
Samenvatting

Sinds 2004 kunnen volwassenen die in Nederland zijn veroordeeld voor een
misdrijf een training Cognitieve Vaardigheden (CoVa) volgen. De CoVa-trai-
ning richt zich op het versterken van vier soorten cognitieve vaardigheden:
het beheersen van impulsiviteit, het genereren van perspectief, het leren
oplossen van problemen op een rationele wijze en moreel en kritisch redene-
ren (Buysse & Loef, 2012). De gedachte is dat als deze vaardigheden worden
versterkt, de betrokkenen nadien beter in staat zullen zijn om weerstand te
bieden tegen de druk om crimineel gedrag te vertonen. In dit onderzoek
wordt de effectiviteit van CoVa gemeten door de recidive van CoVa-deelne-
mers af te zetten tegen die van vergelijkbare ex-justitiabelen die niet aan de
trainingen hebben deelgenomen.

De CoVa-training is in 2007 volledig erkend door de Erkenningscommissie
Gedragsinterventies Justitie (EGJ). Dit predicaat was geldig voor vijf jaar,
maar het is tussentijds met drie jaar verlengd naar aanleiding van de uitkom-
sten van een onderzoek van Buysse en Loef (2012) naar de doeltreffendheid
van de interventie. Het beoordelingssysteem van de EGJ schreef voor dat in
2015 een recidiveonderzoek naar de interventie zou plaatsvinden. In dit jaar
is de beoordeling van gedragsinterventies op het terrein van justitie echter in
handen gekomen van een deelcommissie van de Erkenningscommissie Inter-
venties, een onafhankelijk orgaan dat administratief ressorteert onder het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het systeem van erken-
ning dat deze commissie hanteert, verschilt van het systeem van de EGJ. Het
verlengen van de erkenning van een gedragsinterventie hangt niet langer
noodzakelijk af van de uitkomsten van een recidiveonderzoek. Desondanks
blijft het huidige onderzoek van belang. Er is namelijk nog niet eerder een
quasi-experimenteel onderzoek gedaan naar de effecten van de CoVa-trai-
ning. Bovendien is het goed om te weten of de CoVa-training slaagt in haar
uiteindelijke doel: het verminderen van recidive.

Een CoVa-training bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, gevolgd door
twintig bijeenkomsten van tweeënhalf uur en een evaluatiebijeenkomst
(Buysse & Loef, 2012). De training wordt zowel intramuraal als extramuraal
gegeven. Of een deelnemer aan de CoVa mag deelnemen wordt bepaald aan
de hand van een aantal inclusiecriteria. Deze zijn gebaseerd op scores vastge-
legd door middel van afname van het screeningsinstrument Recidive
Inschattings Schalen (RISc, versie 3.2.5). De CoVa-training is ontwikkeld voor
daders die volgens de RISc een gemiddelde of hoge kans op recidive hebben
(vanaf score 32) en waarbij cognitieve tekorten gemeten zijn (minimaal een
gewogen score 4 op schaal 11) (Buysse & Loef, 2012).1 Wanneer een deelne-
mer niet aan de RISc-inclusiecriteria voldoet kan in overleg met de interven-

1 RISc-schaal 11 bestaat uit acht items waarop een deelnemer 0, 1 of 2 kan scoren. Naast de eis dat de deelne-
mer ten minste een score van 4 of hoger op deze schaal behaalt, dient er ook sprake te zijn van een riskscore
van 2 op item 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 of een score van 1 op alle genoemde items.



tiecoach alsnog een CoVa-training worden geïndiceerd (Ferwerda et al.,
2009). Naast de RISc-scores worden enkele aanvullende inclusiecriteria
gebruikt: de deelnemer moet ouder zijn dan 18 jaar, mag niet in een tbs-
kliniek verblijven, hij of zij moet de Nederlandse taal redelijk machtig zijn, in
het bezit zijn van een geldige verblijfstitel en een strafrestant hebben van ten
minste vier maanden. Verslavingsproblematiek of psychische problematiek
die het functioneren in de groep belemmert, geldt als contra-indicatie.

Uit twee doeltreffendheidsstudies kwam eerder naar voren dat het niveau
van de cognitieve vaardigheden na afloop van de CoVa-training hoger lag
dan daarvoor (Tierolf, 2007; Buysse & Loef, 2012). Er is in Nederland nog geen
recidivemeting gedaan onder CoVa-deelnemers, maar er zijn wel resultaten
bekend van recidive-studies van Enhanced Thinking Skills (ETS), de Engelse
variant van de CoVa-training. Uit dit onderzoek komt een gemengd beeld
naar voren. In ongeveer de helft van de studies werden geen statistisch signi-
ficante positieve effecten gevonden en in de andere helft wel. Naast de CoVa-
training en ETS bestaan er andere programma’s gericht op de versterking van
cognitieve vaardigheden van volwassen daders. De meeste meta-analyses die
zich richten op dit type gedragsinterventie hebben positieve resultaten laten
zien.

De onderzoeksvragen die in dit rapport aan bod komen, luiden als volgt:

1 Wat zijn de (achtergrond)kenmerken van de daders die in de periode
2008-2011 aan de CoVa-training deelnamen en in hoeverre zijn zij verge-
lijkbaar met de personen uit de controlegroepen?

2 Van welke recidive is er sprake en hoe verhoudt de recidive van de CoVa-
deelnemers zich tot de recidive onder vergelijkbare justitiabelen die de
CoVa-training niet volgden?

3 Welke executiekenmerken en indicatoren van de voortgang hangen statis-
tisch significant samen met een lagere recidivekans indien er gecorrigeerd
wordt voor verschillen in daderkenmerken, gegevens over de strafrechte-
lijke carrière, het zorgverleden en psychosociale problematiek?

Methode

In dit onderzoek combineren we gegevens uit verschillende bronnen. De pri-
maire gegevensbron is een bestand afkomstig uit het eerdere doeltreffend-
heidsonderzoek uitgevoerd door de DSP-groep (Buysse & Loef, 2012). Dit
bestand bevat gegevens over de executie van de CoVa-training, daderken-
merken en scores van cognitieve vaardigheden gemeten voor en na de CoVa-
trainingen. Per deelnemer werden registratiegegevens van instanties als de
reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Justitiële Informa-
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tiedienst (JustId) gekoppeld. De gegevens over de recidive zijn afkomstig uit
de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), het
vaste bronbestand van de WODC-Recidivemonitor.

De CoVa-deelnemersgroep bestaat uit 2.229 personen. Zij hebben tussen
begin 2008 en eind 2011 een CoVa-training gevolgd. De uitkomsten van de
CoVa-deelnemers worden vergeleken met die van twee controlegroepen. De
eerste controlegroep is aangeleverd door DSP-groep. Deze bestaat uit perso-
nen die voldeden aan de inclusiecriteria maar de training niet hebben
gevolgd. Omdat ruim een derde van de CoVa-deelnemers niet aan deze crite-
ria voldeed, was de verwachting dat de controlegroep qua achtergronden niet
goed vergelijkbaar zou zijn met de personen die de training hebben gevolgd.
Daarom heeft het WODC met behulp van propensity score matching (PSM)
een tweede controlegroep samengesteld. Controlegroep 2 is op 31 verschil-
lende covariaten vergelijkbaar gemaakt met de CoVa-deelnemers. De cova-
riaten kunnen in vier groepen worden ingedeeld: daderkenmerken, kenmer-
ken van de uitgangszaak, gegevens over het strafrechtelijk verleden en de
aanwezigheid van psychosociale problematiek.
De recidivemetingen voor het huidige onderzoek zijn uitgevoerd volgens de
richtlijnen van de WODC-Recidivemonitor (Wartna et al., 2011). In dit onder-
zoek wordt zowel naar de prevalentie als naar de frequentie van de recidive
gekeken. De recidiveprevalentie heeft betrekking op het percentage personen
dat binnen een bepaalde periode na beëindiging van de sanctie opnieuw
wegens een misdrijf met justitie in aanraking komt. De frequentie is in dit
onderzoek gedefinieerd als het jaarlijkse gemiddelde aantal nieuwe straf-
zaken over de periode dat men niet ingesloten was. Naast de prevalentie en
frequentie wordt in dit onderzoek ook de ‘recidive-impact’ in kaart gebracht.
De impact van recidive is een combinatie van prevalentie, frequentie èn ernst
van de recidive.

Resultaten

Tussen 2008 en 2011 hebben 2.229 deelnemers een CoVa-training gevolgd.
Niet alle deelnemers hebben de training afgerond, ongeveer 20% is voortijdig
uitgevallen. In vergelijking met controlegroep 1 zijn de CoVa-deelnemers
gemiddeld jonger en minder vaak geboren in Marokko. Zij pleegden ook
andere soorten delicten. Daarnaast hebben de CoVa-deelnemers minder
voorafgaande justitiecontacten en ligt hun startleeftijd hoger. Op vrijwel alle
RISc-schalen blijken de CoVa-deelnemers bovendien minder (grote) proble-
men te hebben dan de personen in controlegroep 1. Het is duidelijk dat con-
trolegroep 1 een zwaarder profiel kent dan de CoVa-deelnemersgroep. De
recidivecijfers kunnen daarom niet direct met elkaar worden vergeleken. Met
aanvullende multipele regressieanalyses (o.a. Cox-regressie) moet de invloed
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van de verschillen in achtergrondkenmerken worden geneutraliseerd. De
tweede controlegroep is op voorhand wel vergelijkbaar met de CoVa-deelne-
mers: op geen van de 31 statische en dynamische achtergrondkenmerken
werden verschillen gevonden.

Het vergelijkend recidiveonderzoek wijst uit dat de recidiveprevalentie van
CoVa-deelnemers niet significant lager ligt dan die van controlegroep 1. Ook
uit de multipele Cox-regressie blijkt dat deelname aan de CoVa-training, na
correctie voor verschillen op achtergrondkenmerken, geen significante bij-
drage levert aan de voorspelling van de prevalentie van recidive. De CoVa-
deelnemers blijken wel gemiddeld minder vaak te recidiveren dan personen
uit controlegroep 1, ook als rekening wordt gehouden met de onderlinge ver-
schillen die op de achtergrondkenmerken bestaan. Het effect is ‘zeer klein’
(Cohen, 1988), maar wel net iets groter dan het gemiddelde effect dat in
Nederland in de achterliggende decennia is opgetekend bij een breed scala
van de strafrechtelijke interventies die met vergelijkend recidiveonderzoek
zijn onderzocht. De recidive-impact verschilt niet significant tussen de CoVa-
deelnemers en controlegroep 1, ook niet na toepassing van het regressie-
model.
Uit de vergelijking van de CoVa-deelnemers met controlegroep 2 volgen geen
significante verschillen op de recidiveprevalentie, noch op de recidive-
frequentie. Op de recidive-impact werd wel een positief significant effect
gevonden. Indien naast de prevalentie en de frequentie ook de ernst van de
recidivedelicten in de analyse wordt betrokken, ontstaat er dus wel een ver-
schil tussen beide groepen. De totale impact van de recidive onder CoVa-
deelnemers bleek lager te zijn dan die van de personen in de controlegroep
die via PSM was samengesteld. Het gevonden effect is opnieuw ‘zeer klein’,
maar gelijk aan de effectgroottes die in een meta-analyse van Nederlandse
studies van strafrechtelijke interventies voor volwassenen werden gevonden.
Naar Nederlandse begrippen treffen we hier met andere woorden een gemid-
deld effect aan.

Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag bleek dat het voltooien van de
CoVa-training, ook indien voor tal van statische en dynamische daderken-
merken is gecontroleerd, statistisch significant samenhangt met lagere reci-
divekansen. Uitvoeringsaspecten, zoals de mate van programma-integriteit
en de mate waarin bij selectie van deelnemers werd voldaan aan de inclusie-
criteria, gaven geen verschillen te zien in de mate van recidive. Deelname aan
de extramurale variant van de CoVa-training bleek niet samen te hangen met
een lagere recidiveprevalentie, maar wel met een significant lagere recidive-
frequentie en recidive-impact. In een extra multipele regressieanalyse, die op
slechts de helft van de deelnemersgroep kon worden uitgevoerd, kon ook de
vooruitgang op de diverse cognitieve vaardigheden worden betrokken. Hier-
uit bleek dat alleen een gemeten verbetering op het vermogen om ‘negatieve
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problemen’ op te lossen, in lijn met de interventietheorie samenhing met een
lagere recidiveprevalentie. In theorie is het zo dat versterking van de cogni-
tieve vaardigheden zou moeten leiden tot verlaging van de recidivekans.
Maar dat vinden we dus alleen terug bij één van de vier cognitieve vaardighe-
den. Mogelijk speelt hier een rol dat de meting van die vaardigheden niet
zonder problemen verliep.

Conclusie

In dit rapport is voor het eerst de effectiviteit van de CoVa-training onder-
zocht in termen van recidive. De vergelijking van de strafrechtelijke recidive
van deelnemers met die van twee controlegroepen levert enkele zwakke aan-
wijzingen op voor de effectiviteit van CoVa. Op vrijwel alle uitkomsten liggen
de resultaten in de juiste richting, bij twee van de zes is het gemeten verschil
in statistische zin significant: CoVa-deelnemers recidiveerden minder fre-
quent dan personen uit controlegroep 1 en de recidive-impact van de CoVa-
deelnemers was lager dan die van controlegroep 2. De gevonden effecten zijn
weliswaar niet groot, maar wel vergelijkbaar met wat er in Nederland in
soortgelijke situaties aan effecten is gemeten. Aanvullende analyses hebben
nog twee extra aanwijzingen voor de effectiviteit van de CoVa-training opge-
leverd. Deelnemers die de CoVa-training voltooiden, recidiveerden minder
dan diegenen die voortijdig afhaakten, ook na controle op tal van achter-
grondkenmerken. De tweede aanwijzing is dat een betrouwbaar gemeten
verbetering op het programmadoel ‘negatief probleem oplossen’ statistisch
significant samenhangt met lagere recidivekansen. Maar dit zijn evenmin
harde bewijzen van de effectiviteit van de CoVa-trainingen, omdat niet valt
uit te sluiten dat er tussen de bewuste subgroepen instroomverschillen
bestonden waarvoor in dit onderzoek niet is gecorrigeerd.

De conclusie van dit onderzoek luidt dat vooralsnog niet overtuigend is
bewezen dat de CoVa-training leidt tot een substantiële reductie van de reci-
dive van de justitiabelen in haar doelgroep, maar dat er wel zwakke aanwij-
zingen zijn voor de effectiviteit van deze interventie. Vervolgonderzoek zal
scherper duidelijk moeten maken onder welke specifieke condities en bij
welke subgroepen van daders de trainingen effectief kunnen zijn. Het is dan
zaak om te bekijken in welke justitietrajecten de CoVa-training wordt inge-
bed. Verder zou het goed zijn om te bezien hoe het meten van de tussenlig-
gende programmadoelen efficiënter kan worden vormgegeven.
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