Niet zelden wordt
deze later door de officier of bij de rechter ‘naar beneden’ bijgesteld. Uit
onderzoek van het Projectteam SRM (1997) bleek dat het wetsartikel in het
proces-verbaal van de politie vaak afwijkt van het wetsartikel dat genoemd
wordt in het uiteindelijke vonnis. De consequentie hiervan is dat politiegegevens in elk geval als het om specifieke of speciale recidive gaat minder valide
zijn dan justitiële gegevens. Van belang daarbij is ook nog dat de politie- of
justitiegegevens afkomstig zijn uit een landelijke bron. Als de recidivegegevens afkomstig zijn uit regionale bestanden, bestaat de kans dat de recidive
van de daders wordt onderschat.
Het tweede technische aspect van de meting van de recidive betreft de observatietermijn. In hoeverre is er sprake van een passende observatietermijn?
Ook dit is weer afhankelijk van de gebruikte bron. Daders hebben tijd nodig
om in herhaling te vallen. Daarom is een minimale observatietermijn van
drie maanden een vereiste. Als het gaat om registerdata, is een langere observatietermijn nodig, zeker als het justitiegegevens betreft. Buiten de tijd die
daders moeten krijgen om feitelijk te recidiveren moet immers ook tijd worden uitgetrokken voor de registratie van het strafbaar feit in de systemen van
politie of justitie (Wartna, 2009). Daarom wordt bij politiebronnen een minimale termijn van zes maanden aangehouden en bij justitiële gegevens een
minimale observatietermijn van twaalf maanden. Indien de observatietermijn korter is, krijgt de studie één minpunt op de schaal die de fit meet van
de uitkomstmaat. Overigens wordt daarbij ook gelet op de spreiding in de tijd
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dat de daders of verdachten konden worden gevolgd. Als de spreiding rond
de gemiddelde observatietermijn groot is en verschilt van de verdeling in de
controlegroep, kan op dit punt toch aftrek plaatsvinden. Grote verschillen in
observatietermijn maken de berekening van de effect size minder betrouwbaar.
Tot slot wordt ook de operationele definitie van de recidive beoordeeld. Het
doel en de aard van de interventie bepaalt welke bijzondere recidivemeting
het meest voor de hand ligt. Bij de meeste interventies kan de ‘algemene recidive’ worden berekend, maar bij sommige interventies, zoals een speciale
training voor zeden- of verkeersdelinquenten, dient men bij het meten van
de recidive in te zoomen op een bepaalde klasse van delicten.
Op de schaal die de fit van de uitkomstmaat meet, vallen in de categorie
‘hoog’ de studies waarin zowel de bron, de observatietermijn als de operationele definitie ‘passend’ zijn bevonden. Een studie komt in de categorie ‘midden’ terecht als één van de kenmerken (bron, observatietermijn of operationele definitie) niet passend is. In de categorie ‘laag’ zitten de studies waarbij
twee of drie kenmerken problematisch zijn.

5.4

Keuze uitkomstmaat

In de onderhavige meta-analyse worden alleen de uitkomsten in termen van
de prevalentie van recidive verwerkt. Bovendien wordt er slechts één odds
ratio per interventie weergegeven. Wanneer in een primaire studie per interventie meer dan één uitkomst wordt behandeld, moet een keuze worden
gemaakt voor één van de uitkomsten. Voor die situaties hebben we de volgende regels gehanteerd:
– De beste vergelijkingsgroep wordt gekozen, d.i. de vergelijkingsgroep die
het beste scoort op de comparability-schaal.
– Er wordt gekozen voor de vergelijking met de hoogste score op de SMS.
– De operationele definitie van recidive moet passen bij de aard van de
interventie. Soms is het meten van speciale recidive beter dan het meten
van algemene recidive.
– Als in een studie de recidive na meerdere observatietermijnen wordt
berekend, wordt gekozen voor de best passende termijn. In de praktijk is
dat vaak tussen de twee en zes jaar.
– Er wordt gekozen voor de recidivemeting op basis van de best passende
bron (zie terug).
– Tot slot speelt ook de omvang van onderzoeksgroepen een rol. Vergelijkingen op een zeer kleine N worden niet meegenomen, in verband met de
grote kans op ‘type 2-fouten’, waarbij men een effect niet meet terwijl het
er wel is.

Auteurs

Arts & Ferwerda

Bartels

Beijersbergen & Wartna

Beijersbergen

Berghuis

Beugeling

Bieleman, Biesma, Jetzes, Jong
& Valk

Bieleman, Biesma, Jetzes, Jong
& Valk

Bink

Blees, Aidala & Wartna

Boendermaker

Boendermaker & Schneider

Bol & Overwater

Bosker

Bovens

Bovens

Bovens & Timmerman

Braak & Dhuyvetter

Brugman, Bink, Nas & Bos

Bruinink & Lagendijk

Konings, Castenmiller & Essers

Centrum Maliebaan

Derks, Hildebrand & Mulder

Dijksterhuis

Duin

Duipmans

Duipmans

Emmerik

Emmerik

Emmerik

Emmerik

Endstra & Evers

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1993

1982

1989

1989

1985

1996

1993

1996

1973

1998

1997

1999

1994

2007

1990

1992

1987

1991

1997

1986

1991

1998

1997

2004

2002

2002

1988

1981

2006

2007

1977

2007

Jaar

Dader in Beeld Alkmaar

Tbs-kliniek Van der Hoeven

Tbs

Tbs

Tbr

Slachtoffer in Beeld

Preventieproject Groningen

Agadir Leiden

PI Bankenbos

Dagbehandelingkliniek ‘De Waag’

GAVO Utrecht

PRE Eindhoven

Stelselmatige aanpak daders Dordrecht

EQUIP

JEKK project Doetinchem

PAD Drenthe

Alcohol verkeer cursus Drenthe

Alcohol Verkeer project Grave

Snelrecht

Dienstverlening

Prejop Amsterdam

Justitiële behandelinrichting

ERA Norgerhaven

EQUIP JJI Teylingereind

Sov Rotterdam

DOEL-project ‘s-Hertogenbosch

Vroeghulp Amsterdam

JJI De Sprang Den Haag

PIJ-maatregel

Glen Mills school

Ambulante Gedragstherapie

Haagse Veelpleger Aanpak

Naam interventie

17

368

422

162

373

173

55

39

76

94

67

70

15

41

57

98

121

91

336

208

58

136

33

31

45

9

419

Onb

60

205

29

494

N exp.
groep

17

Geen

Geen

Geen

589

Geen

55

Geen

76

Geen

Geen

Geen

Geen

26

78

86

111

62

210

213

58

Geen

Geen

25

223

8

Geen

Onb

Geen

205

29

76

N contr.
groep

0,060

-

-

-

0,763

-

0,686

-

0,127

-

-

-

-

0,336

0,905

0,615

0,518

0,300

0,656

0,636

0,030

-

-

0,046

nvt

0,123

-

Onb

-

1,000

0,911

nvt

4

2

2

2

4

2

4

2

4

2

2

2

2

4

3

4

4

4

4

4

3

2

2

3

3

4

2

4

2

4

4

3

Laag

-

-

-

Laag

-

Hoog

-

Hoog

-

-

-

-

Laag

Laag

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

-

-

Laag

Laag

Laag

-

Midden

-

Midden

Midden

Midden

Laag

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Midden

Laag

Hoog

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Laag

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Midden

Power* SMS Comparability- Fit uitkomstscore
maat

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Uitval in
analyse?

Bijlage 6
Methodologische aspecten
van de effectstudies

Essers, Laan & Veer

Essers & Laan

Ferwerda, Leiden, Arts & Hauber 2006

Geest, Bijleveld & Wijkman

Genugten, Timmerman & Nijboer 1996

Geudens

Groen

Heiden-Attema & Wartna

Heiden-Attema & Wartna

Hoff & Lagendijk

Horn, Scholing & Mulder

Houwink

Hurk, Schippers & Breteler

Noorda & Veenbaas

Jansen

Jessen

Jongman & Jong

Jongman & Effendi

Jongman & Steenhuis

Jonker

Jonkers, Fiselier, Verbogt, Rombouts

Kamstra & Leuw

Kleiman & Terlouw

Knaap, Laan & Wartna

Knaap, Laan & Wartna

Koeter

Koeter & Bakker

Kogel & Hartogh

Kruissink & Verwers

Kruissink & Verwers

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

1989

1991

2005

2007

2002

2005

2005

1997

1975

1969

2004

1975

1973

1976

1969

1999

1997

1994

1972

2006

1995

2000

2000

1997

1999

2005

1990

1995

2002

Espen

33

Jaar

Auteurs

ID

Halt Nederland

Halt Rotterdam

Tbs

Sov

Vroeghulp interventie Aanpak

Nieuw positief Initiatief (PI Noord-Holland
Noord)

Binnenste Buiten (PI Noord-Brabant
Noord)

Harde Kern projecten

Dagvaarding door Ofﬁcier van Justitie

Open Gevangenis

JJI Den Engh

Voorlopige hechtenis

Voorwaardelijk sepot

Tehuisplaatsing

Tbs-kliniek Van der Hoeven

Halt Rotterdam

Nieuwe Perspectieven Amsterdam

Drugsvrije afdeling in HvB Rotterdam
Noordsingel en DOC te Doetinchem

JJI Den Engh

Dagbehandelingkliniek De Waag

Werkstart Amsterdam

Justitiële behandelinrichting

Strafrechtelijke maatregel voor jongeren

Hellend Pad Haarlem

Gemeenschapsdienst België

SoVa

JJI Harreveld

Halt

Slachtoffer in Beeld

Cashba Rotterdam

Halt Amsterdam

Naam interventie

124

45

139

154

61

1.076

305

114

20

51

46

22

68

40

68

193

300

57

108

279

30

378

382

88

214

121

220

374

95

45

1.078

N exp.
groep

68

23

Geen

87

141

1.076

305

Geen

153

60

378

33

68

40

Geen

198

Geen

25

Geen

Geen

Geen

Geen

378

Geen

200

Geen

Geen

450

Geen

100

Geen

N contr.
groep

0,723

0,250

-

0,107

nvt

0,926

0,996

-

0,482

0,030

-

0,592

nvt

nvt

-

0,748

-

nvt

-

-

-

-

0,516

-

0,999

-

-

nvt

-

0,516

-

3

3

2

4

4

4

4

2

3

4

2

4

4

4

2

4

2

4

2

2

2

2

3

2

4

2

2

4

2

3

2

Laag

Midden

-

Hoog

Hoog

Laag

Laag

-

Laag

Midden

-

Laag

Midden

Hoog

-

Midden

-

Hoog

-

-

-

-

Midden

-

Hoog

-

-

Hoog

-

Midden

-

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Midden

Laag

Hoog

Laag

Hoog

Midden

Midden

Laag

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Power* SMS Comparability- Fit uitkomstscore
maat

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Uitval in
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2005

Laan

Laan & Essers

Laan & Essers

Leuw & Brouwers

Leuw

Leuw

Leuw

Linden

Melissant

Moerings, Wingerden & Vijfhuize 2006

2008

Laan, Knaap & Wartna

Nauta

Nauta

Nelissen

Nieuwbeerta, Nagin & Blokland

Nijboer

Otter

Wanrooy

RSOB

Ruddijs & Timmerman

Schippers, Hurk, Breteler &
Meerkerk

Slis & Boosten

Spaans

Spaans

Spaans

Spaans & Doornheim

Steeg & Niemeijer

Terlouw & Susanne

Vanlaar, Ward, Kluppels & Goos- 2003
sens

Veenen

Vermeulen, Hendriks, Zomerveld 2000

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

86

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

2001

1991

1996

1991

1994

1997

1994

1995

1998

2000

1993

1999

1991

1971

2007

2003

1998

1978

1999

1995

1995

1992

1990

1993

1991

2005

2005

Laan, Knaap & Wartna

64

Jaar

Auteurs

ID

Tripple-Ex Den Haag

Halt Amsterdam

Sensibilisatiecursussen België

Criminaliteitspreventie Gouda

Leerwerkstraf Amsterdam

Jeugdreclassering

Dienstverlening

JWI Veenhuizen

Vaar-leer-werkproject De Tukker

Alcohol en geweld project Enschede

Drugsvrije afdeling

STAPP

Dekorge Detailhandelproject

Langverblijf JJI Den Hey-Acker

PAD Drenthe

Vakopleiding

Gevangenisstraf

Schakelproject PI Geerhorst

Halt Amsterdam

Nieuwe Perspectieven Amsterdam

Exodus

Exodus

Gevangenisregiem

Tbs

Tbs

AVC Proloog Assen

Alcohol Verkeer cursus

Kwartaalcursus Amsterdam

DTC Eindhoven

Alternatieve sancties

Jeugdreclassering

Socialevaardigheidstraining

Naam interventie

116

751

197

39

36

418

171

60

Onb

22

57

56

10

33

58

50

148

112

1.140

1.782

600

94

298

314

372

151

2.422

60

64

1.032

722

96

N exp.
groep

Geen

Geen

263

29

Geen

744

366

49

Onb

Geen

25

56

Geen

Geen

16

89

2.253

86

Geen

Geen

Geen

Geen

368

Geen

Geen

140

612

86

Geen

1.140

722

96

N contr.
groep

-

-

nvt

0,174

-

0,867

0,990

0,026

-

nvt

0,053

-

-

0,070

0,702

nvt

0,924

-

-

-

-

0,475

-

-

0,085

0,138

0,167

-

0,678

0,997

0,305

2

2

4

3

2

4

4

4

4

2

4

4

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

4

2

2

3

3

4

2

4

4

4

-

Midden

Midden

-

Laag

Midden

Midden

Midden

-

Hoog

Midden

-

-

Midden

Midden

Hoog

Midden

-

-

-

-

Midden

-

-

Midden

Laag

Laag

-

Midden

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Laag

Laag

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Midden

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Power* SMS Comparability- Fit uitkomstscore
maat

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Uitval in
analyse?
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Wartna & Aidala

Wartna, Aidala & Veer

Wartna, Harbachi & Knaap

Wartna & Aidala

Wartna, Harbachi, & Laan

Wartna, Tollenaar & Blom

Wartna, Kalidien & Essers

Werff

Werff

Werff

Werff

Werff

Wijkman

Wingerden & Moerings

Wolde & Oppedijk

Woldringh

Jonkman & Vanderbroucke

Nelissen

Hoekstra, Hanhart & Langel

Wermink, Blokland, Nieuwbeerta 2009
& Tollenaar

Hendriks & Bijleveld

JongeJan

Junger-Tas, Junger & Barendse- 1985
Hoornweg

Kroeze

Markus

Slotboom, Laan & Bijleveld

Hendriks & Bijleveld

Peek & Nugter

Wingerden, Alberda, Moerings,
Wartna & Wilsem

Breuk

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

128

129

130

2008

2010

2009

2004

2002

1995

2009

2007

2005

2009

2007

2009

2001

1992

2007

2006

1978

1974

1976

1979

1986

2006

2005

2005

1995

2005

1996

1995

2003

Vogel & Ruiter

98

Jaar

Auteurs

ID

Dagbehandeling na jeugddetentie

Exodus, DOOR, Moria & Ontmoeting

FPA

JJI Harreveld

SDA en SMD Dordrecht

Rijksinrichtingen

Jeugd preventie team Zuid-Holland

Justitieel ingrijpen bij jeugdigen

Toekomst in balans

JJI Harreveld

Werkstraf

Crisiskaartprogramma Assen

Resocialisatieproject PI Limburg Zuid

AJID Helmond

JJP Land van Cuijk

ICU Veldzicht

Exodus

Strafrechtelijke plaatsing in een JJI

Intramurale interventie

Snelheid van straffen

Veroordeling

Korte vrijheidsstraf

Verschillende vormen van veroordeling

SocioGroepsStrategie JJI Den Engh

Verschillende sancties

Justitiële jeugdinrichting

Vakopleiding PI Havenstraat Amsterdam

Tbs

RETour Helmond

Dagdetentie

Tbs-kliniek Van der Hoeven

Naam interventie

37

1.448

30

112

41

128

418

Onb

252

85

2.123

33

100

69

94

47

600

53

523

1587

152

687

2.375

46

76.463

7978

56

275

37

79

121

N exp.
groep

36

1.142

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Onb

Geen

219

2.123

31

Geen

Geen

184

422

Geen

145

1.178

Geen

152

710

1.250

46

76.463

7978

Geen

58.336

Geen

42

Geen

N contr.
groep

0,206

0,99

-

-

-

-

-

-

0,197

nvt

0,031

-

-

0,028

0,025

-

0,678

1,000

-

0,692

0

1,000

0,097

1,000

1,000

-

1,000

-

0,000

-

4

4

2

2

2

2

2

4

2

3

4

3

2

4

3

2

4

4

2

4

4

3

4

4

3

2

3

2

4

2

Hoog

Midden

-

-

-

-

-

Laag

-

Laag

Midden

Midden

-

-

Midden

Laag

-

Laag

Midden

-

Midden

Hoog

Laag

Midden

Midden

Laag

-

Laag

-

Hoog

-

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Midden

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Midden

Hoog

Midden

Power* SMS Comparability- Fit uitkomstscore
maat

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Weijters, More & Alma

Linden & Kloosterman

Algemene Rekenkamer

Leeuwen & Veldt

142

143

144

145

*

Mulder, Brand, Bullens & Marle

141

FFT Amsterdam

Justitiële jeugdinrichtingen

JPT Zuid-Holland Zuid

Korte gevangenisstraf

PIJ-maatregel

JPT Dordrecht

Alijda-aanpak Rotterdam

Gesloten gemeenschapsinstelling

Werkstraf

Incest Dader Behandeling Rotterdam

PI Bankenbosch

Van der Hoeven kliniek

Halt Tilburg

Gevangenisstraf

Korte gevangenisstraf in gesloten
gevangenis

Naam interventie

De power is alleen berekend als de prevalentie van recidive als uitkomstmaat gold.

2007

2007

2004

2010

2011

2000

2000

Geldrop, Hilhorst, Klooster &
Overbeeke

2010

2004

Snippe, Hoogeveen & Bieleman

Kouratovsky

136

2009

1968

140

Buikhuisen, et al.

135

139

Binsbergen & Keune

134

2007

2005

Alberda, Drost & Wartna

Moerkens

133

Christiaens, Dumortier, Enhus & 2008
Geluykens

Wartna, Tollenaar & Essers

132

1999

138

Janssen

131

Jaar

137

Auteurs

ID

42

120

Onb

3.898

728

324

143

150

15.457

30

718

79

1.837

69.602

24

N exp.
groep

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

853

15.457

31

1.657

354

3.078

130.699

76

N contr.
groep

-

-

-

-

-

-

-

0,178

0,292

0,066

0,990

0,923

1,000

1,000

0,503

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

3

3

4

3

3

-

-

-

-

-

-

-

Laag

Midden

Hoog

Laag

Midden

Laag

Laag

Laag

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Midden

Hoog

Laag

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Laag

Hoog

Hoog

Power* SMS Comparability- Fit uitkomstscore
maat

Nee

Ja

Onbekend

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Uitval in
analyse?
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*
**

p<0,05
p<0,01

Uitval

Kwaliteit
uitkomstmaat

Comparability

SMS

Voorjustitieel

Extramuraal

Resocialisatie

Speciﬁek delict

Volwassenen

Alleen mannen

WODC

Grijze literatuur

Publicatiejaar

-0,186*

N=140

-0,026

N=140

-0,098

N=141

0,085

N=81

N=81

N=141

-0,144

-0,106

-0,048

N=141

-0,115

N=141

0,222*

N=141

-0,088

N=141

0,125

N=141

-0,026

N=141

-0,012

N=141

0,198*

N=141

-0,040

N=141

-0,020

N=141

-0,228*

N=138

-0,062

N=138

0,004

N=124

-0,010

N=124

-0,277**

N=141

-0,126

N=141

1,00

N=141

-0,190*

N=141

N=141

1,00

Publicatie- Grijze
jaar
literatuur

N=140

0,323**

N=141

0,223**

N=81

-0,160

N=141

0,166*

N=141

-0,142

N=141

-0,091

N=141

-0,029

N=141

-0,147

N=138

0,031

N=124

-0,252**

N=141

1,00

WODC

N=123

-0,181*

N=124

-0,171

N=71

0,012

N=124

0,183*

N=124

-0,285**

N=124

-0,311**

N=124

0,077

N=124

0,088

N=122

-0,022
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-0,030
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N=141

0,027
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N=141

1,00
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-0,216*

N=141

-0,078

N=81

0,048

N=141
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Speciﬁek Resociali- Extradelict
satie
muraal

N=140

-0,186*
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N=141
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N=141
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Voorjustitieel

N=140
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SMS

N=81

-0,056

N=81

0,154

N=81
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N=140

0,128
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Kwaliteit
Compara- uitkomstbility
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N=140
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Uitval
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Bijlage 8

Figuur b8.1

Screenshots Kennisbank
Criminaliteitspreventie

Startpagina Kennisbank Criminaliteitspreventie
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Figuur b8.2

Voorbeeld eindscherm Kennisbank Criminaliteitspreventie

Bijlage 9

Aanmeldformulier
effectstudie

Een digitale versie van dit formulier is te verkrijgen op http://www.wodc.nl/
onderzoek/cijfers-en-prognoses/Recidive-monitor/index.aspx

Ik wil graag:
Een nieuwe effectstudie aanmelden
Een wijziging of aanvulling doorgeven m.b.t. een reeds opgenomen effectstudie

Auteurs effectstudie:

Titel effectstudie:

Overige brongegevens (zoals jaar van publicatie, naam uitgever of tijdschrift):

Geef hier aan waarom u deze publicatie aanmeldt of welke verbeteringen u voorstelt:

Indien geen bezwaar laat dan hier uw contactgegevens achter, zodat de onderzoekers eventueel
contact met u op kunnen nemen:
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