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Voorwoord

Dit rapport gaat in op de effectiviteit van de training Cognitieve Vaardighe-
den (CoVa). Met jaarlijks zo’n 400 à 600 deelnemers kent deze erkende justiti-
ele gedragsinterventie een brede toepassing. De CoVa-training werd in 2004
in Nederland geïntroduceerd. Dat gebeurde in het kader van het beleids-
programma ‘Terugdringen Recidive’. De persoonsgerichte aanpak van
daders speelde in dit programma een belangrijke rol. Onderdeel was de uitrol
van gedragsinterventies gericht op de aanpak van criminogene factoren. In
het geval van de CoVa-training zijn dat de denkpatronen die voorafgaan aan
het gedrag. De gedachte is dat als men prosociale denkpatronen versterkt,
zoals het beheersen van impulsiviteit en het genereren van perspectief, de
deelnemers in de toekomst beter in staat zullen zijn weerstand te bieden
tegen de druk om opnieuw crimineel gedrag te vertonen.

Of de CoVa-training daadwerkelijk leidt tot minder recidive was nog niet
bekend. In dit rapport wordt de terugval onder CoVa-deelnemers afgezet
tegen de recidive van vergelijkbare justitiabelen die niet aan de trainingen
hebben deelgenomen.

Het quasi-experimenteel onderzoek is de eerste in een rij van evaluaties
waarin de aanpak van de Recidivemonitor wordt gevolgd. Om de effectiviteit
van CoVa vast te stellen is gebruikgemaakt van reeds bestaande data. Er zijn
twee controlegroepen ingezet. De eerste controlegroep werd overgenomen
uit de doeltreffendheidsanalyse van Buysse en Loef (2012). De tweede con-
trolegroep is met behulp van propensity score matching geselecteerd uit de
databestanden die zijn aangelegd ten behoeve van het reguliere onderzoek
van de Recidivemonitor. Daarnaast is in deze effectstudie voor het eerst de
‘recidive-impact’ berekend. Dit is een samengestelde maat, die een combina-
tie van de prevalentie, frequentie èn ernst van de nieuwe justitiecontacten
weergeeft.

Met deze bouwstenen leggen de auteurs een basis onder het toekomstige
onderzoek naar de effectiviteit van justitiële gedragsinterventies. Via koppe-
ling van reeds bestaande data kan relatief eenvoudig en zonder veel belasting
voor de betrokken uitvoerders en deelnemers, vergelijkend recidiveonder-
zoek worden opgezet. De dataverzameling vindt immers goeddeels achter de
schermen plaats.

Het huidige rapport maakt duidelijk op welke punten deze aanpak nog kan
worden verbeterd. Dat geldt vooral de informatievoorziening rondom de uit-
voering van justitiële interventies en de context waarin zij plaatsvinden.
Daarnaast wordt binnen het WODC ook langs andere wegen meegewerkt aan
de verbetering van de effectiviteit van de CoVa-trainingen, bijvoorbeeld door
inzichten aan te dragen uit de neurosciences, inzichten die bij de screening
van kandidaat-deelnemers kunnen worden gebruikt.



Mede namens de auteurs wil ik op deze plaats de voorzitter en leden
van de klankbordgroep rondom het CoVa-onderzoek bedanken voor hun
nuttige commentaar. Ook de vaste begeleidingscommissie van de Recidive-
monitor en de betrokken onderzoekers van DSP-groep worden bedankt voor
hun waardevolle input.

Prof. dr. F.L. Leeuw
directeur WODC
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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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1 Inleiding

In 2002 maakte het toenmalige Ministerie van Justitie een start met het
beleidsprogramma ‘Terugdringen Recidive’ (TR). Binnen dit programma
speelde de persoonsgerichte aanpak van daders een belangrijke rol. Onder-
deel was het ontwikkelen van een pakket aan effectieve gedragsinterventies
gericht op de aanpak van criminogene factoren; omstandigheden die geasso-
cieerd zijn met het vóórkomen van crimineel gedrag. De werkgroep Interven-
ties kwam zo tot de introductie van de training Cognitieve Vaardigheden
(CoVa)(Ministerie van Justitie, 2005). Met een CoVa-training worden tekorten
op het gebied van cognitieve vaardigheden aangepakt. Tot dusver is onbe-
kend in hoeverre deze interventie er in Nederland in slaagt om een terugval
in crimineel gedrag te voorkomen. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van
de CoVa-training getoetst door na te gaan of de recidive van CoVa-deelne-
mers verschilt van de recidive van vergelijkbare justitiabelen die niet aan de
trainingen hebben deelgenomen.

De CoVa-training is een gedragsinterventie die beoordeeld is door de Erken-
ningscommissie Gedragsinterventies Justitie (EGJ). Deze commissie van
deskundigen is in 2005 opgericht om de kwaliteit van justitiële gedragsinter-
venties te beoordelen. Centraal stond daarbij de vraag of de interventies
(kunnen) leiden tot vermindering van recidive (Ministerie van Justitie, 2005).
De EGJ beoordeelde bij elke interventie die werd aangemeld, aan de hand
van een uitgewerkte beschrijving van de interventie, of zij een goede kans op
slagen had. Nagegaan werd of de gedragsinterventie theoretisch goed is
onderbouwd, toegesneden is op de juiste doelgroep en risicofactoren en of ze
qua fasering en intensiteit aansluit bij de problematiek van de deelnemers.
Een positief oordeel op deze punten leidde tot het predicaat ‘erkend’. Als de
interventie op enkele criteria nog niet voldoende scoorde, werd de kwalifica-
tie ‘voorlopig erkend’ meegegeven. Dit oordeel werd in beginsel per interven-
tie slechts één keer toegekend en was twee jaar geldig. Na die twee jaar
diende de interventie ter herbeoordeling bij de EGJ te worden ingediend.

De CoVa-training werd in 2005 voorlopig erkend door de EGJ en ontving in
2007 het oordeel ‘erkend’. Dit oordeel was in eerste instantie geldig voor een
periode van vijf jaar, maar werd tussentijds met drie jaar verlengd. Dit
gebeurde naar aanleiding van een extra beoordeling van de doeltreffendheid
van de interventie. Het onderzoek ‘Eerst denken en dan doen’ van Buysse en
Loef (2012) richtte zich op de vraag of de programmadoelen van de trainin-
gen werden behaald. De erkenning van de CoVa-training werd op basis van
de uitkomsten van dit onderzoek in 2012 met drie jaar verlengd. Volgens de
systematiek van de EGJ diende vervolgens in 2015 de effectiviteit van de
interventie in termen van recidive vast komen te staan. Vandaar dat het
onderhavige onderzoek werd gestart.



Na tien jaar is de systematiek van het erkennen aangepast. De EGJ is per
15 oktober 2015 opgeheven. De beoordeling van justitiële gedragsinterventies
is overgeheveld naar de Erkenningscommissie Interventies. Deze onafhanke-
lijke commissie bestaat sinds 2007 en beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit
van interventies op het gebied van jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugd-
welzijn, gezondheidsbevorderingen en sport en bewegen (NJI). De beoorde-
ling van de interventies vindt plaats in deelcommissies, die ieder hun eigen
expertise hebben. Voor de beoordeling van gedragsinterventies op het terrein
van justitie werd een aparte deelcommissie ingericht. Naar alle waarschijn-
lijkheid zal de CoVa-training eind 2015 voor een nieuwe beoordeling worden
aangeboden, na afronding van dit onderzoek.

De wijze van erkenning is echter veranderd en wijkt dus af van het systeem
van de EGJ. Het verlengen van het oordeel ‘erkend’ hangt niet langer nood-
zakelijk af van de uitkomsten van een recidiveonderzoek. Verschillende soor-
ten onderzoek kunnen een aanwijzing opleveren voor de effectiviteit van de
interventie. Er zijn criteria opgesteld voor de causale bewijskracht van ver-
schillende vormen van empirisch onderzoek (Van Yperen & Veerman, 2008).
Designs als randomised controlled trials en quasi-experimenteel onderzoek
worden als vrij sterk beschouwd, terwijl een studie met alleen een voor- en
nameting als een zwak onderzoeksdesign wordt beoordeeld. Binnen deze
indeling is ook ruimte voor meer alternatieve onderzoeksdesigns, zoals her-
haald N=1-onderzoek of timeseries designs. Met de beoordeling van de
bewijskracht van het beschikbare onderzoek kan de effectiviteit van een
interventie worden ingedeeld op drie niveaus: ‘effectief volgens eerste aan-
wijzingen’, ‘effectief volgens goede aanwijzingen’ en ‘effectief volgens sterke
aanwijzingen’ (Dale et al., 2013).2

Hoewel er in het licht van de erkenning van de interventie nu dus minder
nadruk lijkt te liggen op de uitkomsten van de recidivemeting, is het huidige
onderzoek voor de status van CoVa nog steeds van belang. Er is in Nederland
niet eerder quasi-experimenteel onderzoek verricht naar het effect van deze
gedragsinterventie. Naar aanleiding van dit onderzoek kan – natuurlijk
afhankelijk van de resultaten – een hoger niveau van effectiviteit worden
bereikt. Bovendien, de CoVa-training is de eerste gedragsinterventie nieuwe
stijl die in het stadium terecht is gekomen waarin de effectiviteit met recidive-
onderzoek kan worden vastgesteld. De interventie wordt breed toegepast.
Jaarlijks zijn er zo’n 400 tot 600 deelnemers. Het is dus goed om te weten wat

2 Een interventie is effectief volgens ‘eerste aanwijzingen’ indien uit onderzoek met een zwakke of indicatieve
bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij de uitvoering van de interventie. Er zijn minstens twee
Nederlandse studies naar deze interventie verricht of één Nederlandse studie in combinatie met minstens één
internationale studie naar deze interventie. Om een stapje hoger te komen, en effectief te zijn volgens ‘goede
aanwijzingen’ dient er empirisch onderzoek te zijn gedaan met een minstens matige causale bewijskracht.
Voor het oordeel effectief volgens ‘sterke aanwijzingen’ dient er onderzoek te zijn gedaan met een sterke of
zeer sterke bewijskracht waaruit blijkt dat bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan
met andere interventies of met niets doen (bron: website Nederlands Jeugd instituut).
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de trainingen opleveren in termen van waar het uiteindelijk om draait: het
voorkomen van een terugval in crimineel gedrag.

Voordat de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd, zullen we in dit
inleidende hoofdstuk eerst een nadere omschrijving van de CoVa-training
geven. Daarna volgt een beschrijving van het onderzoek dat naar deze inter-
ventie is gedaan, zowel in Nederland als in het buitenland. Ten slotte wordt
in dit hoofdstuk de vraagstelling van het huidige onderzoek nader uitgewerkt
en volgt nog een leeswijzer voor de rest van dit rapport.

1.1 De CoVa-training

De CoVa-training wordt sinds 2004 in Nederland gegeven aan veroordeelde
daders. Het gaat om volwassenen. De training is gebaseerd op de in Engeland
ontwikkelde interventie ‘Enhanced Thinking Skills’ (ETS). Deze interventie is
expliciet gericht op het verbeteren van cognitieve vaardigheden en wordt al
vanaf het begin van de jaren negentig in Engelse gevangenissen toegepast
(Clarke et al., 2004). Het programma is in Engeland en Wales goedgekeurd
door de daar fungerende erkenningscommissies. De Engelse en Nederlandse
versie van het programma lijken vrij sterk op elkaar, de Engelse handleiding
is bijvoorbeeld zo goed als letterlijk vertaald naar het Nederlands (Ferwerda
et al., 2009). In Nederland is het programma eerst getest in enkele pilots.
Vanaf september 2005 zijn de regie en uitvoering van de interventie overge-
dragen aan Reclassering Nederland en werd het programma geleidelijk lan-
delijk ingevoerd.

De CoVa-training is gebaseerd op de vooronderstelling dat tekorten aan cog-
nitieve vaardigheden belangrijke factoren zijn in de verklaring van crimineel
gedrag en dat deze vaardigheden aan te leren zijn. Het ontbreken van cogni-
tieve vaardigheden leidt tot antisociaal gedrag, omdat delinquenten eerst
handelen en pas later gaan nadenken (Reclassering, 2008). De CoVa-training
beoogt vier soorten cognitieve vaardigheden te verbeteren: het beheersen
van impulsiviteit, het genereren van perspectief, het leren oplossen van pro-
blemen op een rationele wijze en moreel en kritisch redeneren (Buysse &
Loef, 2012). Door de cognitieve tekorten aan te pakken wordt de deelnemer
in staat gesteld om op een prosociale wijze doelen te bereiken, hetgeen bij-
draagt aan het voorkomen van recidive.

Een CoVa-training bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, gevolgd door
twintig bijeenkomsten van tweeënhalf uur. De training wordt afgesloten met
een evaluatiebijeenkomst (Buysse & Loef, 2012). Per week vinden twee ses-
sies plaats en in ongeveer drie maanden kan een compleet programma wor-
den doorlopen. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan normen en
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waarden, het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden, rationeel en
creatief denken en het denken over effecten op korte en lange termijn. Tus-
sen de bijeenkomsten door worden ook nog enkele huiswerkopdrachten
meegegeven aan de deelnemers (Reclassering, 2008). De totale tijdsbesteding
bedraagt tachtig uur per deelnemer. Indien een deelnemer een bijeenkomst
niet kan bijwonen, moet deze worden ingehaald. Bij een tweede afzegging
zonder geldige reden wordt de training voortijdig afgebroken.

Er zijn verschillende wegen waarlangs potentiële deelnemers toegang kun-
nen krijgen tot de training (Ferwerda et al., 2009). De eerste mogelijkheid is
via een voorlichtingsadvies van de reclassering aan de Officier van Justitie.
Deze kan de CoVa-training als bijzondere voorwaarde vorderen. De tweede
mogelijkheid is dat de toezichthouder bij de reclassering gedurende het toe-
zicht beslist dat een CoVa-training nodig is. De derde mogelijkheid, althans
ten tijde van het onderzoek, was om als gedetineerde intramuraal een CoVa-
training te volgen in het kader van het toenmalige programma Terugdringen
Recidive. De CoVa-training kan dus zowel binnen als buiten de muren van
een penitentiaire inrichting worden uitgevoerd. Bij een intramurale training
is het de bedoeling dat de CoVa-training in de laatste fase van de detentie
wordt gegeven.

Of een persoon aan de CoVa-training mag deelnemen wordt bepaald aan de
hand van een aantal criteria. De inclusiecriteria zijn gebaseerd op scores
vastgelegd in een screening met behulp van de zogeheten ‘Recidive Inschat-
tings Schalen’ (RISc, versie 3.2.5). Het doel van dit instrument is om een
inschatting te geven van de kans op recidive en van de statische en dynami-
sche factoren die dit risico beïnvloeden (Van der Knaap & Alberda, 2009).
Tevens geeft het instrument een beoordeling van de mate waarin een dader
te beïnvloeden valt via een gedragsinterventie. De CoVa-training is ontwik-
keld voor daders die volgens de RISc een gemiddelde of hoge kans op recidive
hebben (vanaf score 32) en waarbij cognitieve tekorten gemeten zijn (mini-
maal een gewogen score 4 op schaal 11)3 (Buysse & Loef, 2012). Wanneer een
deelnemer niet aan de RISc-inclusiecriteria voldoet, kan in overleg met de
interventiecoach alsnog een CoVa-training geïndiceerd worden (Ferwerda et
al., 2009). De RISc-scores zijn dus niet allesbepalend, het professionele oor-
deel van de reclasseringswerkers legt ook gewicht in de schaal.

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

3 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 score van
2 op item 11.2, 11.5, 11.6, 11.7 of 11.8, of een score van 1 op alle genoemde items.
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maanden. Dit laatste is nodig opdat er genoeg tijd is om de training af te
ronden. Verder wordt de eis gesteld dat deelnemers moeten kunnen functio-
neren in een groep (Buysse & Loef, 2012). Justitiabelen met verslavings-
problematiek of psychische problematiek kunnen ook deelnemen, maar niet
wanneer de verslaving of psychische problematiek het functioneren in een
groep belemmert. Het IQ van de deelnemer is geen inclusiecriterium, maar
voor personen met een vrij laag IQ (tussen de 70 en 85) is een aparte training
beschikbaar, de CoVa+. Deze interventie wordt niet bij het huidige onderzoek
betrokken.

1.2 Eerder onderzoek

Zoals aangegeven zijn in Nederland nog geen recidivemetingen verricht
onder CoVa-deelnemers. Er zijn wel enkele procesevaluaties uitgevoerd en er
zijn onderzoeken gedaan naar het effect van CoVa op de programmadoelen.
In het buitenland is meer onderzoek beschikbaar. In Engeland zijn diverse
recidiveonderzoeken gedaan naar ETS, de Engelse variant van de CoVa-trai-
ning. Daarnaast zijn er internationale overzichtsstudies of meta-analyses van
het effectonderzoek naar cognitieve vaardigheidstrainingen in het algemeen.
In deze paragraaf wordt eerst het Nederlandse onderzoek besproken. Vervol-
gens wordt ingegaan op resultaten uit het Engelse effectonderzoek. Tot slot
worden kort de uitkomsten van internationale meta-analyses samengevat.

1.2.1 Nederlands onderzoek naar de CoVa-training

De eerste procesevaluatie van de CoVa-training in Nederland is van Van
Poppel en Tackoen (2004). Zij concludeerden dat de invoering van deze inter-
ventie traag op gang kwam. Er waren aanvankelijk niet genoeg trainers aan-
genomen en om de groepen vol te krijgen werden ook deelnemers toegelaten
die niet aan de inclusiecriteria voldeden. Verder bleek er niet in alle pilot-
instellingen voldoende draagvlak te zijn voor het introduceren van het pro-
gramma. Ondanks de opstartproblemen bleek een aanzienlijk deel van de
deelnemers de training af te maken (77%) en werd in vrijwel alle pilots het
programma uitgevoerd volgens plan. Met een tweede procesevaluatie, ver-
richt door Van Poppel et al. (2005), werd nagegaan of de problemen inmid-
dels verholpen waren. Opnieuw bleek het aantal ingezette trainers en de wer-
ving en selectie van deelnemers een probleem te vormen. Het creëren van
draagvlak binnen de inrichtingen werd als een cruciale factor voor het slagen
van het programma beschouwd en op dit punt was volgens de auteurs nog
verbetering mogelijk. De eindconclusie van de tweede procesevaluatie was
dat de CoVa-training ondanks de problemen, uitvoerbaar is in de Neder-
landse context.
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In 2007 voerde Tierolf een eerste evaluatie uit naar de effecten van CoVa op
de programmadoelen. De onderzoeksgroep bestond uit 330 deelnemers die
tussen september 2005 en juli 2007 waren ingestroomd. Het onderzoek
bestond uit een voor- en nameting van de cognitieve vaardigheden. Er is
geen controlegroep gebruikt. Uit het onderzoek bleek dat de statistisch signi-
ficante veranderingen gemeten op een aantal dimensies allemaal in de
gewenste richting lagen. De CoVa-training bleek een matig significant posi-
tief effect te hebben op de mate van impulsiviteit en een klein significant
effect op cognitieve indolentie4, de mate van verantwoordelijkheid nemen
voor het eigen gedrag, de mogelijkheid tot werken met een realistische verza-
meling van sociale verwachtingen en kritieken, en gevoelens van boosheid en
woede. Verder werd er een kleine significant positieve verbetering geconsta-
teerd op de algemene houding ten aanzien van het plegen van delicten en op
de intensiteit van boosheid in provocerende situaties. Deelnemers met een
hoog recidiverisico lieten over het algemeen de grootste verbeteringen op de
cognitieve vaardigheden zien.

Ferwerda et al. hebben in 2009 een procesevaluatie uitgevoerd om de pro-
gramma-integriteit van CoVa te onderzoeken. Om de programma-integriteit
te beoordelen hebben de onderzoekers gekeken in hoeverre de deelnemers
voldeden aan de inclusiecriteria, naar de uitval en wisselingen van trainers,
en naar de kwaliteit van de trainers.5 Uit het onderzoek bleek dat 83% van de
deelnemers voldeed aan de inclusiecriteria. Acht trainingen (9,4%) vielen uit,
in drie gevallen vanwege een gebrek aan deelnemers. In 68,2% van de trainin-
gen is sprake van wisselingen van trainers. In de meeste gevallen gaat het dan
om wisselingen van de twee vaste trainers. De kwaliteit van de trainers bleek
gemiddeld voldoende te zijn, hoewel 22% van de trainers door de interventie-
coaches als ‘slecht’ beoordeeld werd. De trainers werden beoordeeld op:
trouw aan de handleiding, het gebruik van effectieve trainingsvaardigheden,
groepswerk en groepsstijl en responsiviteit. In de procesevaluatie van Fer-
werda en collega’s is ook gekeken naar de mogelijkheden voor een effect-
onderzoek. De auteurs concluderen dat een effectonderzoek mogelijk is,
maar dat dan wel getoetst dient te worden in hoeverre de kwaliteit van de
trainingen, het niet voldoen aan de inclusiecriteria of de uitval van trainers
van invloed zijn geweest op de resultaten van de training. Verder achtten de
onderzoekers het verstandig om zowel de effecten van CoVa op de cognitieve
vaardigheden als op recidive te onderzoeken.

In 2012 verrichtten Buysse en Loef de reeds aangehaalde doeltreffendheids-
studie waarin gekeken werd naar het effect van de CoVa-training op de pro-

4 Cognitieve indolentie wil zeggen dat een persoon te weinig aandacht heeft voor de gevolgen van zijn keuzes
en vooral denkt in oplossingen op korte termijn (Buysse & Loef, 2012).

5 Doorgaans wordt tijdens onderzoek gedefinieerd wat concreet onder ‘programma-integriteit’ moet worden
verstaan. In het nieuwe stelsel van erkenning is het de bedoeling dat de ontwikkelaar van tevoren aangeeft
welke elementen in de uitvoering van de interventie hij onmisbaar acht.
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grammadoelen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.404 justitiabelen die
tussen 1 januari 2008 en mei 2012 de CoVa-training hadden afgerond. Het
onderzoek bestond uit een voor- en nameting van de cognitieve vaardighe-
den onder de CoVa-deelnemers. Er is geen controlegroep gebruikt. De deel-
nemers lieten een statistisch significante verandering in de gewenste richting
zien op: impulsiviteit, perspectief nemen en probleem oplossen. Er werd
geen verandering vastgesteld op moreel en kritisch redeneren. Buysse en
Loef vragen zich in hun rapport overigens af of met de vragenlijst die op dit
punt werd gebruikt het moreel en kritisch redeneren goed gemeten kan wor-
den.

Uit de analyses van Buysse en Loef bleek dat de meeste deelnemers tussen de
voor- en nameting positieve veranderingen lieten zien. Maar er was ook een
kleine groep die een achteruitgang vertoonde in de cognitieve vaardigheden.
Deze deelnemers bleken voor aanvang van de CoVa-training meer geneigd te
zijn tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden. Bij de nameting was de
mate van sociaal wenselijk antwoorden bij deze groep statistisch significant
verminderd. Volgens Buysse en Loef (2012) is het denkbaar dat zij tijdens de
training een groter probleembesef hebben ontwikkeld en dat daarom een
achteruitgang werd gemeten bij deze subgroep van deelnemers. Het werke-
lijke effect van de CoVa-training voor de totale groep zou dus licht zijn onder-
schat.
De onderzoekers hebben, zoals werd geadviseerd door Ferwerda et al. (2009),
ook onderzocht in hoeverre het risicoprofiel en de achtergronden van de
deelnemers, de programma-integriteit en enkele andere randvoorwaarden
(zoals het voldoen aan de inclusiecriteria, het aantal sessies met een inval-
trainer en de setting), samenhangen met de gemeten vooruitgang op de cog-
nitieve vaardigheden. Uit een multipele regressie bleek dat deze factoren
slechts 1% à 2% van de variatie in uitkomsten van de trainingen wisten te ver-
klaren. Buysse en Loef (2012) stellen dat er kanttekeningen geplaatst kunnen
worden bij de wijze waarop de programma-integriteit is gemeten en wijzen er
op dat door de manier van selecteren – de reclasseringswerkers bepalen uit-
eindelijk zelf of kandidaten geschikt zijn – niet alle deelnemers voldeden aan
de vooraf opgestelde inclusiecriteria. Maar ondanks deze methodologische
beperkingen luidt de algemene conclusie van het onderzoek dat de CoVa-
training haar programmadoelen behaalt: de deelnemers lieten een signifi-
cante verbetering zien op drie van de vier cognitieve vaardigheden waarop de
training zich richt.

1.2.2 Effectonderzoek naar ETS

In Engeland zijn verschillende studies verricht naar de effectiviteit van ETS.
De meeste studies richtten zich daarbij op het meten van de latere recidive,
maar er zijn ook enkele studies die het effect van ETS op de directe pro-
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grammadoelen vaststelden. Zo vonden Blud en Travers (2001) dat de ETS-
deelnemers uit hun studie na het programma significant beter problemen
wisten op te lossen. Dit verband komt ook naar voren in het onderzoek van
Blud et al. (2003). In een gerandomiseerd onderzoek vonden McDougall et al.
(2009) een klein maar significant positief effect van ETS op impulsiviteit, de
attitude ten opzichte van criminaliteit, locus of control6 en cognitieve indo-
lentie. Gobett en Sellen (2014) constateerden een significante verbetering op
impulsiviteit na deelname aan ETS. Daarnaast bleken de deelnemers in dit
onderzoek een sterkere interne locus of control te hebben gekregen en had-
den zij minder last van cognitieve indolentie.

De uitkomsten van het buitenlandse recidiveonderzoek zijn meer gevarieerd.
Het eerste onderzoek, verricht door Friendship et al. (2002), liet nog gunstige
uitkomsten zien. In een quasi-experimentele studie stelden zij vast dat in de
ETS-groep met een laaggemiddelde recidivekans 18% recidiveerde, terwijl
van de gematchte controlegroep 32% recidiveerde.7 Dat is een verschil van
14 procentpunten8. Voor de ETS-groep met een hooggemiddelde recidive-
kans was het verschil met de gematchte controlegroep iets kleiner, namelijk
11 procentpunten. In de subgroep van deelnemers met een hoog recidive-
risico recidiveerde 75%, tegen 80% in de controlegroep. In latere onderzoe-
ken van Falshaw et al. (2003) en Cann et al. (2003) werden geen verschillen
gevonden tussen de één- en tweejarige recidive van de ETS-groep en de
gematchte controlegroepen. In het laatste onderzoek werd wel een effect
gevonden op het éénjarige recidivepercentages bij deelnemers die de training
hadden afgerond. Maar dit effect werd niet gevonden bij een follow-up-
termijn van twee jaar.

Om het verschil met de uitkomsten van het eerdere onderzoek van Friend-
ship et al. (2002) te verklaren, voeren de auteurs enkele mogelijkheden aan.
Zo is het volgens Cann et al. (2003) denkbaar dat in de beginfase van ETS
vooral sterk gemotiveerde daders deelnamen, terwijl later – toen het pro-
gramma een meer verplicht en routinematig karakter ging dragen – ook
minder gemotiveerde daders tot de deelnemers behoorden. Een andere
mogelijkheid is dat de grote toestroom van deelnemers de kwaliteit van het
programma heeft aangetast. Ten slotte merken de onderzoekers op dat de
matching in alle onderzoeken gebreken kende. Zo werden de onderzoeks-
groepen alleen op enkele statische risicofactoren gematcht en waren zij niet
per se vergelijkbaar op dynamische, criminogene factoren.

6 Met locus of control wordt bedoeld de mate waarin iemand de oorzaken van wat hem overkomt bij zichzelf of
juist buiten zichzelf zoekt.

7 Let op: deze recidivecijfers kunnen niet worden vergeleken met de uitkomsten in de rest van dit rapport
omdat in ieder land de recidive op een andere manier berekend wordt (Wartna & Nijssen, 2006).

8 Een procentpunt is het absolute verschil tussen waarden die in procenten worden uitgedrukt.
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In 2006 heeft Cann gekeken naar de effecten van ETS bij vrouwelijke daders.
Ook in dit onderzoek werden geen significante effecten gevonden. Een
belangrijke kanttekening hierbij is dat de steekproefaantallen erg klein waren
en dat het ook in dit onderzoek niet mogelijk was om te matchen op dynami-
sche factoren. In het onderzoek van Sadlier (2010) is wel gematcht op zowel
statische als dynamische inclusiecriteria en risicofactoren. Uit dit onderzoek
bleek dat na één jaar 27,2% van de ETS-deelnemers recidiveerde, terwijl in de
controlegroep dat percentage 33,5% bedroeg. De recidiveprevalentie van de
ETS-deelnemers lag dus 6,2 procentpunten lager dan bij de gematchte con-
trolegroep. Verder bleek dat de ETS-deelnemers minder nieuwe delicten
hadden gepleegd: per 100 deelnemers telden de onderzoekers 60 recidive-
delicten bij de ETS-deelnemers, terwijl per 100 leden van de controlegroep
120 nieuwe delicten op het conto werden bijgeschreven. In termen van de
ernst van de recidivezaken werd géén statistisch significant effect gevonden.
Travers et al. (2011) volgden een andere strategie om het effect van ETS te
bepalen. Zij vergeleken alle personen die van 2002 tot 2005 in de gevangenis
een ETS-training volgden met een nationaal cohort van gedetineerden die in
dezelfde periode werden vrijgelaten. Van de ETS-deelnemers recidiveerde
44%, in de totale populatie was dat 50,4%. Op basis van enkele statische ken-
merken werd ook de verwachte recidive voor ETS-deelnemers berekend.
Deze bleek onder ETS-deelnemers 9,5 procentpunten hoger te liggen dan de
daadwerkelijk vertoonde recidive, een mogelijke aanwijzing voor de effectivi-
teit van ETS. Vervolgonderzoek van Travers et al. (2014) richtte zich op de
vraag voor welke groep daders ETS effectief is. Het programma blijkt vooral
tot een substantiële recidivevermindering te leiden bij zeden- en gewelds-
delinquenten. Voor plegers van diefstal en inbraken werden geen effecten
gevonden.

Zeer recent hebben Palmer et al. (2015) onderzoek gedaan naar het effect van
ETS en de opvolger Think First op de terugval van vrouwelijke daders in een
extramurale setting. In een quasi-experimenteel onderzoek hebben zij de
éénjarige recidive van afmakers, afhakers en een controlegroep met elkaar
vergeleken. Een multipele Cox-regressieanalyse liet zien dat de recidive-
prevalentie van de groep afmakers niet significant verschilt van die van de
controlegroep of de groep afhakers. Opvallend is dat de afhakers wel een sig-
nificant hogere recidiveprevalentie lieten zien dan de controlegroep. Volgens
de auteurs suggereert dit resultaat dat het niet afmaken van het programma
een contraproductief of ‘iatrogeen’ effect heeft gehad. Overigens lag de mate
van uitval in dit onderzoek bijzonder hoog. Meer dan 80% van de deelnemers
viel voortijdig uit. Men zou zich dus ook kunnen afvragen of het programma
wel goed aansloot op de behoeften van vrouwelijke daders.
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1.2.3 Internationaal onderzoek naar cognitief-gedragsmatige interventies

Internationaal is er veel onderzoek gedaan naar programma’s die zich zoals
bij ETS of CoVa, richten op gedragsverandering door beïnvloeding van cogni-
ties of cognitieve vaardigheden. Hier worden alleen de uitkomsten samen-
gevat van meta-analyses9 waarbij de interventies gericht waren op volwassen
daders.
Pearson et al. (2002) hebben in hun meta-analyse 68 studies bekeken die
gericht waren op zowel gedragsmatige als cognitief-gedragsmatige pro-
gramma’s. Uit dit onderzoek bleek dat de interventies met een cognitieve
component het meest effectief waren in het verminderen van recidive. De
recidive onder deelnemers van cognitief-gedragsmatige programma’s ligt
gemiddeld 14,4 procentpunten lager dan bij personen uit de controlegroep.
In de meta-analyse van Wilson et al. (2005) werden ook positieve resultaten
gevonden. Zij bekeken twintig effectstudies die gericht waren op cognitief-
gedragsmatige interventies. Gemiddeld bleken de deelnemers aan het pro-
gramma zo’n 8 procentpunten minder te recidiveren dan hun tegenhangers
in de controlegroep.
Tong en Farrington (2006) voerden een meta-analyse uit specifiek gericht op
het vaststellen van het effect van de interventie Reasoning & Rehabiliation.
Deze interventie is vergelijkbaar met de CoVa-training (Buysse & Loef, 2012).
Uit de meta-analyse blijkt dat de recidive van de deelnemende groepen
gemiddeld 14% lager ligt dan de recidive in de controlegroepen.
Lipsey et al. (2001) concentreerden zich in hun meta-analyse op kwalitatief
sterk onderzoek. Alle veertien studies die zij in hun selectie opnamen, had-
den minimaal een quasi-experimenteel design of vormden een gerandomi-
seerd experiment. Uit hun meta-analyse blijkt dat deelnemers aan trainingen
van cognitieve vaardigheden gemiddeld 12 procentpunten minder recidive
lieten zien dan personen in de gebruikte controlegroepen. Deze studie is later
geüpdatet en aangevuld met ontbrekende en nieuwe studies (Landenberger
& Lipsey, 2005). In de vervolgstudie werden vergelijkbare resultaten gevon-
den: gemiddeld lag de recidive in de deelnemersgroepen significant lager.

Voor de meta-analyse van Lipsey et al. (2007) werd al het effectonderzoek
naar cognitief-gedragsmatige interventieprogramma’s verzameld, alleen stu-
dies zonder controlegroep werden uitgesloten. Uiteindelijk vond men 58 stu-
dies en opnieuw werden de positieve resultaten bevestigd. Een jaar na deel-
name aan de cognitieve interventie recidiveren de groepen met deelnemers
minder vaak dan de controlegroepen. In deze studie werd met een multipele
regressieanalyse ook bekeken welke kenmerken een onafhankelijke bijdrage
hadden aan de gevonden effecten. Het risiconiveau van de deelnemers en de
kwaliteit van de implementatie van de interventie bleken van belang. Er wer-

9 In een meta-analyse worden de resultaten van verschillende effectonderzoeken op kwantitatieve wijze samen-
gevat.
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den grotere effecten gevonden bij deelnemers met een hoog recidiverisico en
bij trainingen die goed uitgevoerd waren. Inhoudelijke componenten doen er
ook toe. Wanneer ‘omgaan met boosheid’ en ‘oplossen van problemen met
sociale vaardigheden’ onderdeel uitmaakten van de training, werden er gro-
tere effect sizes gevonden. Als de training bestanddelen bevatte als de ‘impact
op het slachtoffer’ en ‘gedragsmodificatie’, werden er slechts kleine effecten
gevonden.

Alles overziend is er betrekkelijk veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van de CoVa-training of vergelijkbare cognitief-gedragsmatige interventies.
De resultaten van deze onderzoeken zijn gemengd. De breder opgezette
meta-analyses laten overwegend positieve uitkomsten zien, maar bij de pri-
maire studies naar het effect van ETS, dat de meeste gelijkenis vertoont met
CoVa, werden in ongeveer de helft van de gevallen positieve effecten gevon-
den, terwijl in de overige studies geen effecten konden worden gemeten. In
geen van de studies werden – bij deelnemers die het programma afmaakten –
negatieve effecten gerapporteerd.
Het is lastig te voorspellen welke effecten we in het huidige onderzoek zullen
vinden, omdat er nog niet eerder recidiveonderzoek onder CoVa-deelnemers
in Nederland is verricht. Over de effectiviteit van strafrechtelijke interventies
in Nederland in het algemeen, is wel meer bekend. Een meta-analyse van
Nederlandse effectstudies wees uit dat bij studies met een gecontroleerd
design (SMS-score 4)10 de gemiddelde odds ratio voor interventies voor vol-
wassenen 1,14 bedraagt (Wartna et al., 2013).11 Dit betekent dat de kansver-
houding12 van een deelnemer om niet te recidiveren in het algemeen 14%
hoger is dan de kansverhouding voor een persoon uit de controlegroep. Een
odds ratio van 1,14 wordt in de vakliteratuur als een ‘zeer klein’ effect gezien
(Sullivan & Feinn, 2012). Als het gaat om strafrechtelijke interventies voor
volwassenen, werden in Nederland tot dusver dus gemiddeld ‘zeer kleine’
effecten gemeten. Onze verwachting is dat dit ook voor de CoVa-training zal
gelden.

1.3 Onderzoeksvragen

Het onderhavige onderzoek richt zich op een vergelijking van recidivecijfers
onder CoVa-deelnemers en justitiabelen die niet aan een training hebben
deelgenomen. Concreet luiden de onderzoeksvragen als volgt:

10 SMS-score 4 wil zeggen dat er een design is gebruikt met een controlegroep met matching of statistische
controle op de gemeten verschillen op relevante achtergronden (Farrington et al., 2002).

11 Gebaseerd op dertig studies.
12  

p
1-pDe kansverhouding of odds is gedefinieerd als        , met p als de proportie recidivisten in een groep.
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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?

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag zullen gegevens wor-
den gebruikt uit drie databestanden: de daderkenmerken en executiegege-
vens uit het bestand afkomstig uit het onderzoek van Buysse en Loef (2012),
de achtergrondgegevens vastgelegd door reclasseringswerkers bij afnames
van de RISc, het screeningsinstrument van 3RO, en de justitiële gegevens uit
de OBJD, het bronbestand van de WODC-Recidivemonitor (Wartna et al.,
2011).

Het onderzoek maakt gebruik van twee controlegroepen. De eerste controle-
groep is geconstrueerd door DSP-groep. Deze controlegroep is samengesteld
met inachtneming van alle inclusiecriteria. In de praktijk bleek echter dat ook
kandidaten die niet geheel voldeden aan deze criteria zijn toegelaten tot de
trainingen. Wij verwachten daarom dat deze controlegroep niet goed verge-
lijkbaar zal zijn met de totale groep van CoVa-deelnemers. Vandaar dat er
met behulp van propensity score matching (PSM) nog een tweede controle-
groep is samengesteld. Deze tweede controlegroep houdt wel rekening met
de verdeling van achtergronden in de bredere groep van CoVa-deelnemers.
In het volgende hoofdstuk zal uitgebreid worden ingegaan op de formatie
van de controlegroepen.

2 Van welke recidive is onder CoVa-deelnemers sprake en hoe verhoudt
deze zich tot die van vergelijkbare justitiabelen die de training niet volg-
den?
a Welk deel komt opnieuw in aanraking met Justitie (prevalentie)?
b Wat is het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten per jaar (fre-

quentie)?
c Wat is de totale impact van de recidive (ernst)?

Op basis van gegevens uit de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Docu-
mentatie (OBJD) zal een overzicht worden gegeven van de strafrechtelijke
recidive van CoVa-deelnemers en de twee controlegroepen. Bij het beschrij-
ven van de terugval wordt aandacht besteed aan verschillende facetten. De
recidiveprevalentie is het percentage personen dat recidiveert. De recidive-
frequentie is het gemiddelde aantal strafzaken per jaar. Bij het meten van de
‘recidive-impact’ wordt naast deze twee facetten ook rekening gehouden met
de ernst van de vervolgde recidivedelicten.13 De recidive-impact is dus een
overkoepelende maat die uitdrukking geeft aan de totale omvang van de reci-
dive in een groep.

13 Zie Beerthuizen et al. (2015) voor een onderbouwing van de gebruikte ernstmaat.
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3 Welke executiekenmerken of indicatoren van de voortgang van de trai-
ningen hangen statistisch significant samen met een lagere recidivekans
indien er gecorrigeerd is voor verschillen in daderkenmerken, gegevens
over de strafrechtelijke carrière, het zorgverleden van de deelnemers en
hun psychosociale problematiek?

De laatste deelvraag ziet toe op het effect van de CoVa voor specifieke sub-
groepen van deelnemers. Nagegaan zal worden of bepaalde executiekenmer-
ken, zoals de mate van programma-integriteit, de mate waarin de deelne-
mers voldeden aan de inclusiecriteria en de setting waarin de training werd
uitgevoerd, geassocieerd zijn met de hoogte van de recidive. Bovendien zal
worden bekeken of bepaalde voortgangsindicatoren, namelijk het al dan niet
voltooien van de training en de voortuitgang die de deelnemers tijdens de
training boekten, samenhangen met de hoogte van de terugvalpercentages.

Een nadere analyse van de recidive in de deelnemersgroep levert allicht aan-
wijzingen op om de training te verbeteren of verder toe te spitsen. De verban-
den tussen de gemeten kenmerken en de recidiveprevalentie zullen eerst uni-
variaat worden onderzocht. Daarna volgen twee multipele regressieanalyses
waarin daderkenmerken, gegevens over de strafrechtelijke carrière, het zorg-
verleden van de deelnemers en hun psychosociale problematiek als controle-
variabelen worden opgenomen. De eerste analyse richt zich op alle CoVa-
deelnemers. Centraal staat dan het effect van uitvoeringskenmerken en het al
dan niet voltooien van de CoVa-training. De tweede analyse gaat eveneens in
op de uitvoeringskenmerken, maar zoomt daarnaast in op de vooruitgang die
deelnemers maakten op de programmadoelen, dat wil zeggen in hun scores
op de afzonderlijke cognitieve vaardigheden. Omdat niet bij iedereen een
voor- en nameting kon worden afgenomen, heeft de tweede analyse betrek-
king op slechts een deel van de groep.

1.4 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de
methode van onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving
gegeven van de achtergronden van de CoVa-deelnemers en van de personen
in de twee controlegroepen. In hoofdstuk 4 volgt een vergelijking van de reci-
dive van CoVa-deelnemers met die van de controlegroepen. Hoofdstuk 5 gaat
dieper in op de recidive in verschillende subgroepen van de CoVa-deelne-
mers. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies nog eens opgesomd en
besproken.
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2 Methode

Dit hoofdstuk gaat in op de methode van het onderzoek. Paragraaf 2.1 licht
de gebruikte gegevens toe. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 beschreven hoe
de verschillende onderzoeksgroepen zijn geformeerd. In paragraaf 2.3 volgt
een bespreking van de gemeten uitkomstmaten, waarna in paragraaf 2.4
wordt ingegaan op de analyses die zijn uitgevoerd.

2.1 Gebruikte gegevensbronnen

In dit onderzoek worden gegevens uit verschillende bronnen met elkaar
gecombineerd. De primaire gegevensbron is een bestand samengesteld door
DSP-groep (Buysse & Loef, 2012). Dit bestand bevat gegevens van 3.087 justi-
tiabelen die van januari 2008 tot mei 2012 een CoVa-training hebben door-
lopen en van 600 justitiabelen die in dezelfde periode géén CoVa-training
hebben gehad.14 De gegevens bestaan uit enkele daderkenmerken, uit execu-
tiekenmerken van de CoVa-training en uit scores van de voor en na de trai-
ning gemeten cognitieve vaardigheden van een deel van de CoVa-deelne-
mers. Verder staan er parketnummers in het bestand. Met deze nummers kan
op individueel niveau een koppeling worden gemaakt met data uit de regis-
tratiesystemen van de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en
de Justitiële Informatiedienst (JustID). De koppeling van data maakt het
mogelijk om de achtergrondproblematiek van de CoVa-deelnemers en de
voortgang van hun training inzichtelijk te maken, hun strafrechtelijke car-
rière en detentieverleden in kaart te brengen en de recidive te bepalen van de
deelnemers en hun tegenhangers in de controlegroepen. We geven een korte
beschrijving van de verschillende bronnen die aan het bestand van DSP-
groep zijn gekoppeld:
– Risico InschattingsSchalen (RISc). In deze database staan de scores van

alle afnames van de RISc. Sinds 2004 gebruiken de drie reclasserings-
instellingen dit instrument om de kans in te schatten dat de verdachte of
dader terugvalt in crimineel gedrag en om te bepalen welke activiteiten
moeten worden ontplooid in het individuele toezichttraject (Van der
Knaap et al., 2007). Verder wordt het instrument gebruikt als basis voor
het advies van de reclassering aan justitiële autoriteiten.
De RISc bestaat uit twaalf schalen waarmee de criminogene factoren van
de cliënt in kaart worden gebracht. Deze schalen zijn: 1&2) delictsgeschie-
denis, 3) huisvesting en wonen, 4) opleiding, werk en leren, 5) inkomen
en omgaan met geld, 6) relaties met partner, gezin en familie, 7) relaties
met vrienden en kennissen, 8) drugsgebruik, 9) alcoholgebruik, 10) emo-
tioneel welzijn, 11) denkpatronen, gedrag en vaardigheden en 12) hou-
ding. Elke dimensie bestaat uit een aantal subschalen. De somscores van
deze subschalen worden ingedeeld in: ‘geen criminogene factor’; ‘crimi-

14 Met een omvang van 600 personen is er voldoende statistische power om een ‘klein’ recidive-effect te meten
(Wartna, 2009).



nogene factor aanwezig’ en ‘criminogene factor in ernstige mate aanwe-
zig’ (3RO, 2010, p. 23).

– Het TenUitvoerleggingprogramma Gevangeniswezen (TULP-GW). In dit
registratiesysteem staat informatie vermeld over de periode van insluiting
in de penitentiaire inrichting. Van elke persoon die verbleef in een peni-
tentiaire inrichting wordt de datum van in- en uitstroom bijgehouden. Dit
is inclusief het gedeelte dat men doorbracht in de politiecel en in voorlo-
pige hechtenis. Door het TULP-GW-bestand aan het bestand van DSP-
groep te koppelen, kon voor de CoVa-deelnemers bij wie tijdens detentie
de RISc werd afgenomen of die intramuraal de CoVa-training volgden, de
uitstroomdatum worden vastgesteld. Deze datum markeert het begin van
de observatieperiode waarin de eventuele recidive plaatsvindt.

– De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). Dit is
een gepseudonimiseerde versie van het Justitieel Documentatiesysteem
(JDS), exclusief bedoeld voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.
In de OBJD staat de complete justitiële geschiedenis geregistreerd van alle
(rechts)personen die in Nederland verdachte waren in een strafzaak. Het
gaat dus alleen om de criminaliteit die onder de aandacht komt van het
Openbaar Ministerie (OM). Delicten die wel plaatsvonden maar die niet
zijn opgespoord of die niet aan het OM werden doorgegeven, komen niet
in de OBJD voor. Met behulp van de gegevens in de OBJD kan per per-
soon het strafrechtelijke verleden in kaart worden gebracht. Daarnaast
vormt de OBJD de basis voor de recidivemetingen.

2.2 Samenstelling CoVa- en controlegroepen

Op basis van de gecombineerde gegevens zijn drie onderzoeksgroepen
samengesteld: één deelnemersgroep en twee controlegroepen.

CoVa-deelnemersgroep
Het bestand van DSP-groep omvat 3.087 personen die tussen begin 2008 en
mei 2012 een CoVa-training hebben gevolgd. Het uiteindelijke aantal deelne-
mers in het huidige onderzoek bedraagt 2.229 personen.15 Figuur 1 laat zien
om welke redenen er personen zijn afgevallen. Het parketnummer was niet
altijd bekend. Na koppeling met de RISc bleek in sommige gevallen dat de
persoon dubbel in het bestand voorkwam. Soms ontbrak de einddatum van
de CoVa-training, kon er geen uitstroomdatum van de detentie worden
gevonden of ontbrak een geldig jds-nummer waardoor de betrokkene niet in
de OBJD kon worden teruggevonden. Er is voor gekozen om alleen personen
mee te nemen die uiterlijk in 2011 een CoVa-training hebben doorlopen of,
indien van toepassing, die uiterlijk in 2011 de penitentiaire inrichting verlie-

15 Deze groep bevat personen die de training hebben voltooid en personen die de training zijn gestart maar niet
hebben afgemaakt.
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ten. Gerekend tot de datum waarop de dataverzameling uit de OBJD werd
afgesloten, in dit onderzoek is dit 2 februari 2015, hebben zij allen minstens
2,5 jaar de tijd gehad om te recidiveren. Deze minimale observatieperiode
wordt aangehouden omdat het enige tijd kan duren voordat nieuwe straf-
zaken zijn ingeschreven in de justitiële documentatie. Een kortere follow-up
zou kunnen betekenen dat nog niet alle strafzaken kunnen worden meegeno-
men en dat zou leiden tot een onderschatting van te meten recidive.

Figuur 1 Schematische weergave van de opbouw van de CoVa-
deelnemersgroep
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Controlegroep 1
De eerste controlegroep is zoals besproken aangeleverd door DSP-groep.
Buysse en Loef (2012) geven een beschrijving van de selectieprocedure. De
basis voor deze groep betrof een extractie uit de RISc-database van 3RO.
CoVa-deelnemers zijn door de onderzoekers van DSP-groep uit dit bestand
gefilterd, zodat alleen personen overbleven die geen CoVa-training hebben
gehad. Vervolgens werden de adviezen geselecteerd van personen met een
CoVa-indicatie. Dat zijn dus personen die volgens de RISc-afname minimaal
een laaggemiddelde kans op recidive hebben (vanaf score 32) en waarbij
cognitieve tekorten gemeten werden (minimaal een gewogen score 4 op
schaal 11)16. Als er een vermoeden was van een laag IQ, dan werd de persoon
niet opgenomen in de selectie. Ook werden uitgesloten de personen die te
weinig motivatie bleken te hebben om prosociale doelen te bereiken. Als het
advies in opdracht van een tbs-kliniek, JJI of van de Raad voor de Kinderbe-
scherming werd opgesteld, werd de persoon niet geselecteerd. Jeugdigen en
tbs’ers komen namelijk niet in aanmerking voor een CoVa-training. Personen
van wie de RISc-afname was aangevraagd door DJI of een penitentiaire
inrichting, kwamen wel in aanmerking voor selectie.
Aan iedere justitiabele die resteerde, werd een getal toegewezen waarmee
deze personen op aselecte wijze uit het bronsysteem konden worden
gehaald. Van alle geselecteerde personen werd ten slotte handmatig in de
RISc-data nagegaan of zich de volgende contra-indicaties voordeden: psychi-
atrische problematiek, alcohol-/drugsgebruik, onvoldoende responsiviteit,
een verstandelijke beperking of een verhuizing naar het buitenland. Als geen
van deze contra-indicaties naar voren kwam, werd de justitiabele toegelaten
tot de controlegroep. Op deze manier is de controlegroep samengesteld uit
300 intramurale en 300 extramurale gestrafte justitiabelen. Later zijn onder-
zoekers van het WODC voor deze groep nagegaan of de personen niet alsnog
in 2012 of 2013 een CoVa-training hebben gevolgd.17 Dit bleek bij zeven per-
sonen het geval te zijn. Verder bleken 29 personen uit de controlegroep niet
te koppelen te zijn aan de OBJD. Zoals bij de deelnemersgroep, werd 2011
gekozen als het laatste jaar van uitstroom. Dit maakte dat de eerste controle-
groep uiteindelijk 506 personen bevat. Hiervan kregen 290 personen te
maken met een extramurale straf en 216 met een onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf.

Controlegroep 2
Naast de eerste controlegroep is een tweede controlegroep geformeerd. De
reden hiervan is dat controlegroep 1 louter is samengesteld uit personen die
voldeden aan de CoVa-inclusiecriteria, terwijl ruim een derde van de CoVa-

16 Naast de eis dat de deelnemer ten minste een score van 4 of hoger op deze schaal behaalt, dient er ook
sprake te zijn van een score van 2 op item 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, of 11.8, of een score van 1 op alle genoemde
items.

17 Deze controle was mogelijk omdat DSP-groep achteraf een bestand heeft aangeleverd waarin parketnummers
staan van personen die in 2012 en 2013 een CoVa-training hebben gevolgd.
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deelnemers zelf niet aan deze criteria voldeed. Het ligt dus voor de hand dat
controlegroep 1 niet goed vergelijkbaar is met de totale groep van CoVa-deel-
nemers. Dit klemt des te meer omdat de controlegroep die door DSP-groep is
samengesteld niet gematcht is op één van de belangrijkste voorspellers van
recidive, de omvang van het strafrechtelijk verleden. Daarom heeft het
WODC met behulp van propensity score matching (PSM, Rosenbaum & Rubin
1983) een tweede controlegroep samengesteld. De opzet is om deze tweede
controlegroep op zo veel mogelijk achtergrondkenmerken gelijk te maken
aan de deelnemersgroep, zodat de recidivecijfers onderling goed te vergelij-
ken zijn.
De tweede controlegroep is evenals de eerste gebaseerd op een selectie uit de
RISc-database. Alle personen waarbij een RISc is afgenomen tussen 2008 en
2011 zijn in het bestand opgenomen. Omdat er een koppeling is gemaakt tus-
sen het RISc-bestand en het bestand aangeleverd door DSP-groep, konden
alle CoVa-deelnemers worden herkend en uit het bestand voor de controle-
groep worden verwijderd. Personen die alsnog in 2012 of 2013 een CoVa-
training hebben gevolgd, zijn ook uit het bestand gefilterd.18 Verder zijn
adviezen gegeven in het kader van een tbs- of PIJ-maatregel en adviezen van
personen die jonger zijn dan 18 jaar, uit het bestand verwijderd. Op basis van
de RISc-variabele ‘reden afname advies’ is het onderscheid intramurale of
extramurale setting gemaakt. Voor de intramurale groep is een uitstroom-
datum in TULP-GW opgezocht. De potentiële controlegroep, die wij voor het
gemak de RISc-populatie noemen, bestaat uit 52.242 personen. Bij het
merendeel van deze personen, namelijk 90,2%, is de RISc afgenomen in een
extramurale setting.
Van belang is de uiteindelijke controlegroep zoveel mogelijk vergelijkbaar te
maken met de deelnemersgroep. In beide groepen moet de a priori kans om
te recidiveren even groot zijn. Om de CoVa-deelnemers aan controlegroep 2
te matchen is gebruikgemaakt van een procedure voor propensity matching
op 31 covariaten. Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken waarop is
gematcht. De covariaten kunnen in vier groepen worden verdeeld: daderken-
merken, kenmerken van de uitgangszaak, gegevens over de strafrechtelijke
carrière en de aanwezigheid van psychosociale problematiek. De covariaten
in de eerste drie groepen bestaan uit wat men statische factoren noemt: het
zijn vaste waarden, ze zijn niet te veranderen of veranderen slechts in één
richting (Vogelvang et al., 2003). De covariaten in de vierde groep, de crimi-
nogene leefgebieden van de RISc, zijn overwegend dynamisch van aard. Deze
factoren zijn juist wel te beïnvloeden en vormen dus mogelijk aanknopings-
punten voor eventuele interventies. In deze laatste groep zijn ook RISc-vra-
gen meegenomen die verbonden zijn met de inclusiecriteria voor de CoVa-
training. Verder is vraag 4.3 geïncludeerd omdat de antwoorden op deze
vraag indiceren of er sprake was van een verstandelijke beperking.

18 Hiervoor is opnieuw het bestand van DSP-groep gebruikt waarin parketnummers staan van personen die in
2012 en 2013 een CoVa-training hebben gevolgd.
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In eerder onderzoek naar de effecten van ETS is meermalen benadrukt hoe
belangrijk het is om de onderzoeksgroepen zowel op statische als dynami-
sche risicofactoren en inclusiecriteria te matchen (bijv. Sadlier, 2010). In het
huidige onderzoek hopen we aan deze eis te kunnen voldoen.

Tabel 1 Matchingsvariabelen controlegroep 2

Daderkenmerken
Sekse
Leeftijd bij uitstroom
Geboorteland
Kenmerken van de uitgangszaak
Delictcategorie
Gemiddelde ernst
Setting (intramuraal of extramuraal)
Gemiddelde aantal dagen in gevangenis
Gegevens strafrechtelijke carrière
Gemiddelde leeftijd 1e strafzaak
Gemiddelde aantal eerdere strafzaken
Gemiddelde strafzaakdichtheid
Gemiddelde recidivefrequentie afgelopen 4 jaar
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar
Psychosociale problematiek (leefgebieden RISc)
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delictpatroon
3     Huisvesting en wonen
4     Opleiding, werk en leren
       4.3  Belemmeringen scholing en werk (leerproblemen/beperkte intellectuele mogelijkheden)
5     Inkomen en omgaan met geld
6     Relaties met partner, gezin en familie
7     Relaties met vrienden en kennissen
8     Drugsgebruik
9     Alcoholgebruik
10   Emotioneel welzijn
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden
      11.2   Impulsiviteit
      11.5   Probleembesef
      11.6   Probleemhantering
      11.7   Doelgericht zijn, toekomstperspectief
      11.8   Denktrant en leerbaarheid
12   Houding
Aantal problemen op RISc-schalen
Totale RISc-score

2.3 Recidivemeting

De recidivemetingen voor het huidige onderzoek zijn uitgevoerd volgens de
richtlijnen van de WODC-Recidivemonitor (Wartna et al., 2011). Er wordt
gekeken naar twee facetten van recidive, namelijk: prevalentie en frequentie.
De recidiveprevalentie heeft betrekking op het aantal personen dat binnen
een bepaalde periode na beëindiging van de sanctie opnieuw met justitie in
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aanraking kwam wegens een misdrijf. De frequentie wordt in dit onderzoek
gedefinieerd als het jaarlijks gemiddelde aantal nieuwe strafzaken over de
periode dat men niet was ingesloten.19 Omdat een deel van de strafzaken ein-
digde in een detentie, is de observatieduur niet voor alle personen dezelfde.
Daarom wordt de recidivefrequentie gecorrigeerd voor ‘time at risk’. Voor
iedere deelnemer is het gemiddelde aantal nieuwe recidivezaken per jaar
berekend over een maximale periode van vier jaar verminderd met de totale
duur van de eventuele tussenliggende periodes van detenties.20

Naast de prevalentie en frequentie wordt in dit onderzoek ook de zogeheten
impact van de recidive in kaart gebracht. De impact van de recidive vormt
een combinatie van de prevalentie, frequentie én ernst van de recidive. Naast
de vraag of men heeft gerecidiveerd en zo ja hoe vaak, is het immers ook van
belang om de ernst van de nieuwe delicten in ogenschouw te nemen. De
impact van de recidive is immers groter als er zwaardere delicten zijn
gepleegd.
Om de ernst van een strafzaak te bepalen wordt gebruikgemaakt van een
nieuwe maat, de ‘misdrijf-straf index’ (MSI). Deze maat wordt afgeleid van de
afdoening van de zaak. De opgelegde straffen, bijvoorbeeld een boete van
een bepaalde hoogte of een gevangenisstraf of werkstraf met een bepaalde
duur, worden omgezet naar een bepaald aantal ‘sanctiepunten’ of detentie-
dag-equivalenten (dde’s). De basisformule voor de berekening van de dde-
score is: 1 dde = 36 boete = 2 uur taakstraf = 1 celdag.
Beerthuizen et al. (2015) beschrijven de wijze waarop de MSI-score is gecon-
strueerd en gevalideerd.21 Het voordeel van het gebruik van een maat als de
MSI is dat er per strafzaak een ernstscore ontstaat die rekening houdt met
verschillen in de feitelijke zwaarte van de gepleegde delicten. De eigenschap-
pen staan toe dat de MSI-scores van uiteenlopende strafzaken bij elkaar wor-
den opgeteld.22 Per persoon ontstaat zo een totaalbeeld van de impact van de
strafrechtelijke recidive die hij heeft gepleegd. De omvang van de recidive is
gelijk aan het totale aantal sanctiepunten waar hij in de observatieperiode
mee te maken kreeg. Bij de berekening wordt net als bij de recidivefrequentie
gecorrigeerd voor ‘time at risk’. Over een periode van maximaal vier jaar ver-
minderd met eventuele episodes van detentie, is per persoon per jaar de
gemiddelde recidive-impact berekend.23

19 De webapplicatie bevat de uitkomsten van de vaste metingen van de Recidivemonitor. In REPRIS zijn de fre-
quenties echter anders berekend dan in dit onderzoek. De cijfers zijn dus niet vergelijkbaar.

20 Een persoon die vier jaar ‘at risk’ was en in die periode twee nieuwe strafzaken had, heeft een jaarlijkse reci-
divefrequentie van 2/4=0,5. Zat die persoon in die periode één jaar vast, dan bedraagt de frequentie per jaar
2/3=0,67.

21 De MSI is een maat in ontwikkeling. Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat de huidige versie voldoende
valide is, zal de maat in de komende jaren verder worden verbeterd.

22 Het idee om ernstscores over delicten/strafzaken te totaliseren is niet nieuw, maar werd bijvoorbeeld eerder
toegepast door Van Domburgh et al. (2009).

23 Rekenvoorbeeld: als een persoon vier jaar ‘at risk’ is en in die periode twee delicten gepleegd heeft met een
dde-scores van respectievelijk 20 en 60 punten, dan is de gemiddelde impact-score per jaar: (20+60)/4=20.
Heeft de persoon gedurende deze vier jaar twee jaar in detentie doorgebracht, dan bedraagt de gemiddelde
jaarlijkse recidive-impact (20+60)/2=40.
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2.4 Analyse

Voor de analyse van de gegevens zijn verschillende methoden en technieken
gebruikt die met elkaar zijn gecombineerd. In deze paragraaf worden zij toe-
gelicht.

Multipele imputatie
Voordat de analyses werden uitgevoerd, zijn eerst ontbrekende waarden
geschat met behulp van multipele imputatietechnieken. Alle onderliggende
bronnen, de bestanden van DSP-groep, DJI, RISc en de OBJD, bevatten ont-
brekende waarden. Zo’n 12% van alle personen in het onderzoek vertoont
missende waarden op één of meer variabelen. Zouden deze personen van het
onderzoek worden uitgesloten, dan leidt dat mogelijk tot een vertekening van
het effect van de CoVa-trainingen. Daarom is besloten imputatie toe te pas-
sen. Met behulp van multipele regressie wordt op basis van de bekende co-
variaten een schatting gemaakt van de waarden die bij de ontbrekende co-
variaten moeten worden ingevuld. In dit onderzoek is gekozen voor een
‘switching regression’-aanpak van de missings (Van Buuren et al., 1999). Dit
betekent dat de ontbrekende waarden van een covariaat conditioneel op de
verdeling van de overige covariaten gesampled wordt. Afhankelijk van het
meetniveau van de betreffende variabele werd hiervoor een logistische
regressie (binair), multinomiale logistische regressie (categorisch) of een
lineaire regressie (continu) gebruikt. Voor continue variabelen is predictive
mean matching (pmm) toegepast. Via deze techniek wordt de missende
waarde aangevuld met een geobserveerde waarde die het dichtst ligt bij de
door het model voorspelde waarde (Heitjan & Little, 1991; Schenker & Taylor,
1996). Het voordeel is dat de voorspelde waarden binnen de grenzen blijven
van waarden die voorkomen in de data. Het is dan bijvoorbeeld niet mogelijk
om een negatieve leeftijd geïmputeerd te krijgen. Voor de eindresultaten van
de imputatie van missende waarden zijn vijf samples of iteraties gebruikt.

Propensity score matching
Zoals aangegeven, werd voor de matching van controlegroep 2 gebruikge-
maakt van propensity score matching (PSM; Rosenbaum & Rubin, 1983). Een
propensity score is een met behulp van regressie op de gemeten covariaten
berekende waarschijnlijkheid dat een persoon aan een bepaalde conditie
wordt toegewezen (Van Buuren, 2012). Hier is dat de kans dat men de CoVa-
training volgde. Een persoon in de CoVa-groep is vergelijkbaar met iemand
in de controlegroep als zij dezelfde propensity score hebben, ook al verschil-
len ze onderling op bepaalde specifieke covariaten.
Voor ieder persoon in de deelnemersgroep is met behulp van ‘nearest neigh-
bor’-matching een persoon in de controlegroep geselecteerd. Dat houdt in
dat in de controlegroep de persoon geselecteerd wordt waarvan de propen-
sity score het dichtst ligt bij die van de persoon in de behandelgroep (Smith &
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Todd, 2005). De matching is toegepast zonder teruglegging. Een persoon kan
dus niet meerdere keren aan een ander gematcht worden. Zijn er twee of
meer even goede matches, dan vond de selectie van de match willekeurig
plaats. Om te kijken of de PSM-procedure succesvol is verlopen, werden de
onderzoeksgroepen na matching opnieuw op alle covariaten met elkaar ver-
geleken. Er zijn t-toetsen gebruikt om te toetsen of de verschillen tussen de
onderzoeksgroepen statistisch significant zijn, tegen een alfa van 5%.

Combinatie multipele imputatie en PSM
Multipele imputatie kan op verschillende manieren worden gecombineerd
met PSM (D’Agostino & Rubin, 2000; Hill et al., 2004). Net als in het onder-
zoek naar de effecten van de ISD-maatregel (Tollenaar et al., 2014) is ervoor
gekozen om eerst vijf imputatiesamples te genereren om vervolgens op elk
imputatiesample het PSM-model te schatten. Binnen elk sample werd per
CoVa-deelnemer één controlesubject geselecteerd. Daarna werd binnen
ieder imputatiesample het effect van de CoVa-training geschat en ten slotte
zijn de schattingen van de vijf imputaties gecombineerd aan de hand van de
regels gestipuleerd door Rubin (1987).

Survivalanalyse
Om het verloop van de prevalentie van recidive over de tijd te schatten is
gebruikgemaakt van de productlimietschatter van Kaplan en Meier (1958).
Dit is een gebruikelijke methode om de recidivekans te schatten bij een data-
set die gedeeltelijk ‘gecensord’ is. Censoring wil zeggen dat de observatie van
een persoon stopt. Dat kan zijn omdat hij recidiveert of omdat de gegevens-
verzameling wordt beëindigd. Omdat niet iedereen even lang gevolgd kan
worden, treden er verschillen op in observatieduur. De ene deelnemer
rondde bijvoorbeeld de CoVa-training eerder af dan een andere. Door middel
van survivalanalyse kan desondanks een betrouwbare schatting van de reci-
divekans worden verkregen. Voor het toetsen van verschillen in de recidive-
prevalentie werden drie statistische toetsen gebruikt. Zo kon worden vastge-
steld of verschillen tussen de survivalcurves van de verschillende onder-
zoeksgroepen zich over de gehele observatieperiode voordeden of alleen in
een bepaald gedeelte daarvan.
De eerste toets die we gebruikt hebben, is de log-ranktoets (Blossfeld &
Rohwer, 2002). Deze toets is vooral gevoelig voor verschillen op het einde van
de observatieperiode. De tweede toets is de gegeneraliseerde Wilcoxontoets
(Breslow, 1970). Deze toets is juist gevoelig voor verschillen aan het begin van
de curve. De derde toets, de Tarone-Waretoets, is ook net iets gevoeliger voor
verschillen aan het begin van de curve, maar in mindere mate dan de
Wilcoxontoets (Tarone & Ware, 1977). Voor iedere toets worden de X2-statis-
tieken van de vijf geïmputeerde datasets gecombineerd tot een F-toets
(Allison, 2001).
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Multipele regressieanalyses
Ten behoeve van de beantwoording van de tweede en derde onderzoeks-
vraag zullen multipele regressieanalyses worden gedaan. Een multipele
regressieanalyse maakt het mogelijk een indicatie te krijgen van de unieke
invloed van verschillende kenmerken op de recidive. Voor de verschillende
facetten werden verschillende analyses gedaan. Is de recidiveprevalentie de
uitkomstmaat, dan werd gebruikgemaakt van multipele Cox-regressie
(Wartna et al., 2011). Cox-regressie is een survivalmodel waarmee de invloed
van bepaalde achtergrondkenmerken op de recidivekans kan worden
geschat. De effecten worden uitgedrukt in een coëfficiënt, de exponent bèta
(e ). Deze coëfficiënt drukt uit hoe sterk het verband is met de ‘hazard ratio’.
De hazard ratio is de verhouding tussen de kans om op een tijdstip te recidi-
veren en de cumulatieve kans om tot aan dat tijdstip niet te recidiveren. Bij
categorische variabelen geeft de e  aan in hoeverre de hazard op recidive toe-
neemt bij een bepaalde waarde van de variabele. Bij numerieke variabelen
geeft de e  aan hoeveel procent de hazard op recidive daalt of stijgt als de
variabele met één eenheid toeneemt.
Voor de analyse van de recidivefrequentie werd gebruikgemaakt van een
negatief binomiaal regressiemodel.24 Deze techniek is vooral geschikt voor de
analyse van ‘telvariabelen’, in situaties waarin de variantie in de uitkomst-
variabele groter is dan haar gemiddelde waarde (Long & Freese, 2001). De e
in deze variant van regressie, ook wel de incidence-rate ratio genoemd, drukt
uit met welke factor de recidivefrequentie toe- of afneemt bij een bepaalde
waarde van de covariaat.
Voor de analyse van de recidive-impact is een regressiemodel gebruikt. De e
in deze analyse drukt uit hoeveel procent de impactscore verandert bij één
eenheid stijging op de numerieke covariaat. In het geval van een categorische
variabele geeft de e  aan hoeveel procent de impactscore verschilt per cate-
gorie. Voor de berekening van alle regressiemodellen is gebruikgemaakt van
de ‘mi estimate’-procedure in Stata. Deze procedure combineert multipele
imputaties met elkaar en berekent dan de aangepaste coëfficiënten.

Reliable change index
In een deel van de multipele regressieanalyses worden ook de verschilscores
op de cognitieve vaardigheden betrokken. In de doeltreffendheidsstudie van
Buysse en Loef (2012) is voor 1.050 deelnemers, uitgestroomd vóór 2012,
vastgesteld wat het verschil is in het niveau van de cognitieve vaardigheden
op tijdstip 0 (voor het begin van de CoVa-training) en tijdstip 1 (vrijwel direct
na het afronden van de CoVa-training). Om de verschilscores die een

24 Het meest gebruikte model voor telvariabelen, het Poissonmodel, heeft als restrictie dat het gemiddelde gelijk
moet zijn aan de variantie. Als deze variantie groter blijkt te zijn (‘overdispersie’), moet deze variantie apart
geschat worden in de dispersieparameter. Dat gebeurt in een negatief binomiaal regressiemodel. Of er sprake
is van overdispersie kan formeel statistisch getoetst worden door een likelihood ratio-test uit te voeren. In dit
onderzoek was deze significant (LR X2=909,58; p<0,000) en dus is het negatief binomiaal regressiemodel
meer geschikt.
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betrouwbare verandering weergeven te onderscheiden van verschilscores die
het gevolg zijn van ruis in de metingen, is gebruikgemaakt van de Reliable
Change Index (RCI) (Jacobson & Truax, 1991; Maassen, 2004; Veerman, 2008).
De RCI wordt berekend door het verschil tussen de scores op tijdstip 0 en 1 te
delen door de standaardmeetfout van het verschil. De standaardmeetfout is
afgeleid van de standaarddeviatie van de gegeven scores en de betrouwbaar-
heid van de vragenlijsten. Buysse en Loef (2012) hebben de betrouwbaarheid
van de vragenlijsten onderzocht met behulp van Cronbachs . In het huidige
onderzoek werd de standaardmeetfout berekend door de wortel te berekenen
uit de som van de varianties van meting 1 en 2, vermenigvuldigd met 1 min
Cronbachs .
De berekende RCI’s kunnen zowel positief als negatief zijn, want er zullen
personen zijn die vooruitgang boeken op hun cognitieve vaardigheden maar
ook personen die achteruitgaan. Als grenswaarde voor de RCI houden we
-1,65 en 1,65 aan. Bij een dergelijke RCI kan met 90% zekerheid worden
gesteld dat de verbetering of verslechtering niet op toeval berust. Alle deel-
nemers met een verschilscore boven 1,65 , kwamen terecht in de groep
‘betrouwbare positieve verandering’. De deelnemers met een verschilscore
onder -1,65 werden ingedeeld bij de groep ‘betrouwbare negatieve verande-
ring’.
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3 Beschrijving onderzoeksgroepen

In dit hoofdstuk schetsen we de achtergronden van de personen in de diverse
onderzoeksgroepen. Paragraaf 3.1 gaat in de kenmerken van de CoVa-deel-
nemers. Paragraaf 3.2 ziet toe op de vergelijkbaarheid van de groep CoVa-
deelnemers en controlegroep 1. In paragraaf 3.3 komen de verschillen aan
bod tussen de deelnemersgroep en de RISc-populatie waaruit controle-
groep 2 wordt geselecteerd. Paragraaf 3.4 laat zien hoe de matching is verlo-
pen en in paragraaf 3.5 worden de uitkomsten besproken. In paragraaf 3.6
ten slotte gaan we nader in op de verhouding tussen controlegroep 1 en 2.

3.1 Achtergrondkenmerken CoVa-deelnemers

Tabel 2 geeft een overzicht van de daderkenmerken, kenmerken van de uit-
gangszaak, gegevens over het strafrechtelijk verleden en gemiddelde scores
op de probleemgebieden van de RISc, voor de CoVa-deelnemers en de perso-
nen in beide controlegroepen. In de eerste kolom staan de kenmerken van de
totale groep CoVa-deelnemers.25 In de tweede kolom staan de achtergronden
van de personen opgenomen in controlegroep 1. De derde kolom vermeldt
de resultaten van de t-toets. Deze statistiek test of de verschillen tussen de
CoVa-deelnemers en de personen in controlegroep 1 significant zijn. In de
vierde kolom wordt aangegeven wat de hoogte van het significantieniveau is.
De vijfde kolom beschrijft de achtergrondkenmerken van de RISc-populatie.
Uit deze groep wordt met behulp van PSM de tweede controlegroep samen-
gesteld. In de zesde kolom staat de t-toets waarmee bekeken is of de achter-
grondkenmerken van de RISc-populatie significant verschillen van de CoVa-
deelnemers en in de zevende kolom staat het significantieniveau. De laatste
kolommen van de tabel beschrijven controlegroep 2 zoals die is ontstaan na
toepassing van PSM. De t-toets en het significantieniveau maken duidelijk in
hoeverre de matching gelukt is. Dit laatste komt in paragraaf 3.5 aan de orde.

De eerste kolom van tabel 2 laat zien dat van 2008 tot en met 2011 in totaal
2.229 personen hebben deelgenomen aan een CoVa-training. Het merendeel
van de deelnemers was man en de deelnemers zijn gemiddeld 30 jaar oud als
ze de CoVa-training starten. Meer dan de helft van de CoVa-deelnemers is in
Nederland geboren. Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse
Antillen vormen de meest voorkomende overige geboortelanden. Ongeveer
de helft van de CoVa-deelnemers is veroordeeld voor een vermogensdelict,
de training wordt zelden opgelegd naar aanleiding van een zeden- of ver-
keersdelict. Iets minder dan de helft van de deelnemers heeft de CoVa-trai-

25 Bijna 20% van de deelnemers maakt de CoVa-training niet af. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat uitval
vaak selectief is en personen met bepaalde kenmerken een grotere kans hebben om uit te vallen (Olver,
Stockdale & Wormith, 2011). In bijlage 3 worden de achtergrondkenmerken van de CoVa-deelnemers uitge-
splitst naar de personen die de training afgemaakt hebben en die voortijdig afgehaakt zijn. Uit deze analyse
blijkt dat ook in dit onderzoek de uitval selectief was. De ‘afhakers’ vormen een groep met een zwaarder en
meer omvangrijk justitieel verleden en meer psychosociale problematiek dan de groep deelnemers die de trai-
ning wist af te maken.



ning intramuraal gevolgd. Deze deelnemers verbleven gemiddeld meer dan
twee jaar in de gevangenis. De meeste CoVa-deelnemers hadden bij de start
al een redelijk omvangrijke strafrechtelijke carrière opgebouwd. Het eerste
justitiecontact was al op relatief jonge leeftijd en gemiddeld hadden ze al elf
strafzaken wegens een misdrijf op hun conto staan. De afgelopen vier jaar
pleegden de CoVa-deelnemers gemiddeld 1,2 delicten per jaar. CoVa-deelne-
mers blijken verder op verschillende gebieden te disfunctioneren.
Uit de RISc-scores blijkt dat ruim een derde van de deelnemers (ernstige)
problemen heeft op de gebieden huisvesting en wonen en alcoholgebruik.
Ruim de helft van de deelnemers heeft problemen op de gebieden: inkomen
en omgaan met geld; relaties met partner, gezin en familie, relaties met vrien-
den en kennissen, drugsgebruik; en houding. Bijna drie kwart van de deel-
nemers heeft volgens de reclasseringswerkers problemen op het gebied
delictgeschiedenis/huidig delict/delictpatroon en ruim 65% op het vlak van
opleiding, werk en leren. Niet verrassend is dat vrijwel alle deelnemers een
probleem hebben op het gebied denkpatronen, gedrag en vaardigheden. Dit
was immers een inclusiecriterium voor deelname aan de CoVa-training. Een
groot deel van de deelnemers scoort problematisch op meerdere RISc-scha-
len. Ongeveer de helft van de deelnemers ondervindt problemen op meer
dan vijf leefgebieden.

Tabel 2 Achtergrondkenmerken CoVa-deelnemers en controlegroepen

     Voor matching Na matching
CoVa deelnemers Controle 1 t Controle 2 t Controle 2 t

 N=2.229 N=506 N=52.242 N=2.229

Persoonskenmerken
Sekse (man) % 94,7 93,5 -1,0  88,6 -12,4 **** 94,6 -0,1
Leeftijd 30 33 6,3 **** 35 23,3 **** 30 -0,1
Geboorteland %      
       Nederland 69,3 67,8 -0,7  72,3 3,0 ** 69,4 0,0
       Marokko 4,7 6,7 1,7 * 3,4 -2,8 ** 4,5 -0,4
       Voormalige Nederlandse Antillen 8,1 6,1 -1,6  4,5 -6,2 **** 8,2 0,1
       Suriname 7,3 6,7 -0,5  5,6 -3,0 ** 7,3 0,0
       Turkije 3,0 3,0 0,0  2,9 -0,3  2,9 -0,2
       overige westers 2,3 3,6 1,4  4,7 7,3 **** 2,2 -0,1
       overige niet-westers 5,2 6,1 0,8  6,5 2,6 ** 5,6 0,4
Kenmerken uitgangszaak
Delictcategorie %      
       Geweld 20,1 30,0 4,5 **** 42,2 25,2 **** 19,6 -0,4
       Zeden 1,3 4,7 3,4 *** 4,4 12,2 **** 1,3 -0,3
       Vermogen met geweld 27,5 17,9 -4,9 **** 8,1 -20,3 **** 26,6 -0,6
       Vermogen zonder geweld 22,8 25,2 1,1  19,4 -3,8 **** 24,2 0,6
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 6,8 6,1 -0,5  9,6 5,2 **** 6,5 -0,1
       Drugs 16,5 11,1 -3,3 *** 8,9 -9,6 **** 16,8 0,3
       Verkeer 1,1 0,0 -4,9 **** 2,0 3,9 **** 1,2 0,0
       Overig 3,9 5,0 1,0  5,4 3,3 *** 3,9 0,1
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Tabel 2 (Vervolg)

     Voor matching Na matching
CoVa deelnemers Controle 1 t Controle 2 t Controle 2 t

 N=2.229 N=506 N=52.242 N=2.229

Gemiddelde ernst 69,2 65,7 -4,2 **** 53,7 -44,2 **** 69,2 0,0
Setting afname RISc (intramuraal) % 42,7 42,7 0,0  9,8 -31,1 **** 41,8 -0,5
Gemiddelde aantal dagen in gevangenis 779,6 503,6 -6,9 **** 545,7 -13,6 **** 746,9 -1,2
Criminele carrièrekenmerken
Gemiddelde leeftijd 1e strafzaak 18 20 3,2 *** 24 42,6 **** 18 -0,8
Gemiddelde aantal eerdere strafzaken 11 13 2,9 ** 8 -7,8 **** 11 0,6
Gemiddelde strafzaakdichtheid 0,8 0,8 3,0 ** 0,6 -18,7 **** 0,8 1,1
Gemiddelde recidivefrequentie afgelopen
4 jaar

1,2 1,2 0,3  0,8 -15,7 **** 1,2 1,0

Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 48,0 45,1 -1,6  30,3 -23,0 **** 49,7 0,8
Problematiek (RISc)
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

     

       Criminogene factor 61,4 63,3 0,8  40,4 -19,9 **** 61,0 -0,3
       Ernstige criminogene factor 9,9 8,9 -0,7  3,5 -10,1 **** 10,2 0,3
3     Huisvesting en wonen      
       Criminogene factor 24,4 32,6 3,6 *** 23,0 -1,5  26,7 1,4
       Ernstige criminogene factor 10,2 14,2 2,4 ** 8,7 -2,3 ** 10,3 0,2
4     Opleiding, werk en leren      
       Criminogene factor 53,6 62,9 3,8 **** 39,3 -13,3 **** 52,7 -0,6
       Ernstige criminogene factor 12,7 13,6 0,5  13,4 1,0  13,8 0,8
5     Inkomen en omgaan met geld      
       Criminogene factor 45,0 53,1 3,3 *** 33,1 -11,1 **** 45,4 0,2
       Ernstige criminogene factor 6,8 7,1 0,3  3,7 -5,6 **** 7,3 0,5
6     Relaties met partner, gezin en familie      
       Criminogene factor 36,0 45,8 4,0 **** 39,2 3,1 *** 36,6 0,2
       Ernstige criminogene factor 16,6 26,8 4,8 **** 22,4 7,1 **** 16,8 0,0
7     Relaties met vrienden en kennissen      
       Criminogene factor 49,3 53,1 1,6  27,1 -20,6 **** 49,9 0,5
       Ernstige criminogene factor 11,4 9,0 -1,7 * 5,1 -9,3 **** 12,2 0,5
8     Drugsgebruik      
       Criminogene factor 38,9 46,2 2,9 ** 31,3 -7,3 **** 37,8 -0,4
       Ernstige criminogene factor 12,7 19,1 3,4 *** 11,0 -2,3 * 13,9 0,8
9     Alcoholgebruik      
       Criminogene factor 16,6 17,8 0,7  16,9 0,4  17,0 -0,2
       Ernstige criminogene factor 17,3 32,1 6,6 **** 23,5 7,5 **** 17,4 0,2
10   Emotioneel welzijn      
       Criminogene factor 11,0 24,0 6,4 **** 16,5 8,0 **** 11,0 -0,1
       Ernstige criminogene factor 3,7 15,1 6,9 **** 14,7 25,4 **** 4,2 0,8
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden      
       Criminogene factor 83,4 86,4 1,7 * 64,9 -22,7 **** 83,0 -0,3
       Ernstige criminogene factor 11,7 13,6 1,2  12,5 1,2  12,5 0,6
12   Houding      
       Criminogene factor 40,5 48,5 3,2 *** 30,2 -9,7 **** 40,1 0,0
       Ernstige criminogene factor 13,1 10,7 -1,6  10,9 -3,1 *** 13,9 0,5
Aantal problemen op RISc-schalen      
       0-2 6,8 0,3 -11,0 **** 24,2 30,6 **** 6,4 -0,6
       3-5 38,9 24,9 -6,4 **** 34,4 -4,2 **** 38,0 -0,4
       6-7 27,7 31,3 1,6  19,4 -8,6 **** 28,2 0,3
       8-11 26,6 43,5 7,0 **** 22,0 -4,8 **** 27,4 0,4

****<0,0001; ***=<0,001; ** =<0,01; *<0,05
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3.2 Vergelijkbaarheid CoVa-deelnemers en controlegroep 1

Uit tabel 2 blijkt verder dat de CoVa-deelnemers op veel kenmerken verschil-
len van de personen opgenomen in controlegroep 1. De CoVa-deelnemers
zijn gemiddeld jonger en minder vaak geboren in Marokko. CoVa-deelne-
mers hebben relatief vaker een vermogensdelict met geweld, drugsdelict of
verkeersdelict gepleegd, terwijl in controlegroep 1 juist meer personen zitten
die een gewelds- of zedendelict hebben gepleegd. De CoVa-deelnemers heb-
ben bovendien minder eerdere justitiecontacten en ook de strafzaakdicht-
heid26 ligt lager bij de CoVa-deelnemers dan bij de eerste controlegroep. De
CoVa-deelnemers zijn wel op jongere leeftijd voor het eerst met justitie in
aanraking gekomen en hebben gemiddeld langer in de gevangenis gezeten.
Daar staat tegenover dat zij op vrijwel alle RISc-schalen minder problemen
blijken te hebben dan de personen in controlegroep 1. Alleen het verschil op
de schaal ‘delictgeschiedenis/huidig delict/delictpatroon’ is niet significant.
Het totale aantal leefgebieden waarop bij afname van de RISc problemen
werden geconstateerd, is ook lager voor de deelnemers dan voor de controle-
groep. Dit wijst erop dat controlegroep 1 een zwaardere populatie omvat met
gemiddeld gesproken een hogere a priori recidivekans dan de CoVa-deelne-
mers. Met dit gegeven moet rekening worden gehouden als de recidivecijfers
worden vergeleken. Vanwege de vrij aanzienlijke afwijkingen tussen de CoVa-
deelnemers en de personen uit controlegroep 1 zullen in aanvulling op de
berekening van de ruwe recidivecijfers multipele regressieanalyses worden
uitgevoerd, zodat rekening wordt gehouden met de verschillen in achter-
gronden.

3.3 Vergelijkbaarheid CoVa-deelnemers en RISc-populatie

Zoals blijkt uit de statistieken in de zesde en zevende kolom van de tabel, ver-
schillen de CoVa-deelnemers ook op meerdere achtergrondkenmerken van
de rest van de RISc-populatie. Dit viel te verwachten, omdat voor de CoVa-
training vrij strenge inclusiecriteria gelden en zo dus een relatief zware
dadergroep wordt geselecteerd. De CoVa-deelnemersgroep bestaat verhou-
dingsgewijs uit meer mannen. Zij zijn gemiddeld jonger en bevatten meer
personen die in Marokko, Suriname en de voormalig Nederlandse Antillen en
Aruba zijn geboren. Bij de CoVa-deelnemers was een drugs- of vermogens-
delict vaker de aanleiding voor het reclasseringscontact. De gemiddelde ernst
van de uitgangszaak ligt een stuk hoger bij de CoVa-deelnemers en de RISc
werd veel vaker intramuraal afgenomen. Het gemiddelde aantal dagen deten-
tie ligt ook hoger voor de CoVa-deelnemers dan voor de RISc-populatie in het
algemeen. Wat betreft de strafrechtelijke carrière zijn er ook aanzienlijke ver-

26 De strafzaakdichtheid is het gemiddelde aantal strafzaken dat men had in de periode tussen het jaar van het
eerste justitiecontact en dat van de uitgangszaak.
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schillen. De gemiddelde leeftijd waarop men begon met het plegen van delic-
ten ligt bij de CoVa-deelnemers zes jaar lager. Zij hebben verder meer eerdere
justitiecontacten en de strafzaakdichtheid ligt ook hoger. Het jaarlijkse
gemiddelde aantal strafzaken in de periode van vier jaar voorafgaand aan de
uitgangszaak ligt bij de CoVa-deelnemers hoger. De CoVa-deelnemers laten
bovendien significant meer problemen zien op alle leefgebieden van de RISc.
Het totale aantal problemen op de RISc-schalen ligt in vergelijking met de
totale populatie dan ook hoger.
Via propensity score matching (PSM) zal een vrij zware groep uit deze popu-
latie moeten worden geselecteerd om een goed vergelijkbare controlegroep
samen te stellen. De volgende paragraaf laat zien in hoeverre dat mogelijk
was.

3.4 Matching

Met behulp van regressie is voor iedere persoon in het onderzoek een pro-
pensity score berekend. Deze score is berekend op basis van de achtergrond-
kenmerken en staat model voor de kans om deel te nemen aan de CoVa-trai-
ning. Voor ieder persoon uit de CoVa-groep is een persoon uit de overige
RISc-populatie gezocht met eenzelfde propensity score. Om een goed verge-
lijkbare controlegroep te krijgen is het dus belangrijk dat de verdeling van de
propensity scores van de groep CoVa-deelnemers wordt overlapt door de ver-
deling van propensity scores van de rest van de RISc-populatie. In figuur 2
wordt de verdeling van de scores voor de CoVa-deelnemers (donkergrijs) en
de RISc-populatie (doorzichtig wit) afgebeeld. De RISc-populatie overlapt de
populatie van CoVa-deelnemers vrijwel volledig. Op voorhand lijkt het dus
goed mogelijk om de groepen te matchen op propensity scores en ze op ach-
tergrondkenmerken vergelijkbaar te maken.
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Figuur 2 Overlap (log-)propensity scores CoVa-deelnemers en
controlegroep 2

3.5 Vergelijkbaarheid CoVa-deelnemers en controlegroep 2

Uit de waarden in de laatste kolom van tabel 2 blijkt dat er na matching op
propensity scores op geen van de gemeten achtergrondkenmerken signifi-
cante verschillen (p<0,05) bestaan tussen de CoVa-deelnemers en de perso-
nen in de tweede controlegroep. We mogen concluderen dat de twee groepen
goed vergelijkbaar zijn en dat betekent dat in het volgende hoofdstuk de reci-
divecijfers van beide groepen direct met elkaar kunnen worden vergeleken.

3.6 Status van beide controlegroepen

Hoe verhouden de controlegroepen zich tot elkaar? Zowel controlegroep 1 als
controlegroep 2 is samengesteld uit de RISc-database. Het is denkbaar dat
een persoon in beide voorkomt. Dit is (maximaal) 71 keer het geval.27 Hoewel
de groepen afkomstig zijn uit hetzelfde databestand, bestaan ze dus voor het
grootste deel uit verschillende personen. In het volgende hoofdstuk zal het
effect van de CoVa-training gemeten worden aan de hand van een vergelij-
king tussen de deelnemersgroep en de twee controlegroepen. Besloten is om
beide controlegroepen in het onderzoek te gebruiken, omdat ze beide sterke
punten hebben. Het voordeel van controlegroep 1, die door de onderzoekers
van DSP-groep is samengesteld (Buysse en Loef, 2012), is dat er een filtering

27 De PSM-procedure is toegepast op vijf imputaties en niet iedere keer worden precies dezelfde personen
geselecteerd.
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heeft plaatsgevonden op de contra-indicaties voor de CoVa, te weten psychi-
atrische problematiek, alcohol/drugsgebruik, onvoldoende responsiviteit,
verstandelijke beperking, en verhuizing naar het buitenland. Bij de samen-
stelling van controlegroep 2 was dit niet mogelijk. In deze groep zitten moge-
lijk dus personen met een of meer van deze contra-indicaties.

De kracht van controlegroep 2 op haar beurt is dat deze controlegroep al
voordat de uitkomst wordt gemeten op tal van relevante kenmerken verge-
lijkbaar is gemaakt met de CoVa-deelnemersgroep. Controlegroep 1 daaren-
tegen blijkt achteraf op verschillende achtergrondkenmerken slecht vergelijk-
baar te zijn met de deelnemersgroep. De recidivecijfers van controlegroep 1
en de CoVa-deelnemers kunnen daarom niet direct met elkaar worden verge-
leken. Met aanvullende multipele regressieanalyses moet het effect van de
verschillen in achtergrondkenmerken worden gecorrigeerd. Uit onderzoek is
gebleken dat deze methode net iets meer bias oplevert in de effectschatting
dan wanneer de groepen vooraf op covariaten vergelijkbaar zijn gemaakt
(Glazerman et al., 2002; Michalopoulos et al., 2004). Kortom, in methodologi-
sche zin gaat de voorkeur uit naar controlegroep 2. Inhoudelijk is controle-
groep 1 wellicht iets sterker.
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4 Effectmeting CoVa-training

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de effectmeting besproken. Para-
graaf 4.1 heeft betrekking op de vergelijking van de recidive-uitkomsten van
CoVa-deelnemers en controlegroep 1, de groep die door DSP-groep werd
samengesteld. Paragraaf 4.2 bevat de vergelijking van de uitkomsten van de
deelnemers en controlegroep 2, die via propensity score matching tot stand
is gekomen. In paragraaf 4.3 volgt een korte recapitulatie van de resultaten.

4.1 Vergelijking recidive CoVa-deelnemers en controlegroep 1

Recidiveprevalentie
Figuur 3 geeft de ontwikkeling van recidiveprevalentie in de tijd weer van de
CoVa-deelnemers en controlegroep 1, tot maximaal drie jaar na uitstroom.
Ongeveer een derde van de CoVa-deelnemers recidiveert binnen één jaar, dat
wil zeggen heeft voor het verstrijken van een jaar een nieuw justitiecontact
wegens het plegen van een misdrijf. Na twee en drie jaar is dit respectievelijk
48% en 56%.28 De recidivepercentages van controlegroep 1 liggen iets hoger
dan de recidivepercentages van de CoVa-deelnemers. Na één jaar recidiveert
36%, de tweejarige recidiveprevalentie ligt op 49% en na drie jaar heeft 58%
één of meer nieuwe justitiecontacten. De ruwe recidivecijfers van de contro-
legroep liggen dus hoger, hoewel uit figuur 3 blijkt dat de recidivekans van de
CoVa-deelnemers binnen het betrouwbaarheidsinterval van controlegroep 1
valt. Het is dus niet verwonderlijk dat de verschillen in recidiveprevalentie
niet significant zijn.
Omdat, zoals in hoofdstuk 3 is gebleken, de personen in controlegroep 1 op
belangrijke punten afwijken van de CoVa-deelnemers, kunnen de ruwe reci-
divecijfers uit de figuur niet zonder meer met elkaar worden vergeleken.
Daarom is ook een multipele Cox-regressie uitgevoerd waarin de gemeten
achtergrondkenmerken als controlevariabelen zijn meegenomen. Aan het
model is een dummyvariabele toegevoegd die aangeeft of de persoon lid was
van de CoVa-groep. De parameter van deze variabele geeft een schatting van
de unieke bijdrage die deelname aan de CoVa-training gemiddeld over alle
waarden van de overige covariaten heeft gehad op de prevalentie van straf-
rechtelijke recidive. De uitkomsten van de multipele Cox-regressie zijn te vin-
den in bijlage 4, tabel b4.1. Het belangrijkste resultaat staat vermeld onder
figuur 3. Uit de multipele Cox-regressie blijkt dat deelname aan de CoVa-
training, na correctie voor verschillen op achtergrondkenmerken, geen signi-
ficante bijdrage levert aan de voorspelling van de prevalentie van recidive.

28 De recidivepercentages van de deelnemers die de CoVa-training afmaken, liggen net iets lager dan de per-
centages in de totale groep. De recidivepercentages van de afhakers liggen juist een stuk hoger. De verschil-
len tussen de afmakers en afhakers zijn statistisch significant. Deze verschillen kunnen veroorzaakt worden
door de verschillende achtergrondkenmerken (zie bijlage 3) maar het is ook mogelijk dat de deelnemers die
het programma afmaken meer vaardigheden hebben aangeleerd en daarom minder recidiveren. In hoofdstuk
5 wordt hierop verder ingegaan.



Figuur 3 Recidiveprevalentie CoVa-deelnemers vergeleken met
controlegroep 1

Noot: bijdrage deelname CoVa in Cox-regressie: eB=0,95, t=-0,56, p=0,574

Recidivefrequentie
Naast het percentage personen dat een nieuwe strafzaak heeft, is tevens
nagegaan hoe vaak de CoVa-deelnemers gemiddeld hebben gerecidiveerd.
De recidivefrequentie is berekend over een periode van maximaal vier jaar na
uitstroom en wordt gemiddeld per jaar weergegeven.29 Daarbij is rekening
gehouden met verschillen in de ‘time at risk’. Zie paragraaf 2.3 voor meer
informatie.
Uit figuur 4 blijkt dat de CoVa-deelnemers gemiddeld 0,52 nieuwe strafzaken
per jaar hadden in de periode na het afronden van de training. Controlegroep
1 recidiveerde gemiddeld met 0,62 strafzaken per jaar. De vergelijking van de
ruwe recidivefrequentie lijkt dus in het voordeel van de CoVa-deelnemers uit
te pakken, zij recidiveerden immers minder frequent. De verschillen op de
ruwe recidivefrequentie zijn statistisch significant (t(df=684,772)=-2,75, p=0,012).
Maar omdat ook hier de verschillen tussen de CoVa-deelnemers en de con-
trolegroep een rol zouden kunnen spelen, moet uit een multipele regressie-
analyse blijken of dit verschil standhoudt als de gemeten achtergronden in de
vergelijking worden betrokken.

29 Met andere woorden: de recidivefrequentie is niet cumulatief berekend en neemt dus niet per se per jaar toe.
Dit is de reden waarom de recidivefrequenties in dit rapport niet vergelijkbaar zijn met de frequenties in .
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Het negatief binomiaal regressiemodel wijst uit dat wanneer gecorrigeerd
wordt voor verschillen in achtergrondkenmerken, deelname aan de CoVa-
training statistisch significant samenhangt met lagere recidivefrequenties
(zie bijlage 4, tabel b4.2). De CoVa-deelnemers recidiveerden dus significant
minder vaak dan de personen uit controlegroep 1, ook indien rekening wordt
gehouden met het feit dat zij in belangrijke opzichten onderling verschilden.
Het hoofdresultaat van de regressie staat vermeld onder de figuur. Een
t-waarde van -2,62 (p=0,009) correspondeert met een effectgrootte van 0,10
in termen van Cohens d. Volgens de indeling die Cohen (1988) hanteert, is dit
effect te kwalificeren als ‘zeer klein’ of ‘verwaarloosbaar’.30 Maar Cohen geeft
ook aan dat deze indeling is gemaakt voor de interpretatie van effectgroottes
die in het algemeen in de gedragswetenschappen worden gevonden. In de
criminologie zijn effecten meestal kleiner.

Figuur 4 Gemiddelde jaarlijkse recidivefrequentie, gecorrigeerd voor
insluitingsduur, voor de CoVa-deelnemers en controlegroep 1
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Noot: bijdrage deelname CoVa in negatief binomiaal regressiemodel: eB=0,85, t=-2,62, p=0,009, d=0,10.

Het is daarom verstandig om de gevonden effectgrootte te relateren aan de
grootte van de effecten die eerder voor soortgelijke interventies werden
gevonden (Durlak, 2009; Hill et al., 2008). In de inleiding is al besproken dat
uit een Nederlandse meta-analyse van strafrechtelijke interventies is geble-
ken dat in ons land over het algemeen vrij lage maar wel positieve effect sizes
zijn gevonden bij strafrechtelijke interventies voor volwassenen (Wartna et

30 Cohen (1988) beschouwt een effect vanaf 0,2 als ‘klein’, vanaf 0,5 als ‘middelmatig’ en vanaf 0,8 als ‘groot’.
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al., 2013). De gemiddelde odds ratio voor SMS-4-studies31 bedroeg 1,14, het-
geen gelijkstaat aan een Cohens d van 0,07 (Borenstein et al., 2009). Het effect
van de CoVa-training op de recidivefrequentie is dus weliswaar net iets groter
dan het gemiddelde effect dat in Nederland bij dergelijk onderzoek is gevon-
den, maar het blijft een klein effect.

Recidive-impact
Ten slotte kijken we ook naar de impact van de recidive. Dat is een combina-
tie van het aantal personen dat recidiveert met hun recidivefrequentie èn de
ernst van de daarmee gemoeide delicten. De ernst van de delicten is gemeten
met behulp van de zogeheten MSI, een nieuwe maat die is gebaseerd op de
hoogte en/of duur van de opgelegde straffen. Elke strafzaak krijgt een aantal
sanctiepunten of dde-score, variërend van 0,1 tot 100.32 Voor meer informa-
tie, zie Beerthuizen et al. (2015).
Om per persoon de recidive-impact te bepalen worden de dde-scores van alle
recidivezaken bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal jaren
dat de persoon kon worden geobserveerd. Hierbij wordt weer rekening
gehouden met eventuele detenties. De duur van de detenties wordt van de
observatieperiode afgetrokken. De recidive-impact wordt uitgedrukt in
‘sanctiepunten’ of dde’s. Iemand die niet heeft gerecidiveerd, dat wil zeggen
niet opnieuw met justitie in aanraking is gekomen, heeft 0 sanctiepunten.
Iemand die vier recidivezaken heeft maar alleen is vervolgd voor relatief
lichte delicten, kan op hetzelfde aantal sanctiepunten uitkomen als iemand
die één nieuwe strafzaak heeft maar een zwaar delict heeft gepleegd. De reci-
dive-impact is in dat geval hetzelfde.33

Uit figuur 5 blijkt dat de gemiddelde recidive-impact voor CoVa-deelnemers
21,2 sanctiepunten per jaar bedraagt. Controlegroep 1 heeft een gemiddelde
recidive-impact van 23,6 punten per jaar. Opnieuw lijkt het verschil dus in
het voordeel van de CoVa-deelnemers uit te vallen. Het verschil tussen de
beide groepen is echter niet statistisch significant (t(df=2.733)=-1,487, p=0,137).
Uit de regressieanalyse opgenomen in bijlage 4, tabel b4.3 blijkt bovendien
dat deelname aan de CoVa-training ook na controle van de verschillen in
achtergronden, niet statistisch significant samenhangt met een lagere
recidive-impact.

31 Een SMS-4-studie heeft een design waarin een controlegroep is opgenomen en waarin voor eventuele ver-
schillen in achtergronden wordt gecontroleerd (Farrington et al., 2002).

32 De originele dde-score is getransformeerd met dezelfde box-cox transformatie als in Beerthuizen et al. (2015)
is gebruikt. Dit is gedaan om een normaalverdeling te bewerkstelligen. Daarna is de getransformeerde score
herschaald zodat de score loopt van 0,1 tot 100 (zie Beerthuizen et al., 2015). Een dde-score van 0,1 hoort
bijvoorbeeld bij een beleidssepot of een schuldverklaring zonder straf of maatregel. Een dde-score van 100
hoort bij een levenslange gevangenisstraf of een boete van meer dan € 394.000.

33 Een ander voorbeeld: iemand die 1,5 jaar na een uitgangszaak opnieuw is vervolgd, voor een zeer ernstig
delict waar een lange gevangenisstraf op volgde met een dde-score van 90, heeft een gemiddelde jaarlijkse
recidive-impact van 60 punten (90/1,5).
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Figuur 5 Gemiddelde jaarlijkse recidive-impact, gecorrigeerd voor
insluitingsduur, voor de CoVa-deelnemers en controlegroep 1
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Noot: bijdrage deelname CoVa in regressie: eB=0,91, t=-1,15, p=0,245, d=0,05

4.2 Vergelijking recidive CoVa-deelnemers en controlegroep 2

In tegenstelling tot controlegroep 1 is controlegroep 2 op veel achtergrond-
kenmerken wel vergelijkbaar met de CoVa-deelnemersgroep. Vandaar dat in
deze paragraaf op alle recidive-uitkomsten een directe vergelijking van de
resultaten kan plaatsvinden.

Recidiveprevalentie
In figuur 6 staat het verloop van de recidiveprevalentie weergegeven tot
maximaal drie jaar na uitstroom, voor de CoVa-deelnemers en voor controle-
groep 2. De terugvalpercentages zijn visueel bijna niet van elkaar te onder-
scheiden, zo dicht liggen ze bij elkaar. Toch lijkt controlegroep 2 net iets min-
der recidivisten te bevatten dan de groep CoVa-deelnemers. Het verschil is
echter niet statistisch significant. Er zijn drie toetsen gedaan, die elk op een
andere fase van de curve afgebeeld in de figuur de nadruk legt. Uit geen van
deze toetsen volgt dat het verschil in recidiveprevalentie significant is. Ofte-
wel, zowel in het begin van de observatieperiode als aan het einde van de drie
jaar follow-up zijn er geen verschillen gevonden in recidivepercentages onder
CoVa-deelnemers en vergelijkbare justitiabelen die geen training cognitieve
vaardigheden hebben gevolgd.
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Figuur 6 Recidiveprevalentie CoVa-deelnemers vergeleken met
controlegroep 2

Noot: CoVa-deelnemers versus controlegroep 2 gecombineerde Log-rank F(1;336,88) = 0,18; p=0,6728,
gecombineerde Wilcoxon F(1;53,88) = 0,17; p=0,6826, gecombineerde Tarone-Ware F(1;53,23) = 0,08;
p=0,7726.

Recidivefrequentie
Figuur 7 toont de gemiddelde recidivefrequentie na uitstroom per detentie-
vrij jaar. De personen uit de controlegroep blijken gemiddeld meer strafza-
ken per jaar te hebben gehad dan de CoVa-deelnemers. Het verschil is echter
niet significant (t(df=35,45)=-1,12; p=0,135). In termen van de frequentie kan dus
evenmin worden geconcludeerd dat de recidive lager is in de CoVa-deelne-
mersgroep dan in controlegroep 2.
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Figuur 7 Gemiddelde recidivefrequentie, gecorrigeerd voor
insluitingsduur, voor de CoVa-deelnemers en controlegroep 2
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Noot: CoVa-deelnemers vs. controlegroep 2: t(df=35,45)=-1,12; p=0,135; d=0,03.

Recidive-impact
Noch op de recidiveprevalentie, noch op de recidivefrequentie zijn statistisch
significante verschillen gevonden tussen de CoVa-deelnemers en controle-
groep 2. De recidive-impact is een maat die naast deze facetten ook de ernst
van de vervolgde delicten in de vergelijking opneemt.
Uit figuur 8 blijkt dat de gemiddelde recidive-impact van controlegroep 2
hoger ligt dan de gemiddelde recidive-impact van de CoVa-deelnemers. De
personen uit controlegroep 2 lijken dus in totaal genomen ernstigere delicten
te hebben gepleegd dan de CoVa-deelnemers. Dit verschil is statistisch signi-
ficant (t(df=332,00)=-2,30; p=0,011). Het toevoegen van de ernst van de recidive-
delicten zorgt ervoor dat er wel een statistisch significant verschil tussen de
CoVa-deelnemers en controlegroep 2 wordt gevonden. De grootte van het
effect is in termen van Cohens d 0,07. Dit effect wordt door Cohen (1988)
geclassificeerd als ‘zeer klein’. Het is echter gelijk aan de effectgroottes die in
een meta-analyse van Nederlandse studies van strafrechtelijke interventies
voor volwassenen werden gevonden. Met andere woorden: we treffen hier
een klein effect aan, maar naar Nederlandse begrippen is het een gemiddeld
effect.
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Figuur 8 Gemiddelde jaarlijkse recidive-impact, gecorrigeerd voor
insluitingsduur, voor de CoVa-deelnemers en controlegroep 2
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Noot: CoVa-deelnemers vs. controlegroep 2: t(df=332,00)=-2,30; p=0,011; d=0,07.

4.3 Recapitulatie resultaten effectmeting

In dit onderzoek is de effectiviteit van de CoVa-training gemeten door de
recidive onder de deelnemers op een aantal facetten af te zetten tegen de
recidive in twee controlegroepen. Op het eerste facet, de recidiveprevalentie,
werden geen statistisch significante effecten gevonden. Op het tweede facet,
de recidivefrequentie, was dat wel het geval, maar alleen ten opzichte van
controlegroep 1, de groep die door onderzoekers van DSP-groep werd
samengesteld. De recidivefrequentie van de CoVa-deelnemers was lager dan
bij de personen in controlegroep 1. De bijbehorende effectgrootte bedraagt
0,10. Dit wordt geclassificeerd als ‘zeer klein’ (Cohen, 1988), maar is wel net
iets groter dan het gemiddelde effect dat in Nederland bij gekwalificeerd
onderzoek van dit type is gevonden. Naast prevalentie en frequentie is in dit
onderzoek ook gekeken naar de recidive-impact, een maat waarin ook de
ernst van de gepleegde recidivedelicten is verdisconteerd. Op deze uitkomst-
variabele scoorden de CoVa-deelnemers beter dan controlegroep 2, die door
propensity score matching op 31 attributen tot stand is gekomen. De
impactscores van de CoVa-deelnemers waren significant lager. De effect-
grootte bedraagt 0,07, en dat is gemiddeld voor de interventies voor volwas-
sen daders die in Nederland zijn onderzocht via een gecontroleerd design.
Het effect doet zich echter niet voor in de vergelijking van de CoVa-deelne-
mers met controlegroep 1.
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Alles overziend luidt de voorlopige conclusie dat met dit onderzoek hooguit
enige zwakke aanwijzingen gevonden zijn voor de effectiviteit van de CoVa-
training. Bij vrijwel alle uitkomsten komen de CoVa-deelnemers weliswaar
beter naar voren dan de personen in de twee controlegroepen, maar de
gemeten verschillen zijn in de meeste gevallen niet significant. Op twee uit-
komsten, recidivefrequentie en recidive-impact, zijn wel statistisch signifi-
cante verschillen gevonden ten gunste van de CoVa-deelnemersgroep, maar
de effecten zijn klein en werden in beide gevallen slechts in de vergelijking
met een van de controlegroepen aangetroffen. Op geen van de uitkomsten is
dus zowel in de vergelijking van de CoVa-deelnemers met controlegroep 1 als
met controlegroep 2 een statistisch significant effect gevonden.

In het volgende hoofdstuk zoomen we verder in op de terugval die werd
gemeten bij de deelnemers. Onderzocht wordt of er binnen de totale groep
subgroepen zijn aan te wijzen die relatief lage recidivepercentages vertonen.
De uitkomsten leveren inzicht op in de condities waaronder de CoVa-trai-
ning het meest succesvol lijkt te zijn.
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5 Recidive van CoVa-deelnemers nader
bekeken

Dit hoofdstuk gaat verder in op de recidive binnen subgroepen van CoVa-
deelnemers.34 In de eerste paragraaf worden de terugvalpercentages uitge-
splitst naar een aantal uitvoeringsaspecten. De tweede paragraaf gaat in op
de samenhang van de latere recidive met de gemeten voortgang van de deel-
nemers tijdens de training. De hoogte van de recidive wordt uiteraard ook
beïnvloed door daderkenmerken, zoals de omvang van het strafrechtelijk ver-
leden en de aard en mate van psychosociale problematiek. Bijlage 5 geeft
daarvan een overzicht.
Omdat alle gemeten kenmerken ook onderling correleren, is het lastig om de
univariate verbanden tussen een kenmerk en de recidive te interpreteren.35

Daarom wordt in paragraaf 5.3 verslag gedaan van twee multipele regressie-
analyses waarin diverse covariaten zijn meegenomen. Deze analyses leveren
een schatting op van de eigen bijdrage die elk executiekenmerk of iedere
afzonderlijke voortgangsindicator heeft gehad op het percentage recidivisten,
los dus van de verschillen die samenhangen met de scores op de overige
achtergrondkenmerken. Er zijn ook regressieanalyses gedaan van de recidive-
frequentie en -impact. De uitkomsten daarvan zijn terug te vinden in bij-
lage 7.36

5.1 Het verband tussen executiekenmerken en recidive

De wijze waarop de training wordt uitgevoerd, kan uiteraard van invloed zijn
op het succes ervan. In de what-worksliteratuur gaat men ervan uit dat een
interventie tot betere resultaten leidt als het programma wordt uitgevoerd
zoals het bedoeld is, het programma aansluit op het risicoprofiel van de deel-
nemers en het aangrijpt op de voor de doelgroep relevante criminogene fac-
toren (Cullen, 2005). Uit het onderzoek van Buysse en Loef (2012) kwam ech-
ter naar voren dat het al dan niet voldoen aan de inclusiecriteria en de mate
van programma-integriteit nauwelijks samenhingen met de veranderingen in
de cognitieve vaardigheden die direct na afronding van de CoVa-training
konden worden gemeten. Wellicht is er wel een verband tussen deze execu-
tiekenmerken en de recidive, temeer omdat de analyse nu over meer deelne-
mers kan worden uitgevoerd en er over een langere periode gemeten wordt.

De programma-integriteit van de CoVa-trainingen is vastgesteld op basis van
videomonitoring van de CoVa-training en de bijhorende scores gegeven door
de interventiecoaches (Buysse & Loef, 2012). De trainingen zijn door de inter-
ventiecoaches beoordeeld op drie onderdelen: trouw aan de handleiding,

34 De controlegroepen spelen vanaf dit punt in het rapport geen rol meer.
35 De univariate verbanden worden om die reden ook niet getoetst op significantie.
36 Voor een groot deel bleken deze dezelfde verbanden te laten zien. Daarom worden in dit hoofdstuk in prin-

cipe alleen de resultaten van de moderatoranalyses van de recidiveprevalentie besproken.



groepswerk en vaardigheden en het gebruik van effectieve trainingsvaardig-
heden. Daarnaast geldt in dit onderzoek de continuïteit van de training als
een randvoorwaarde voor een voldoende programma-integriteit. De conti-
nuïteit van de training is vastgesteld op basis van gegevens over de uitval van
sessies en het aantal sessies dat is gegeven door een invaller. De verwachting
is dat er lagere recidivepercentages worden gevonden bij deelnemers van
CoVa-trainingen die voldoen aan de criteria van de programma-integriteit.
Uit tabel 3 blijkt dat deze verwachting opgaat. Na het volgen van een training
die voldeed aan de eisen voor programma-integriteit, is de recidiveprevalen-
tie lager.

Bij de deelnemers die voldoen aan de inclusiecriteria37 zou volgens de what-
workstheorie de interventie beter moeten aanslaan, hetgeen weer zou leiden
tot minder recidive. Uit tabel 3 volgt echter dat de deelnemers die voldoen
aan de inclusiecriteria hogere recidivepercentages hebben dan de deel-
nemers die niet voldoen aan de inclusiecriteria. Mogelijk is dit resultaat
anders als straks rekening wordt gehouden met de invloed van de verschil-
lende controlevariabelen. Het kan natuurlijk zijn dat de deelnemersgroep die
voldeed aan de selectiecriteria uit ‘zwaardere’ daders bestond dan de groep
die afweek van de selectienormen.

In de doeltreffendheidsanalyse van Buysse en Loef (2012) is naast het vol-
doen aan de inclusiecriteria en de programma-integriteit een derde execu-
tiekenmerk als mogelijk belangrijk aangewezen, namelijk de setting van de
interventie. Deelnemers van de extramurale training kunnen de geleerde
vaardigheden direct in natuurlijke situaties toepassen waardoor de getrainde
vaardigheden mogelijk langer beklijven. De intramurale deelnemers zitten
gemiddeld nog zo’n acht maanden vast nadat de CoVa-training is afgelopen.
Pas na afloop van detentie kunnen ze de nieuw aangeleerde cognitieve vaar-
digheden ten volle in de praktijk oefenen. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden
tot minder recidive onder extramurale deelnemers. Uit tabel 3 blijkt dat deze
veronderstelling lijkt op te gaan. De deelnemers die het programma in de
extramurale variant hebben gevolgd, vertonen minder strafrechtelijke reci-
dive. Het is echter goed denkbaar dat de intramurale groep een qua achter-
gronden zwaardere groep CoVa-deelnemers betreft. In paragraaf 5.3 wordt
onderzocht of het verband tussen de setting en recidiveprevalentie overeind
blijft indien voor eventuele verschillen op achtergrondkenmerken wordt
gecontroleerd.

37 De CoVa-training is gericht op personen met minimaal een laaggemiddeld risiconiveau die ernstige proble-
men hebben op schaal 11 van de RISc, die geen verstandelijke beperking hebben, ouder zijn dan 18 jaar en
de Nederlandse taal redelijk machtig zijn.
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Tabel 3 Prevalentie van recidive onder CoVa-deelnemers, naar
executiekenmerken en observatieperiode

Executiekenmerken   Observatieperiode in jaren
 N % 1 2 3

Aan eisen programma-integriteit voldaan      
Nee 830 (37,2%) 34,2 49,6 58,7
Ja 1364 (61,2%) 30,8 46,2 53,9
Aan inclusiecriteria voldaan      
Nee 838 (37,6%) 31,6 46,6 54,8
Ja 1391 (62,4%) 32,1 47,8 56,3
Setting      
Extramuraal 1278 (57,3%) 28,0 42,5 51,0
Intramuraal 951 (42,7%) 36,3 52,7 61,0

5.2 Het verband tussen voortgangsindicatoren en recidive

Naast executiekenmerken zou de voortgang die deelnemers tijdens de trai-
ning maken indicatief moeten zijn voor later succes in termen van recidive.
In dit onderzoek zijn twee voortgangsindicatoren beschikbaar, namelijk het
wel of niet voltooien van de CoVa-training en de gemeten vooruitgang op
specifieke cognitieve vaardigheden.

Afmakers en afhakers van CoVa-training
Uit diverse studies is gebleken dat personen die een interventie of training
niet voltooien een hogere kans op recidive hebben (Olver et al., 2011). Dat
komt omdat de uitval vaak selectief is. Uitvallers vertonen kenmerken die hen
a priori al een grotere kans geven om te recidiveren. Uit de analyse opgeno-
men in bijlage 3 blijkt dat dit verband zich ook in dit onderzoek voordoet. De
voortijdige uitvallers van de CoVa-trainingen vormen een selectieve groep
van vooral mannen die een zwaar justitieel verleden hebben en op meerdere
RISc-leefgebieden een probleem laten zien. Juist deze achtergrondkenmer-
ken hangen samen met een grotere kans op recidive (cf. Wartna, 2009; Zebel
et al., 2014). In tabel 4 wordt de recidive uitgesplitst naar personen die de
training wel en niet hebben afgerond. Uit deze tabel blijkt dat het niet afron-
den van de CoVa-training inderdaad samenhangt met een hogere recidive-
prevalentie. Het is de vraag of het hogere recidivepercentage van de afhakers
volledig verklaard wordt door verschillen in achtergrondkenmerken (zie bij-
lage 3), of dat er onafhankelijk van deze achtergrondvariabelen toch ook nog
een positieve werking uitgaat van het afronden van de CoVa-training. In de
multipele regressie van paragraaf 5.3 volgt het antwoord.
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Tabel 4 Prevalentie van recidive onder CoVa-deelnemers, naar
afhakers en afmakers en observatieperiode

Voortgangsindicator: afmaken   Observatieperiode in jaren
 N % 1 N %

Training voltooid      
Nee 441 (19,8%) 40,3 56,0 65,7
Ja 1.788 (80,2%) 30,0 45,4 53,4

Vooruitgang op de cognitieve vaardigheden
De CoVa-training is gebaseerd op het idee dat een gebrek aan cognitieve
vaardigheden een belangrijke criminogene factor vormt. Al in 1985 hebben
Ross en Fabiano vastgesteld dat daders over minder cognitieve vaardigheden
beschikken dan niet-daders. Daders blijken weinig competenties te hebben
op het gebied van zelfbeheersing, kritisch redeneren, interpersoonlijke pro-
bleemoplossing, perspectief nemen, empathie en metacognities. Als daders
meer cognitieve vaardigheden verwerven, zijn ze beter in staat om weerstand
te bieden aan de persoonlijke, situationele, economische en sociale druk om
illegaal gedrag te vertonen (Ross & Ross, 1995). Met deze zienswijze wordt
een direct verband gelegd tussen het verbeteren van de cognitieve vaardighe-
den en de reductie van de kans op recidive. Meer concreet: de groep deelne-
mers van wie de cognitieve vaardigheden tijdens de training vooruitgaan, zou
lagere recidivepercentages moeten vertonen dan de groep deelnemers bij wie
geen winst werd geboekt.
Van 1.050 deelnemers die zijn uitgestroomd voor 2012 hebben Buysse en
Loef (2012) voor en direct na de training de cognitieve vaardigheden geme-
ten. De CoVa-training richt zich specifiek op het verbeteren van vier cogni-
tieve vaardigheden: het beheersen van impulsiviteit, het genereren van per-
spectief, het leren oplossen van problemen op een rationele wijze en moreel
en kritisch redeneren. Voor het meten van vooruitgang op de laatste vaardig-
heid is een vragenlijst gebruikt die zich op de locus of control richt. De reclas-
sering heeft na het uitkomen van het rapport van Buysse en Loef (2012) aan-
gegeven dat deze vragenlijst niet het moreel en kritisch redeneren meet,
vandaar dat er op deze dimensie geen valide veranderscores beschikbaar zijn
en deze cognitieve vaardigheid verder buiten beschouwing blijft.
Om uit te sluiten dat de gemeten verschillen op de overige vragenlijsten lou-
ter uit ruis van het meetinstrument bestaan, hebben we in dit onderzoek
gebruikgemaakt van de Reliable Change Index. Zie paragraaf 2.4 voor meer
informatie. Met behulp van dit concept zijn de positieve en negatieve ver-
schillen uitgebreid met de kwalificatie ‘betrouwbaar verschil’. De verwach-
ting is dat de deelnemers die een betrouwbaar positief verschil laten zien in
de scores op de onderscheiden cognitieve vaardigheden minder hoge
recidivepercentages zullen vertonen dan de andere groepen deelnemers.
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Tabel 5 Prevalentie van recidive onder CoVa-deelnemers, naar
verschil in cognitieve vaardigheden en observatieperiode

Voortgangsindicator: vooruitgang   Observatieperiode in jaren
cognitieve vaardigheden N % 1 N %

Impulsiviteit      
Eysencks Impulsiviteit      
       Betrouwbaar positief verschil 122 (11,6%) 28,5 48,3 54,8
       Positief verschil 394 (37,5%) 28,2 43,7 50,8
       Geen verschil 104 (9,9%) 28,4 48,5 53,1
       Negatief verschil 357 (34,0%) 32,6 44,0 52,8
       Betrouwbaar negatief verschil 73 (7,0%) 34,0 46,1 53,4
SPSI-R Impulsiviteit      
       Betrouwbaar positief verschil 198 (18,9%) 30,1 43,2 50,6
       Positief verschil 335 (31,9%) 30,2 46,9 53,1
       Geen verschil 86 (8,2%) 25,6 42,3 48,0
       Negatief verschil 310 (29,5%) 30,3 43,9 51,4
       Betrouwbaar negatief verschil 121 (11,5%) 34,0 47,8 58,6
Barratt gebrek aan planning impulsiviteit      
       Betrouwbaar positief verschil 56 (5,3%) 33,8 50,0 55,6
       Positief verschil 504 (48%) 30,5 45,5 52,0
       Geen verschil 88 (8,4%) 29,9 49,5 62,1
       Negatief verschil 375 (35,7%) 30,0 43,1 50,4
       Betrouwbaar negatief verschil 27 (2,6%) 20,0 37,8 47,5
Perspectief nemen      
Gough perspectief nemen      
       Betrouwbaar positief verschil 63 (6,0%) 27,5 40,6 46,4
       Positief verschil 523 (49,8%) 30,2 45,8 53,6
       Geen verschil 69 (6,6%) 28,3 43,1 50,3
       Negatief verschil 368 (35,0%) 30,8 45,1 51,6
       Betrouwbaar negatief verschil 27 (2,6%) 35,2 44,1 56,2
Probleem Oplossen      
SPSI-R positief probleem oplossen      
       Betrouwbaar positief verschil 84 (8,0%) 27,5 42,2 48,1
       Positief verschil 418 (39,8%) 28,5 44,7 49,8
       Geen verschil 126 (12,0%) 33,8 47,4 57,4
       Negatief verschil 340 (32,4%) 31,0 45,9 54,7
       Betrouwbaar negatief verschil 82 (7,8%) 32,7 42,3 52,3
SPSI-R negatief probleem oplossen      
       Betrouwbaar positief verschil 141 (13,4%) 27,7 39,6 45,1
       Positief verschil 371 (35,3%) 26,8 43,0 50,9
       Geen verschil 103 (9,8%) 30,1 43,4 49,1
       Negatief verschil 299 (28,5%) 35,9 50,3 57,6
       Betrouwbaar negatief verschil 136 (13,0%) 29,9 45,0 54,5
SPSI-R rationeel probleem oplossen      
       Betrouwbaar positief verschil 352 (33,5%) 30,1 44,3 49,8
       Positief verschil 295 (28,1%) 29,4 44,3 53,1
       Geen verschil 27 (2,6%) 40,0 50,9 #
       Negatief verschil 217 (20,7%) 29,7 48,1 56,6
       Betrouwbaar negatief verschil 159 (15,1%) 31,0 42,9 50,6
SPSI-R vermijdende stijl      
       Betrouwbaar positief verschil 113 (10,8%) 29,1 39,4 44,2
       Positief verschil 400 (38,1%) 26,7 43,1 50,8
       Geen verschil 104 (9,9%) 32,1 46,7 56,5
       Negatief verschil 345 (32,9%) 33,3 47,7 54,7
       Betrouwbaar negatief verschil 88 (8,4%) 33,8 48,4 55,4

# Er zijn te weinig personen (<15) over om de recidiveprevalentie te berekenen.
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Uit tabel 5 blijkt allereerst dat de groepen die een betrouwbare positieve ver-
andering laten zien bij de meeste gemeten cognitieve vaardigheden betrekke-
lijk klein zijn. Alleen op de cognitieve vaardigheden ‘rationeel probleem
oplossen’ is de groep die betrouwbaar positief is vooruitgegaan, groter dan
een derde van de totale onderzoeksgroep. Als we kijken naar het univariate
verband tussen de cognitieve vaardigheden en de recidive, valt op dat dit ver-
band gevarieerder is dan verwacht. De mate van impulsiviteit is met behulp
van drie vragenlijsten gemeten: Eysencks de Impulsivity Scale, de subschaal
CAPL van Barratt Impulsiveness Scale-11 en de Social Problem Solving
Inventory-Revised (SPSI-R). In geen van de drie meetmethodes van impulsi-
viteit heeft de groep met een betrouwbare vooruitgang de laagste recidivecij-
fers. Uit de recidivecijfers bij impulsiviteit gemeten met Barratt volgt zelfs het
tegenovergestelde beeld: de groep met een betrouwbaar negatief verschil
recidiveert het minst en de groep met een betrouwbaar positief verschil reci-
diveert het meest, na één of twee observatiejaren. Ook het verband tussen de
impulsiviteit gemeten met Eysencks schaal en de recidive voldoet niet aan de
verwachting. De groep met een betrouwbaar positief verschil heeft het hoog-
ste recidivepercentage na twee jaar en het op één na hoogste recidivepercen-
tage na drie jaar. De samenhang tussen impulsiviteit gemeten met SPSI-R
lijkt nog het meeste aan de verwachting te voldoen, daar zijn de recidivecij-
fers onder de groep met een betrouwbaar negatief verschil beduidend hoger
dan onder de groep met een betrouwbaar positief verschil.
Wat betreft de cognitieve vaardigheid ‘perspectief nemen’ (gemeten met de
Gough Socialisation Scale) lijkt de theorie wel op te gaan. De (relatief kleine)
groep waarbij een betrouwbaar positief verschil is gemeten, recidiveert min-
der dan de andere groepen. De cognitieve vaardigheid ‘problemen oplossen’
is gemeten door te kijken naar het vermogen om positief problemen op te
lossen, negatief problemen op te lossen, rationeel problemen op te lossen en
de vermijdende stijl van een deelnemer in te schatten. Deze dimensies zijn
afkomstig uit de SPSI-R. Bij alle vier aspecten van probleem oplossen recidi-
veert de groep met betrouwbare verschillen na drie observatiejaren het
minst. Na één en twee jaar is het verband minder eenduidig en is het ook
vaak de groep met een klein positief verschil die het minst recidiveert.
Het is denkbaar dat het verband tussen de cognitieve vaardigheden en de
kans op recidive meer aan de verwachtingen voldoet indien gecorrigeerd
wordt voor overige achtergrondkenmerken. Dit wordt in de volgende para-
graaf onderzocht.

5.3 Multipele regressieanalyse

In de voorgaande paragrafen is univariaat gekeken naar de samenhang tus-
sen recidive en enkele executiekenmerken en voortgangsindicatoren. Er zijn
echter nog meer achtergrondkenmerken van invloed op de mate van reci-
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dive. Uit eerder recidiveonderzoek is gebleken dat daderkenmerken, kenmer-
ken van de uitgangszaak, gegevens over het strafrechtelijk verleden en psy-
chosociale problematiek de mate van recidive beïnvloeden (Wartna, 2009;
Zebel et al., 2014). Dit is ook het geval in dit onderzoek, zie bijlage 5.
In deze paragraaf wordt door middel van een Cox-regressie getoetst welke
executiekenmerken en voortgangsindicatoren die hiervoor aan de orde kwa-
men, statistisch significant samenhangen met recidiveprevalentie indien
gecontroleerd wordt voor daderkenmerken, kenmerken van de uitgangszaak,
aspecten van het strafrechtelijk verleden en de psychosociale problematiek
zoals vastgesteld met behulp van de RISc. Is er bij deze multipele regressie-
analyse nog steeds sprake van een verband tussen een executiekenmerk of
voortgangsindicator en het percentage recidivisten, dan kan die samenhang
niet langer verklaard worden door het verband met één van de controlevaria-
belen.
Er worden twee aparte Cox-regressieanalyses uitgevoerd.38 De mate van
vooruitgang op de cognitieve vaardigheden is immers alleen bekend voor
deelnemers die de training hebben afgerond.39 Het wel of niet voltooien van
de CoVa-training en de mate van vooruitgang op de cognitieve vaardigheden
kunnen dus niet gelijktijdig in één model getoetst worden. Van de afhakers is
niet bekend of hun cognitieve vaardigheden zijn verbeterd.
Beide modellen bevatten veel achtergrondkenmerken. Hierdoor kan het pro-
bleem van ‘kanskapitalisatie’ ontstaan. Dat wil zeggen dat door het veelvuldig
toetsen op dezelfde data de kans dat men op een verband stuit dat ten
onrechte voor significant wordt gehouden als vanzelf groter wordt. De ver-
banden tussen executiekenmerken en voortgangsindicatoren van de CoVa-
training en recidive zijn nog niet eerder onderzocht. Ook daarom willen we
extra voorzichtig zijn als het gaat om een type 1-fout: de onjuiste conclusie
dat er een significant verband is. Om deze redenen hebben we ervoor geko-
zen om de gemodificeerde Hochberg-procedure van Rom toe te passen
(Rom, 2013). Deze procedure houdt in dat de coëfficiënten worden getoetst
op significantie tegen een aangepaste, lagere alfa.

In de eerste Cox-analyse wordt gekeken welke executiekenmerken (pro-
gramma-integriteit, inclusiecriteria en setting) en voortgangsindicatoren
(voltooien training) statistisch significant samenhangen met de prevalentie
van recidive, na medeneming van een groot aantal controlevariabelen. In
tabel 6 staan de resultaten weergegeven. Eerst wordt de invloed van de ver-
schillende controlevariabelen (daderpersoonskenmerken, kenmerken van de
uitgangszaak, aspecten van het strafrechtelijk verleden en RISc-problema-

38 Het Cox-model kan in tegenstelling tot logistische regressie omgaan met verschillen in de observatietermijn
van personen. Voor sommigen is bijvoorbeeld na drie jaar gekeken of ze gerecidiveerd hebben, terwijl ande-
ren meer dan vijf jaar konden worden gevolgd. Voor meer informatie zie hoofdstuk 2.

39 Naast de Cox-regressies zijn er ook twee negatief binomiaal regressieanalyses gedaan om de verbanden tus-
sen de diverse moderatoren en de recidivefrequentie en recidive-impact te onderzoeken. De uitkomsten van
deze analyses staan vermeld in bijlage 7. Zoals aangegeven, worden deze uitkomsten niet apart besproken,
tenzij de uitkomsten afwijken van de uitkomsten gevonden in de Cox-regressie.
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tiek) op de recidiveprevalentie gegeven. De laatste rijen van de tabel tonen de
netto-samenhang tussen elk executiekenmerk en recidive, gevolgd door de
eigen bijdrage van het afronden van de CoVa-training.

Tabel 6 Cox-regressie executiekenmerken CoVa op
recidiveprevalentie (1)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% b.i. t p

Daderkenmerken        
Sekse (man) 2,36 1,55 - 3,59 4,02 0,000 *
Leeftijd 0,95 0,94 - 0,96 -7,8 0,000 *
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,92 0,64 - 1,30 -0,49 0,624  
       Voormalige Nederlandse Antillen 1,63 1,23 - 2,18 3,37 0,001 *
       Suriname 1,19 0,87 - 1,64 1,1 0,270  
       Turkije 0,53 0,33 - 0,86 -2,6 0,009 *
       Overige westers 0,81 0,48 - 1,38 -0,76 0,446  
       Overige niet-westers 0,84 0,59 - 1,20 -0,97 0,330  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 1,40 0,71 - 2,76 0,96 0,337  
       Vermogen met geweld 1,08 0,85 - 1,39 0,63 0,525  
       Vermogen zonder geweld 1,10 0,85 - 1,42 0,7 0,485  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,75 0,53 - 1,06 -1,61 0,107  
       Drugs 0,96 0,72 - 1,29 -0,28 0,781  
       Verkeer 0,83 0,39 - 1,80 -0,46 0,644  
       Overig 0,82 0,50 - 1,33 -0,8 0,423  
Gemiddelde ernst 1,00 0,99 - 1,00 -0,92 0,356  
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e 0,86 0,70 - 1,06 -1,39 0,166  
Aantal eerdere strafzaken 2,08 1,79 - 2,43 9,4 0,000 *
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 1,00 1,00 - 1,01 2,21 0,027  
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delictpatroon 1,01 0,98 - 1,04 0,83 0,405  
3     Huisvesting en wonen 1,02 0,97 - 1,06 0,72 0,472  
4     Opleiding, werk en leren 1,02 0,99 - 1,05 1,2 0,231  
5     Inkomen en omgaan met geld 0,97 0,93 - 1,02 -1,28 0,199  
6     Relaties met partner, gezin en familie 0,99 0,96 - 1,03 -0,28 0,777  
7     Relaties met vrienden en kennissen 0,99 0,95 - 1,04 -0,21 0,830  
8     Drugsgebruik 1,00 0,97 - 1,03 -0,12 0,901  
9     Alcoholgebruik 1,03 1,00 - 1,07 1,88 0,060  
10   Emotioneel welzijn 0,98 0,93 - 1,03 -0,7 0,486  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,04 1,00 - 1,09 2,1 0,036  
12   Houding 0,99 0,94 - 1,03 -0,67 0,504  
Executiekenmerken        
Aan eisen programma-integriteit voldaan 0,92 0,78 - 1,07 -1,09 0,276  
Aan inclusiecriteria voldaan 0,97 0,82 - 1,16 -0,31 0,753  
Intramurale setting 1,21 1,00 - 1,46 1,98 0,047  
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Tabel 6 (Vervolg)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% b.i. t p

Voortgangsindicatoren        
Afmakers 0,77 0,64 - 0,94 -2,58 0,010 *

* Significant volgens de gemodificeerde Hochberg-procedure.40

Uit tabel 6 blijkt dat verschillende controlevariabelen statistisch significant
samenhangen met de prevalentie van recidive. Sekse, leeftijd, geboorteland
en het gemiddelde aantal eerdere strafzaken hangen significant samen met
recidive. De verbanden zijn vrijwel allemaal in de verwachte richting
(Wartna, 2009). Mannen hebben een grotere kans op recidive, jongere daders
plegen meer recidive en hoe meer eerdere strafzaken, des te groter de kans
op recidive. Daders die zijn geboren in de voormalige Nederlandse Antillen
recidiveren meer dan daders die in Nederland zijn geboren, terwijl daders die
in Turkije zijn geboren juist minder recidiveren dan daders die in Nederland
zijn geboren.

Geen van de executiekenmerken blijkt statistisch significant samen te hangen
met de prevalentie van recidive. Buysse en Loef (2012) vonden in hun onder-
zoek ook al dat programma-integriteit, het voldoen aan de inclusiecriteria en
setting geen sterke samenhang met veranderingen in cognitieve vaardighe-
den direct na afronding van de CoVa-training. Hetzelfde resultaat is nu
gevonden als het gaat om recidive. Buysse en Loef geven aan dat de manier
waarop programma-integriteit is gemeten een reden kan zijn dat de ver-
wachte samenhang ontbreekt. De responsiviteit, een belangrijk onderdeel
van de programma-integriteit, kon niet worden betrokken in de totaalscore
omdat de betreffende subschaal onvoldoende betrouwbaar bleek. Daarnaast
geven de onderzoekers van DSP-groep aan dat de kans bestaat dat met de
dimensies gescoord via de RISc onvoldoende duidelijk wordt of een justitia-
bele aan de criteria voor de doelgroep voldoet. Dit zou kunnen doorwerken
in het huidige onderzoek en een verklaring kunnen vormen voor het feit dat
wij geen verband hebben gevonden tussen deze executiekenmerken en de
kans op recidive.

De setting van de interventie blijkt overigens wel van invloed op de recidive-
frequentie en -impact (zie bijlage 7). De recidivefrequentie is groter – neemt
gemiddeld over alle waarden op de andere covariaten met een factor 1,27
toe – indien de deelnemer de CoVa-training volgt binnen de muren van een
penitentiaire inrichting. Intramurale deelnemers hebben bovendien een 31%
hogere recidive-impact als de extramurale deelnemers. Intramurale deelne-
mers recidiveren dus vaker én plegen ernstigere recidivedelicten, ook als
rekening wordt gehouden met verschillen in hun achtergrondkenmerken.

40 Het gaat hier om een nieuwe vorm van Hochbergs step-up Bonferroni-procedure. Deze is minder conservatief
dan zijn voorgangers, maar zorgt er nog steeds voor dat de type 1-fout niet boven de 0,05 komt.
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Mogelijk is het feit dat de intramurale deelnemer langer moet wachten om de
nieuw geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen, een reden waarom
meer gerecidiveerd wordt. Als de CoVa-training meer aan het einde van de
detentie wordt uitgevoerd, kunnen de intramurale deelnemers misschien
meer profiteren van de nieuw aangeleerde vaardigheden.

Het percentage recidivisten is ook na correctie voor verschillen in achter-
grondkenmerken onder de ‘afmakers’ significant lager dan onder de deelne-
mers die de training voortijdig beëindigden. Bij gelijke scores op de andere
covariaten is de kans op recidive onder de afmakers dus steeds het kleinst. In
tabel 6 is af te lezen dat de e  voor de afmakers 0,77 bedraagt, hetgeen over-
eenkomt met een ‘klein’ effect (Bedard et al., 2007). Deze uitkomst mag wor-
den opgevat als een extra aanwijzing voor de positieve werking die de CoVa
heeft, een hard bewijs is het niet. Er zijn wellicht nog meer instroomverschil-
len, waarvoor in dit onderzoek niet kon worden gecorrigeerd. Zo bleek uit
onderzoek van Cornet et al. (2015) dat het voltooien van de CoVa-training
deels voorspeld kan worden vanuit de motivatie en het concentratievermo-
gen van de deelnemers. Misschien bevonden zich onder de afmakers in het
huidige onderzoek meer daders die vastberaden waren te breken met hun
oude leefstijl en zorgde dat ervoor dat men minder recidiveerde, niet zozeer
de training zelf.

In de tweede Cox-regressie is opnieuw gekeken naar de afzonderlijke invloed
van de executiekenmerken, maar in plaats van de voortgangsindicator ‘vol-
tooien training’ zijn de veranderscores op de cognitieve vaardigheden in het
model opgenomen. De analyse heeft betrekking op 1.050 van de 2.229 deel-
nemers. Van deze deelnemers waren ook enkele kenmerken van het behan-
delverleden bekend, vandaar dat deze als extra achtergrondkenmerken zijn
toegevoegd. Deze informatie betreft de eerdere begeleiding bij 3RO, of de
deelnemer in het verleden contact had met de verslavingszorg en of de deel-
nemer ooit psychiatrische hulp heeft gehad. In tabel 7 staan de resultaten van
de tweede Cox-regressie vermeld. Opnieuw worden eerst de controlevariabe-
len gepresenteerd, daarna de executiekenmerken en tot slot de voortgangs-
indicatoren.
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Tabel 7 Cox-regressie executiekenmerken CoVa op
recidiveprevalentie (2)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% b.i. t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 2,34 1,34 - 4,09 2,98 0,003 *
Leeftijd 0,96 0,95 - 0,98 -4,85 0,000 *
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,94 0,63 - 1,40 -0,3 0,767  
       Voormalige Nederlandse Antillen 1,30 0,97 - 1,75 1,73 0,084  
       Suriname 0,97 0,68 - 1,38 -0,16 0,876  
       Turkije 0,70 0,44 - 1,12 -1,49 0,136  
       Overige westers 1,05 0,55 - 1,99 0,15 0,882  
       Overige niet-westers 1,15 0,77 - 1,72 0,69 0,488  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 1,19 0,61 - 2,32 0,5 0,615  
       Vermogen met geweld 0,92 0,71 - 1,19 -0,62 0,537  
       Vermogen zonder geweld 1,02 0,76 - 1,36 0,12 0,906  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,75 0,52 - 1,07 -1,58 0,114  
       Drugs 0,99 0,72 - 1,36 -0,07 0,946  
       Verkeer 1,71 0,81 - 3,59 1,41 0,159  
       Overig 0,76 0,46 - 1,28 -1,03 0,303  
Gemiddelde ernst 1,00 1,00 - 1,01 0,61 0,540  
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e 0,90 0,72 - 1,13 -0,9 0,371  
Aantal eerdere strafzaken 1,68 1,43 - 1,96 6,43 0,000 *
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 1,00 1,00 - 1,00 1,26 0,208  
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delictpatroon 1,02 0,99 - 1,05 1,2 0,231  
3     Huisvesting en wonen 1,00 0,96 - 1,05 0,08 0,937  
4     Opleiding, werk en leren 1,02 0,99 - 1,05 1,19 0,233  
5     Inkomen en omgaan met geld 0,96 0,92 - 1,01 -1,63 0,103  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,01 0,97 - 1,05 0,39 0,700  
7     Relaties met vrienden en kennissen 1,04 0,99 - 1,10 1,57 0,117  
8     Drugsgebruik 1,02 0,99 - 1,05 1,43 0,153  
9     Alcoholgebruik 1,02 0,98 - 1,05 1,03 0,302  
10   Emotioneel welzijn 0,98 0,93 - 1,03 -0,92 0,358  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,03 0,98 - 1,07 1,09 0,278  
12   Houding 0,94 0,89 - 0,99 -2,55 0,011 *
Behandelverleden        
Totale aantal gedragsinterventies/externe hulp vanuit 3RO 0,99 0,92 - 1,08 -0,18 0,860  
Verslavingszorg in verleden 0,99 0,72 - 1,35 -0,09 0,931  
Psychiatrische hulp in verleden 1,30 1,03 - 1,63 2,25 0,024 *
Executiekenmerken        
Aan eisen programma-integriteit voldaan 0,85 0,72 - 1,00 -1,97 0,049  
Aan inclusiecriteria voldaan 0,90 0,75 - 1,08 -1,09 0,274  
Intramurale setting 1,09 0,89 - 1,34 0,83 0,41  
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Tabel 7 (Vervolg)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% b.i. t p

Voortgangsindicatoren        
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit Eysenck 1,07 0,82 - 1,40 0,51 0,612  
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit Barratt 1,31 0,91 - 1,88 1,45 0,147  
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit SPSI-R 1,07 0,85 - 1,35 0,56 0,574  
Betrouwbaar positief verschil perspectief nemen 1,16 0,81 - 1,65 0,81 0,417  
Betrouwbaar positief verschil positief probleem oplossen 1,00 0,73 - 1,36 -0,01 0,992  
Betrouwbaar positief verschil negatief probleem oplossen 0,72 0,54 - 0,96 -2,24 0,025 *
Betrouwbaar positief verschil rationeel probleem oplossen 0,97 0,81 - 1,16 -0,35 0,725  
Betrouwbaar positief verschil vermijdende stijl 0,95 0,71 - 1,27 -0,36 0,721  

* Significant volgens de gemodificeerde Hochberg-procedure.

Uit tabel 7 blijkt dat enkele controlevariabelen een significante samenhang
hebben met de prevalentie van recidive. Dat zijn sekse, leeftijd, aantal eer-
dere strafzaken, houding41 en psychiatrische hulp in het verleden. Geen van
de executiekenmerken heeft een statistisch significante samenhang met de
mate van recidive.42 De invloed van de verandering op de cognitieve vaardig-
heden is gemeten door de groep met een betrouwbare vooruitgang af te zet-
ten tegen de rest. Uit tabel 7 blijkt dat alleen een betrouwbaar verschil op de
cognitieve vaardigheid ‘negatief probleem oplossen’ statistisch significant
samenhangt met een lagere recidiveprevalentie.43 De e  van de variabele
bedraagt 0,72, dat wil zeggen dat de recidivehazard bij personen uit de groep
waarbij de vaardigheid ‘negatief probleem oplossen’ betrouwbaar is vooruit-
gegaan, 1,33 (1/0,72) keer zo klein is als bij hun tegenhangers bij wie dit niet
het geval was. Dit staat gelijk aan een ‘klein’ effect (Bedard et al., 2007). Toch
is het een aanwijzing dat de CoVa-training op dit onderdeel heeft gewerkt
zoals beoogd: het verbeteren van een cognitieve vaardigheid, in dit geval het
probleemoplossend vermogen, leidt tot minder recidive. Wellicht is dit de
cognitieve vaardigheid waarop in de toekomst gefocust moet worden om de
CoVa-training in termen van recidive succesvol te laten zijn. In de modellen
voor recidivefrequentie en -impact werd dit resultaat overigens niet gevon-
den. De betrouwbare vooruitgang op ‘negatief probleem oplossen’ hangt dus
alleen samen met de kans dat recidive optreedt, niet met de frequentie of
ernst daarvan.

Op de andere cognitieve vaardigheden hebben we de verwachte verbanden
niet kunnen vaststellen. Een betrouwbaar gemeten verschil op ‘impulsiviteit’,
‘perspectief nemen’, ‘positief probleem oplossen’, ‘problemen vermijden’ en
‘rationeel probleem oplossen’ hangt niet samen met een vermindering van

41 Het verband tussen de RISc-schaal ‘Houding’ en recidive is anders dan verwacht, meer problemen op dit leef-
gebied hangt in deze analyse samen met minder algemene recidive. Het negatieve verband tussen schaal 12
en algemene recidive kwam ook naar voren in het onderzoek van Van der Knaap en Alberda (2009).

42 In tegenstelling tot moderatoranalyse 1, waar setting significant samenhangt met de recidivefrequentie en
recidive-impact, is in de tweede moderatoranalyse geen verband tussen setting en alle recidive-uitkomsten
gevonden (zie bijlage 7).

43 De vaardigheid ‘moreel redeneren’ is niet meegenomen in de analyses. Zie paragraaf 5.2.
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de recidivekansen. Een mogelijke verklaring is dat bij sommige cognitieve
vaardigheden de groep die betrouwbaar vooruitging vrij klein was. Zie
tabel 5. Op zich geeft dit al te denken want het is natuurlijk de bedoeling van
de uitvoerders van de interventie om deze groep zo groot mogelijk te krijgen.
Maar los daarvan, het is moeilijk om statistisch significante effecten te vinden
bij een gering aantal waarnemingen. Een andere reden zou kunnen liggen in
het feit dat de cognitieve vaardigheden zijn gemeten bij een selecte groep
deelnemers. Uit het rapport van Buysse en Loef (2012) blijkt dat slechts bij
ongeveer de helft van de deelnemers de vooruitgang in cognitieve vaardighe-
den met succes kon worden gemeten. Bijna één op de vijf deelnemers stopte
voortijdig met de CoVa-training en een derde van de overige deelnemers had
de vragenlijsten dermate slecht ingevuld dat deze niet meer bruikbaar waren
voor onderzoek. De groep die de tweede vragenlijst met succes invulde, lijkt
een betrekkelijk positieve afspiegeling te zijn van de totale deelnemersgroep.
Dat blijkt uit een aanvullende analyse (zie bijlage 6). Binnen deze groep zien
we dat de betrouwbare vooruitgang op de meeste cognitieve vaardigheden
niet samengaat met een lagere recidiveprevalentie. Als de vragenlijsten bij
alle deelnemers waren afgenomen, was dit misschien anders geweest.
Buysse en Loef (2012) wijzen daarnaast nog op het feit dat de vragenlijsten
groepsgewijs zijn ingevuld, hetgeen de kwaliteit van de antwoorden mogelijk
negatief heeft beïnvloed. Meer in het algemeen kan men zich afvragen of in
deze doelgroep een batterij aan lange en ingewikkelde zelf in te vullen vra-
genlijsten wel het juiste middel is om de directe effecten van de interventie
vast te stellen. Juist voor deze deelnemers – met kennelijke cognitieve tekor-
ten – kan het lastig zijn om aan te geven in hoeverre zij op bepaalde gebieden
disfunctioneren. De neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven kan
ervoor zorgen dat zij hun problemen bagatelliseren. Uit een meta-analyse
van Achenbach et al. (2005) is gebleken dat volwassenen de eigen problemen
onderschatten en dat hun zelfdiagnose zwak correleert met bevindingen van
andere informanten. Dit suggereert dat personen dikwijls meer problemen
hebben dan zij rapporteren. Op zich speelt dit probleem natuurlijk bij zowel
de voor- als nameting, maar als bij de voormeting de vragenlijsten al te posi-
tief worden ingevuld en de training in elk geval bij een aantal deelnemers het
zelfinzicht heeft vergroot, wordt het lastig om met de nameting voor de
meerderheid van de groep een substantiële verbetering op te tekenen. Het
zou met andere woorden ook aan algemene meetproblemen kunnen liggen
dat het in dit onderzoek in de meeste gevallen niet is gelukt om het effect van
het versterken van cognitieve vaardigheden op het niveau van de recidive aan
te tonen.
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6 Slot

Het doel van dit onderzoek was het blootleggen van het effect dat de CoVa-
training heeft op het niveau van de recidive in haar doelgroep: volwassen jus-
titiabelen met een gekend tekort aan cognitieve vaardigheden. Een CoVa-
training richt zich op versterking van vier typen cognitieve vaardigheden: het
beheersen van impulsiviteit, het genereren van perspectief, het leren oplos-
sen van problemen en moreel en kritisch redeneren. Met hun onderzoek
‘Eerst denken, dan doen’ toonden Buysse en Loef (2012) aan dat de trainin-
gen die in periode 2008-2011 werden gegeven in elk geval bij een deel van de
deelnemersgroep heeft geleid tot een statistisch significante vooruitgang op
drie van de vier cognitieve vaardigheden: impulsiviteit, perspectief nemen en
problemen oplossen. Het effect op de vierde vaardigheid, moreel en kritisch
redeneren, kon niet worden getoetst omdat er een verkeerde vragenlijst is
ingezet.

Met het onderhavige onderzoek is bij de groep uit het onderzoek van Buysse
en Loef nagegaan of de CoVa ook effect heeft gehad op de latere recidive.
Daarbij is gebruikgemaakt van de systematiek van de WODC-Recidivemoni-
tor. De strafrechtelijke recidive van de CoVa-deelnemers is vergeleken met
die in twee controlegroepen, samengesteld uit volwassen justitiabelen met
cognitieve tekorten die de training niet hebben gevolgd. Drie verschillende
uitkomsten zijn bekeken: de recidiveprevalentie en -frequentie, en een
nieuwe, overkoepelende maat waarin naast deze twee facetten ook de ernst
van de gepleegde recidivedelicten is verdisconteerd. Bovendien is onder-
zocht welke interventiekenmerken binnen de totale groep van CoVa-deelne-
mers een eigen samenhang vertonen met het al dan niet voorkomen van
nieuwe justitiecontacten.

In dit slothoofdstuk beantwoorden we de centrale vragen van het onderzoek
aan de hand van de belangrijkste bevindingen. Daarna volgt een korte dis-
cussie over de uitkomsten van het onderzoek en sluiten we af met enkele
concluderende opmerkingen.

6.1 Onderzoeksvragen

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?

Van 2008 tot en met 2011 hebben 2.229 daders een CoVa-training gevolgd. Bij
iets minder dan de helft vond de training intramuraal plaats. De meeste deel-
nemers zijn mannen, ze zijn gemiddeld 30 jaar als ze de CoVa-training vol-
gen. Ongeveer de helft werd veroordeeld voor een vermogensdelict. Veel
deelnemers hebben al een uitgebreid justitieel verleden. Gemiddeld hadden



zij elf eerdere justitiecontacten. In de periode van vier jaar vóór de CoVa-trai-
ning deden zich per persoon gemiddeld 1,2 strafzaken voor. Voor aanvang
van de training werden bij afname van de RISc bij de meeste deelnemers op
meerdere leefgebieden (ernstige) problemen gesignaleerd.

In het onderzoek zijn twee controlegroepen betrokken. De eerste werd
samengesteld door DSP-groep en bestaat uit personen die voldeden aan de
CoVa-inclusiecriteria. De CoVa-training wordt echter ook gegeven aan perso-
nen die niet voldoen aan deze criteria. Daarom is ook een tweede controle-
groep samengesteld, een controlegroep die met behulp van propensity score
matching (PSM) op 31 statische en dynamische kenmerken vergelijkbaar is
gemaakt met de totale CoVa-groep.

De eerste controlegroep wijkt in een aantal opzichten van de CoVa-deelne-
mers af. Bij de vergelijking van de recidive moet daarmee rekening worden
gehouden. De CoVa-deelnemers zijn gemiddeld jonger en minder vaak gebo-
ren in Marokko. Zij pleegden ook andere soorten delicten. Daarnaast hebben
de CoVa-deelnemers minder voorafgaande justitiecontacten en ligt de straf-
zaakdichtheid lager. Op vrijwel alle RISc-schalen blijken de CoVa-deelnemers
bij aanvang van de interventie minder problemen te hebben dan de perso-
nen in controlegroep 1. Controlegroep 1 heeft een duidelijk zwaarder profiel.
Wat dat betreft is de tweede controlegroep beter vergelijkbaar. Het voordeel
van de eerste controlegroep is echter dat zij geen personen bevat met ken-
merken die golden als contra-indicaties voor deelname aan de CoVa, zoals de
aanwezigheid van psychiatrische problematiek of een verstandelijke beper-
king. Op dat punt is controlegroep 1 beter vergelijkbaar met de CoVa-groep.

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

De CoVa-deelnemers blijken gemiddeld minder vaak te recidiveren dan per-
sonen uit controlegroep 1, ook als rekening wordt gehouden met de onder-
linge verschillen die op de achtergrondkenmerken bestaan. Het effect is ‘zeer
klein’ (Cohen, 1988), maar wel iets groter dan het gemiddelde effect dat kon
worden opgetekend in een meta-analyse van alle strafrechtelijke interventies
die in Nederland in de achterliggende decennia met vergelijkend recidive-
onderzoek zijn onderzocht (Wartna et al., 2013). Het gunstige verschil doet
zich overigens alleen voor in de recidivefrequentie, niet in het percentage
recidivisten (prevalentie) of in de recidive-impact. Bij de vergelijking met de
tweede controlegroep zien we juist alleen een ‘zeer klein’ effect op deze laat-
ste, overkoepelende maat. Voor de berekening van de impact worden de reci-
divedelicten gewogen met een ernstscore die is afgeleid van de hoogte van de
opgelegde straffen en zijn ze vervolgens bij elkaar opgeteld. De totale impact
van de recidive onder CoVa-deelnemers bleek lager te zijn dan die van de
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personen in de controlegroep die via PSM was samengesteld. Ten opzichte
van deze controlegroep werd geen verschil gemeten in de prevalentie of fre-
quentie van de recidive.

3 Welke executiekenmerken of indicatoren van de voortgang van de trainin-
gen hangen statistisch significant samen met een lagere recidivekans
indien er gecorrigeerd is voor verschillen in daderkenmerken, gegevens over
de strafrechtelijke carrière, het zorgverleden van de deelnemers en hun psy-
chosociale problematiek?

Aspecten die een beeld geven van de uitvoering van de CoVa, zoals de mate
van programma-integriteit, de mate waarin deelnemers voldeden aan de
inclusiecriteria en de setting waarin de trainingen plaatsvonden (intra- of
extramuraal) blijken niet samen te hangen met de prevalentie van recidive in
de follow-upperiode. De setting bleek wel significant samen te hangen met
de recidivefrequentie en recidive-impact. Deelnemers die een ambulante
training volgden recidiveerden minder vaker en pleegden ook minder ern-
stige delicten dan hun tegenhangers die binnen de muren van een penitenti-
aire inrichting deelnamen aan het programma.
Het voltooien van de CoVa-training blijkt, ook als voor tal van statische en
dynamische daderkenmerken is gecontroleerd, statistisch significant samen
te hangen met lagere recidivekansen. Het beeld ten aanzien van de scores die
uitdrukken of er met de CoVa-training vooruitgang is geboekt op cognitieve
vaardigheden, is minder helder. Slechts op één van de zeven dimensies die
konden worden gemeten zien we het verwachte verband terug. Een verbete-
ring van het vermogen om ‘negatieve problemen’ op te lossen ging gepaard
met een lagere prevalentie van recidive. De overige voortgangsscores die er
zijn – de vooruitgang op ‘moreel en kritisch redeneren’ kon niet worden
gemeten – vertoonden geen samenhang met de terugval van de deelnemers
in een follow-upperiode van maximaal vier jaar. Dit is opvallend, want in
theorie is het immers zo dat versterking van de cognitieve vaardigheden zou
moeten leiden tot verlaging van de recidivekans. Maar dat vinden we dus
nauwelijks terug. Misschien speelt hier een rol dat niet bij iedere deelnemer
de voortgang op de programmadoelen kon worden gemeten. Er was veel uit-
val, ook onder degenen die de training voltooiden. Een derde van hen vulde
de vragenlijsten niet volledig in en er zijn twijfels of de overige deelnemers
alle vragen waarheidsgetrouw hebben beantwoord.

6.2 Discussie

Het onderzoek levert enkele aanwijzingen op voor de effectiviteit van de
CoVa-training. Sterke aanwijzingen zijn het echter niet. Op vrijwel alle reci-
dive-uitkomsten vallen de gemeten verschillen uit in de juiste richting, dat
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wil zeggen ten gunste van de deelnemersgroep. Bij twee van de zes uitkom-
sten is het verschil in statistische zin significant. CoVa-deelnemers recidi-
veerden minder frequent dan personen uit controlegroep 1 en in vergelijking
met de personen uit controlegroep 2 was de recidive-impact van de CoVa-
deelnemers lager. De bijhorende effecten zijn ‘zeer klein’ (Cohen, 1988),
maar zijn in omvang vergelijkbaar wat er in Nederland in soortgelijke situ-
aties aan effecten is gemeten. Uit aanvullende analyses blijkt bovendien dat
deelnemers die de CoVa-training voltooiden minder recidiveerden dan die-
genen die voortijdig afhaakten. Dit verband blijft overeind als gecontroleerd
wordt voor tal van relevante daderkenmerken. Er lijkt dus toch een positief
effect uit te gaan van het voltooien van een CoVa-training. Verder is gebleken
dat een betrouwbaar gemeten verbetering op de vaardigheid ‘negatief pro-
bleem oplossen’ significant samenhangt met lagere recidivekansen. Dit is een
aanwijzing dat de CoVa-training in elk geval op dit onderdeel heeft gewerkt
zoals beoogd: het verbeteren van een cognitieve vaardigheid, in dit geval het
probleemoplossend vermogen, leidt op termijn tot minder recidive.

De uitkomsten van dit onderzoek liggen in lijn met eerdere uitkomsten van
Nederlands onderzoek naar strafrechtelijke interventies, maar passen ook in
het beeld dat in het buitenland naar voren komt ten aanzien van ETS, de
Engelse variant van de CoVa-training. Ook daar zien we soms gunstige
onderzoeksresultaten, maar zeker niet altijd of in alle opzichten. De meeste
effectevaluaties van ETS beperkten zich tot een vergelijking van de recidive-
prevalentie. In ongeveer de helft van de studies werd geen effect gevonden.
Wij vinden ook geen effect in termen van het percentage recidivisten, maar
wel in termen van recidivefrequentie en -impact, de uitkomstmaat waarin
ook de ernst van de recidivedelicten doorklinkt. In de studie van Sadlier
(2010) naar de effecten van ETS worden naast prevalentie ook frequentie en
ernst van de recidive in ogenschouw genomen. Door deze meer gevoelige
maten in het onderzoek te betrekken is de kans groter dat men aanwijzingen
zal aantreffen van de mogelijke effectiviteit van de onderzochte interventies.

Het blijft evenwel lastig om de resultaten van uiteenlopende onderzoeken
met elkaar te vergelijken, want aan elk onderzoek kleven de beperkingen die
van invloed kunnen zijn op de uitkomsten en de conclusies die daarop wor-
den gebaseerd. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende observaties voor-
handen zijn om bestaande verschillen tussen groepen betrouwbaar te meten.
Dat was hier het geval. Verder moet bij recidiveonderzoek voldoende tijd zijn
verstreken om een stabiel resultaat op te kunnen tekenen. Bij gebruik van de
OBJD, het vaste bronbestand van de Recidivemonitor, is dit laatste vooral van
belang omdat het enige tijd kan duren voordat de meest recent gepleegde
delicten in deze bron zijn geregistreerd. De OBJD biedt alleen zicht op de
delicten die zijn aangemeld bij het OM. Dat is gelet op de pakkans slechts een
beperkt deel van de gepleegde criminaliteit. De feitelijke recidive van de
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CoVa-deelnemers zal dus naar alle waarschijnlijkheid hoger liggen dan in dit
verslag is gerapporteerd. Maar dat geldt evengoed voor de personen in beide
controlegroepen. Voor vergelijkend recidiveonderzoek is de OBJD met
andere woorden een geschikte bron.

In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van een quasi-experimenteel design
met twee controlegroepen. Met deze aanpak is de onderlinge vergelijkbaar-
heid van de onderzoeksgroepen niet 100% gegarandeerd. Naast de factoren
waarop is gematcht, kunnen er andere kenmerken zijn die van invloed zijn
op de uitkomst en waarop de personen in de interventie- en de controlegroep
onderling verschillen. De kans dat zich dit soort verborgen selectie-effecten
voordoet, staat een zekere interpretatie van de meetresultaten in de weg. Een
RCT, een gerandomiseerd experiment, blijft de beste manier om het effect
van een interventie te bepalen.
In dit onderzoek hebben we veel selectie-effecten weten uit te sluiten, ener-
zijds door gebruik te maken van PSM (controlegroep 2), anderzijds door aan-
vullende controles op de meetresultaten in te bouwen (controlegroep 1).
Waar echter géén aandacht aan is besteed, is de sanctie die werd opgelegd
aan de personen in de controlegroepen. We hebben zekergesteld dat zij in de
periode waarover data werd verzameld geen CoVa-training hebben gevolgd,
maar het is niet bekend met welke straf of maatregel zij dan wel te maken
kregen. Het is zelfs denkbaar dat de personen in de controlegroepen aan een
andere erkende gedragsinterventie hebben deelgenomen, of dat zij binnen of
buiten de inrichting anderszins zorg of begeleiding hebben gekregen gericht
op hun resocialisatie. In de penitentiaire inrichtingen worden immers diverse
opleidingen, trainingen en cursussen aangeboden (cf. Weijters et al., 2013) en
de reclasseringsinstellingen verwijzen justitiabelen niet alleen naar pro-
gramma’s als CoVa, maar ook naar andere vormen van ambulante of residen-
tiële zorg (Fischer et al., 2012).
Het is met andere woorden niet geheel duidelijk tegen welke conditie de
CoVa-training precies is afgezet. In quasi-experimenteel onderzoek wordt de
effectiviteit van een nieuwe interventie doorgaans ingeschat door een verge-
lijking te maken met de gangbare situatie, de zogenoemde treatment as usual
(TAU). Maar als de gangbare situatie in veel gevallen dezelfde of soortgelijke
elementen bevat als de te onderzoeken interventie, mag het niet verrassend
heten dat er in termen van recidive slechts een gering verschil wordt gemeten
(cf. De Bruin et al., 2009). Misschien is dit wel de belangrijkste reden waarom
in dit onderzoek een sprekend resultaat is uitgebleven. De CoVa-training is
goed onderbouwd en de uitvoering voldoet allicht aan de minimumvereisten,
maar in een land als Nederland, waar het voorzieningenniveau hoog is en de
meeste justitiabelen in elk geval enige vorm van begeleiding aangeboden krij-
gen, is het voor een nieuwe interventie extra moeilijk zich te onderscheiden.
De CoVa maakt verschil, maar het verschil is klein. Misschien zegt dit minder
over de CoVa dan over de strafrechtspleging in het algemeen. De recidive-
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cijfers in Nederland zijn weliswaar hoog, maar zij zouden wellicht hoger zijn
geweest als ons sanctiebestel anders was georganiseerd.

Het WODC broedt op plannen om in het verlengde van de Recidivemonitor
een interventiedatabase op te zetten waarin integraal en op anonieme wijze
wordt bijgehouden wie, wanneer met welke sanctiemodaliteit te maken kreeg
en welke uitvoeringsinstanties daarbij betrokken waren. Met een dergelijk
bestand kan de treatment as usual met alle nodige nuances in beeld worden
gebracht en kunnen als gevolg betere controlegroepen worden geformeerd
zodat de effecten van interventie-programma’s scherper kunnen worden
vastgesteld.
De bedoelde interventiedatabase maakt het ook mogelijk om trajectanalyses
te doen. Bij trajectanalyses staan niet langer de losse interventies centraal,
maar gaat meer aandacht uit naar de context en de condities waarin en waar-
onder zij worden uitgevoerd (cf. Lui et al., 2011). Misschien verwachten wij
wel te veel van een programma als de CoVa, denken wij te zeer dat de inter-
ventie op zichzelf staat en is het veeleer de inbedding van de training in de
strafrechtspleging in het geheel die maakt dat zij succesvol is of niet. De
reclassering wil de gedragsinterventies beter doen aansluiten bij haar andere
taken: het verstrekken van advies, het houden van toezicht en het uitvoeren
van werkstraffen. Dat lijkt een goede zaak, want misschien is de CoVa-trai-
ning alleen effectief als fase of onderdeel van een bepaald traject en komt het
er dus op aan de succesvolle trajecten te vinden. Het is dan wel zaak om de
juiste informatie te verzamelen, dus niet alleen over de gedragsinterventie
zelf, maar ook over wat daar verder mee gepaard gaat. De interventiedata-
base kan daarbij van dienst zijn.

6.3 Conclusie

In dit rapport is voor het eerst de effectiviteit van de CoVa-training onder-
zocht in termen van recidive. De vergelijking van de recidive van deelnemers
met die van twee controlegroepen levert enkele zwakke aanwijzingen op voor
de effectiviteit van CoVa. De verschillen met de controlegroepen liggen vrij-
wel altijd in de juiste richting, bij twee van de zes uitkomsten is het gemeten
verschil statistisch significant. De gevonden effecten zijn niet groot. Het is
wel zo dat personen die de CoVa volgens plan afrondden minder strafrechte-
lijke recidive vertoonden dan hun tegenhangers die de training voortijdig
beëindigden.

Hoewel er dus positieve punten zijn te noemen, luidt de conclusie van dit
onderzoek dat vooralsnog niet overtuigend is bewezen dat de CoVa-training
leidt tot een substantiële reductie van de recidive van de justitiabelen in haar
doelgroep.
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Vervolgonderzoek zal scherper duidelijk moeten maken onder welke speci-
fieke in- en externe condities de trainingen effectief kunnen zijn. Het is dan
zaak om te bekijken in welke strafrechtelijke trajecten de interventie een
plaats krijgt. Verder zou het goed zijn te bezien hoe het meten van de pro-
grammadoelen van de CoVa efficiënter kan worden vormgegeven.
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Summary

CoVa: think first and then …?
Comparative recidivism research CoVa 2008-2011

Since 2004 a cognitive skills training called CoVa can be administered to
adult offenders in the Netherlands. The training is an adapted version of the
Enhanced Thinking Skills (ETS) program that has been in operation in Eng-
land for over twenty years. It aims to improve four kinds of cognitive skills:
inhibition, perspective taking, problem solving and critical and moral rea-
soning. As cognitive skills are important factors in explaining criminal behav-
iour, teaching those skills to offenders can reduce criminal behaviour. The
current study examines the effectiveness of CoVa by comparing the reconvic-
tion rates of CoVa participants and offenders who did not take the training.

CoVa is accredited in 2007 by the ‘Erkenningscommissie Gedragsinterventies
Justitie’ (Dutch Correctional Services Accreditation Panel for Behavioural
Interventions). The guidelines of this commission prescribe that the effec-
tiveness of the program is studied within five years from the start. For this
reason, Buysse and Loef (2012) evaluated the efficacy of CoVa by measuring
the cognitive skills before and after the training. As a result of the positive
findings, CoVa kept its accreditation for an extended period of three years ,
provided this period was followed by an estimation of the impact of CoVa on
recidivism rates.
In 2015 the accreditation of judicial behavioural interventions has been reor-
ganized. The rules guiding the procedure of accreditation changed. A recidi-
vism study is not compulsory anymore. Of course, the current study remains
useful. This is the first study concerning CoVa that adopts a quasi-experi-
mental design to find out whether the CoVa training reaches its final goal: to
reduce reoffending by adult offenders.

The CoVa training consists of twenty group sessions of two and a half hour,
typically delivered two times a week. The training takes place in- or outside
prison. To participate in the CoVa program an offender has to meet the selec-
tion criteria. These are based on scores of a screening instrument called the
‘RISc’ (Recidive Inschattings Schalen – which resembles OASYS). CoVa is
developed for offenders having a medium or high measured risk of reoffend-
ing. In addition they should have demonstrable cognitive deficits on the
Thought Patterns, Behaviour and Skills section of the RISc. If an offender
does not meet the RISc selection criteria, but the probation officer thinks he
or she suits the program anyway, the offender is allowed to participate if the
intervention coach agrees (Ferwerda et al., 2009). Other treatment inclusion
criteria are: an age above 18 year, no special psychiatric care, sufficient Dutch
language proficiency, a valid residence permit and a remaining sentence
duration of at least four months. Contra-indications for participation are
addictions or mental problems that obstruct group functioning.



Two previous studies about the efficacy of CoVa showed that several cogni-
tive skills improved after the training (Tierolf, 2007; Buysse & Loef, 2012).
There is no prior research about recidivism of CoVa participants in the Neth-
erlands, but there are several foreign studies about the effectiveness of ETS
on reducing reconvictions. These studies have produced mixed results. Some
found little or no significant effects whereas others did find significant and
large reductions in reconviction. Besides COVA and ETS there are several
other cognitive programs. Many meta-analytic studies show that cognitive
interventions for adult offenders on average reduce reconvictions.

The research questions of the current study are:

1 What are the characteristics of the offenders who participated in CoVa in
the period 2008-2011 and to what extent are they comparable to offenders
in the control groups?

2 How do the reconviction rates of CoVa participants compare to the recon-
viction rates of similar offenders who did not participate?

3 Which execution aspects and progress indicators predict recidivism fol-
lowing CoVa, when the analyses also incorporate offender backgrounds,
penal characteristics, treatment history and information on criminogenic
needs taken from the RISc screening device?

Method

This research combines data from different sources. The main data source is
a file compiled by Buysse & Loef (2012). This file contains information on
training implementation issues, offender backgrounds and scores from
measures of cognitive skills before and after the training. We merged these
data on an individual level with data from other organizations like the proba-
tion, the Judicial Information Service (JustID) and the Dutch National Agency
of Correctional Institutions (DJI).

The results of the CoVa participants were compared to those of two control
groups. The first was designed by Buysse & Loef (2012). They selected per-
sons who met the inclusion criteria but did not participate in a training. As
one third of the CoVa participants did not meet the inclusion criteria, we
anticipated that the first control group was not similar to the CoVa partici-
pants. For this reason a second control group was composed using a propen-
sity score matching technique. Control group 2 was matched with the CoVa
participants on 31 covariates. These can be grouped into four categories:
offender backgrounds, features of the index case, criminal career characteris-
tics, and problem scores on the RISc life domains.
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Reconviction rates are measured by using the procedures of the Dutch Recid-
ivism Monitor (Wartna et al., 2011). The data source for reconvictions is the
Research and Policy Database Judicial Information (‘OBJD’). The use of OBJD
data implies that only those crimes that are handled by the Public Prosecu-
tions Service are charted. In this study we examine two aspects of recidivism:
prevalence and frequency. The prevalence is the percentage of known repeat
offenders in the group. The definition of frequency in this study is: the annual
average of new cases over the period that a person was not detained. In addi-
tion to prevalence and frequency, we also report on ‘recidivism impact’. This
outcome measure is a combination of prevalence, frequency and the serious-
ness of the persecuted offenses.

Results

The study explored the reconviction rates of 2,229 adult offenders, who
attended CoVa between 2008 and 2011. The attrition rate was 20%.
In comparison to control group 1, the CoVa participants are younger, less fre-
quently born in Morocco and they committed other types of crimes. Further-
more, the CoVa participants have less extensive criminal careers. Their prob-
lem scores were lower than those of the offenders in control group 1 on
almost all criminogenic needs measured by the RISc-screening device.
On average control group 1 seems to have a higher risk profile than the CoVa
participants. For that reason it is not appropriate to make a direct compari-
son between the reconviction rates. An additional multiple regression analy-
sis is needed to account for the differences in background characteristics.
The second control group proved to be comparable to the CoVa participants.
There were no differences on 31 relevant static and dynamic background
characteristics.

The recidivism research shows that the percentage of recidivists is not statis-
tically significantly lower for CoVa participants than for control group 1. Like-
wise, the multiple Cox regression indicates that participating in CoVa does
not have a significant relation with a lower recidivism prevalence. However,
the CoVa participants do seem to have recidivated less frequently than the
offenders of control group 1, even if different background characteristics are
accounted for. The effect is ‘very small’ (Cohen, 1988), but it is a fraction
larger than the average effect that has been found in a comprehensive meta-
analysis of recidivism research on penal interventions in the Netherlands.
The recidivism impact does not significantly differ between the CoVa partici-
pants and control group 1. This follows from both the direct comparison and
the multiple regression.
The comparison between the CoVa participants and control group 2 shows
no significant differences on recidivism prevalence and frequency. The recid-
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ivism impact, however, is significant lower for the CoVa participants. The
effect is again very small, but comparable to effect sizes found in the meta-
analysis. In other words, by Dutch standards we have found an average
effect.

The multiple regression analysis, which controls for mutual correlations of
several static and dynamic background characteristics, shows that there is a
significant correlation between completion of the CoVa training and lower
recidivism rates. Training implementation issues, such as program integrity
or the degree to which participants meet the inclusion criteria, did not corre-
late significantly with recidivism. Participating to the training in an outpa-
tient setting did not correlate with lower recidivism rates, but there was a sig-
nificant negative correlation with recidivism frequency and impact. Another
multiple regression analysis, in which the progress scores on the cognitive
skills were used as independent variables, indicated that a reliable improve-
ment on the ability to solve ‘negative problems’ concurs with a lower recidi-
vism prevalence. As the intervention theory predicts that improvement of
cognitive skills leads to lower reconviction rates, we did not find this relation-
ship on most of the cognitive skills addressed by the CoVa training, presuma-
bly because of the measurement problems. About half the participants that
started the training did not complete the questionnaires fully or adequately.

Conclusion

The effectiveness of the Dutch CoVa training has been examined with recidi-
vism research for the first time. The comparison of the reconviction rates of
participants and members of two control groups leads to weak indications of
the effectiveness of CoVa. The effect estimates favor the CoVa on almost
every measured outcome, two out of six differences are statistically signifi-
cant: CoVa participants are less frequently reconvicted than control group 1
members and the recidivism-impact of CoVa participants is lower than the
recidivism impact of control group 2 members. Both effects are very small,
but comparable to other effect sizes found in the same area in the Nether-
lands. Additional multiple regression analyses identify two extra indications
of effectiveness. Firstly, participants who completed the training recidivated
less than comparable participants who failed to complete the training. Sec-
ondly, a reliable improvement on the cognitive skill ‘negative problem resol-
ving’ correlates significantly with lower reconviction rates. Of course, these
indications are not conclusive either, for it may be that other, non-measured
factors account for these results.

Our conclusion is that although there are some weak indications of program
effectiveness, it remains to be proven that the CoVa training substantially
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reduces reconviction rates among adult offenders with established deficits on
cognitive skills. Further research should focus on the circumstances and the
conditions under which CoVa can be effective in various subgroups of
offenders. In addition, we advise to examine how the measurement of the
cognitive skills can be conducted in a more efficient way.
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Bijlage 3 Verschillen afmakers en
afhakers

Uit tabel b3.1 blijkt dat de afhakers bij CoVa-trainingen op diverse kenmer-
ken statistisch significant verschillen van de afmakers. In de groep afhakers
zitten relatief meer mannen en de afhakers hebben vaker een vermogen met
geweldsdelict gepleegd. Het delict waarvoor de afhakers naar de CoVa-trai-
ning zijn gestuurd was gemiddeld minder ernstig. De afhakers hebben verder
relatief vaker de training extramuraal gevolgd dan de afmakers. Voor de intra-
murale groep afhakers geldt dat de gemiddelde duur van de detentie korter
was. De criminele carrière van de afhakers is omvangrijker dan die van de
afmakers. De afhakers zijn eerder begonnen met het plegen van delicten,
hebben meer eerdere justitiecontacten en ook de strafzaakdichtheid44 van
afhakers ligt hoger. In de afgelopen vier jaar lag de recidivefrequentie van de
afhakers hoger evenals de gemiddelde ernst van de delicten. De afhakers
laten verder op verschillende RISc-schalen meer of ernstigere problemen
zien. Op het gebied van huisvesting en wonen is de groep met problemen en
ernstige problemen significant groter bij de afhakers. Daarnaast hebben de
afhakers meer problemen op de RISc-schalen relaties met vrienden en ken-
nissen, drugsgebruik en houding en meer ernstige problemen op de RISc-
schalen opleiding, werk en leren; relaties met partner, gezin en familie; en
denkpatronen, gedrag en houding. Het totale aantal problemen op RISc-
schalen ligt hoger voor de afhakers dan de afmakers. Ongeveer een derde van
de afhakers ondervindt op meer dan acht RISc-schalen problemen.

44 [let op: lege voetnoot]



Tabel b3.1 Kenmerken CoVa-deelnemers, afmakers en afhakers

CoVa-deelnemers Totaal Afmakers Afhakers t
 N=2.229 N=1.788 N=441

Persoonskenmerken      
Sekse (man) % 94,7 94,4 96,1 1,7 *
Leeftijd 30 30 30 -0,7  
Geboorteland %   
       Nederland 69,3 69,0 70,5 0,6  
       Marokko 4,7 4,6 5,0 0,3  
       Voormalige Nederlandse Antillen 8,1 8,4 6,8 -1,2  
       Suriname 7,3 7,4 6,8 -0,5  
       Turkije 3,0 3,1 2,5 -0,8  
       Overige westers 2,3 2,2 2,7 0,6  
       Overige niet-westers 5,2 5,1 5,7 0,4  
Kenmerken uitgangszaak      
Delictcategorie %   
       Geweld 20,1 20,2 19,8 -0,2  
       Zeden 1,3 1,6 0,2 -3,7 ***
       Vermogen met geweld 27,5 28,4 24,3 -1,8 *
       Vermogen zonder geweld 22,8 21,1 30,4 3,8 ****
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 6,8 7,3 4,5 -2,4 **
       Drugs 16,5 16,6 15,7 -0,4  
       Verkeer 1,1 1,2 1,1 -0,1  
       Overig 3,9 3,5 3,8 0,3  
Gemiddelde ernst 69,2 70,3 64,9 -6,2 ****
Setting CoVa-training (intramuraal) % 42,7 45,6 30,8 -5,9 ****
Gemiddelde aantal dagen in gevangenis 779,6 806,9 615,7 3,7 ***
Criminele carrièrekenmerken      
Gemiddelde leeftijd 1e strafzaak 18 19 18 -2,7 **
Gemiddelde aantal eerdere strafzaken 11 10 13 2,9 **
Gemiddelde strafzaakdichtheid 0,76 0,74 0,86 6,4 ****
Gemiddelde recidivefrequentie afgelopen 4 jaar 1,2 1,1 1,3 3,5 ***
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 48,0 47,0 52,0 2,6 **
Problematiek (RISc)      
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delictpatroon   
       Criminogene factor 61,4 60,4 62,8 0,9  
       Ernstige criminogene factor 9,9 9,4 11,2 1,1  
3     Huisvesting en wonen   
       Criminogene factor 24,4 23,6 28,0 1,8 *
       Ernstige criminogene factor 10,2 9,4 12,4 1,8 *
4     Opleiding, werk en leren   
       Criminogene factor 53,6 52,3 56,0 1,4  
       Ernstige criminogene factor 12,7 11,7 16,2 2,3 **
5     Inkomen en omgaan met geld   
       Criminogene factor 45,0 44,0 48,3 1,6  
       Ernstige criminogene factor 6,8 6,2 8,6 1,6  
6     Relaties met partner, gezin en familie   
       Criminogene factor 36,0 35,4 37,7 0,9  
       Ernstige criminogene factor 16,6 15,9 19,8 1,9 *
7     Relaties met vrienden en kennissen   
       Criminogene factor 49,3 47,6 53,7 2,2 *
       Ernstige criminogene factor 11,4 11,1 12,7 0,9  
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Tabel b3.1 (Vervolg)

CoVa-deelnemers Totaal Afmakers Afhakers t
 N=2.229 N=1.788 N=441

8     Drugsgebruik   
       Criminogene factor 38,9 37,6 42,4 1,8 *
       Ernstige criminogene factor 12,7 12,1 14,6 1,3  
9     Alcoholgebruik   
       Criminogene factor 16,6 16,6 16,9 0,1
       Ernstige criminogene factor 17,3 16,1 21,0 1,3  
10   Emotioneel welzijn   
       Criminogene factor 11,0 10,8 11,7 0,5  
       Ernstige criminogene factor 3,7 3,5 4,9 1,2  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden   
       Criminogene factor 83,4 84,3 80,0 -2,0 *
       Ernstige criminogene factor 11,7 10,4 17,4 3,6 ***
12   Houding   
       Criminogene factor 40,5 38,3 46,0 2,9 **
       Ernstige criminogene factor 13,1 12,7 14,8 1,1  
Aantal problemen op RISc-schalen   
       0-2 6,8 8,1 5,2 -2,3 *
       3-5 38,9 40,4 31,1 -3,7 ***
       6-7 27,7 27,2 28,6 0,6  
       8-11 26,6 24,3 35,2 4,4 ****

****= <0,.0001; ***=<0,.001; ** =<0,.01; *<0,.05
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Bijlage 4 Multipele regressieanalyses
m.b.t. controlegroep 1

Tabel b4.1 Cox-regressie recidiveprevalentie

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 2,05 1,43 - 2,93 3,93 0,000 ****
Leeftijd 0,95 0,94 - 0,96 -9,04 0,000 ****
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,90 0,66 - 1,23 -0,68 0,499  
       Voormalige Nederlandse Antillen 1,76 1,35 - 2,28 4,23 0,000 ****
       Suriname 1,15 0,86 - 1,53 0,96 0,338  
       Turkije 0,59 0,39 - 0,90 -2,46 0,014 *
       Overige westers 0,96 0,61 - 1,50 -0,2 0,843  
       Overige niet-westers 0,90 0,66 - 1,24 -0,63 0,528  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 0,93 0,52 - 1,66 -0,25 0,803  
       Vermogen met geweld 1,17 0,94 - 1,46 1,41 0,159  
       Vermogen zonder geweld 1,14 0,91 - 1,43 1,12 0,262  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,76 0,55 - 1,04 -1,7 0,089  
       Drugs 1,03 0,79 - 1,33 0,21 0,836  
       Verkeer 0,85 0,40 - 1,81 -0,43 0,666  
       Overig 0,82 0,54 - 1,25 -0,94 0,347  
Gemiddelde ernst 0,99 0,99 - 1,00 -2,42 0,016 *
Setting (intramuraal) 1,16 0,98 - 1,37 1,73 0,083  
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e jaar 0,90 0,76 - 1,07 -1,16 0,246  
Aantal eerdere strafzaken 1,94 1,70 - 2,21 9,94 0,000 ****
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 1,00 1,00 - 1,01 3,14 0,002 **
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

1,02 1,00 - 1,05 1,7 0,089  

3     Huisvesting en wonen 0,99 0,96 - 1,03 -0,28 0,776  
4     Opleiding, werk en leren 1,01 0,99 - 1,04 1 0,316  
5     Inkomen en omgaan met geld 0,98 0,95 - 1,02 -0,78 0,433  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,01 0,98 - 1,05 0,64 0,521  
7     Relaties met vrienden en kennissen 1,01 0,96 - 1,05 0,27 0,787  
8     Drugsgebruik 1,00 0,98 - 1,03 0,22 0,824  
9     Alcoholgebruik 1,05 1,02 - 1,08 3,08 0,002 **
10   Emotioneel welzijn 0,99 0,95 - 1,03 -0,55 0,581  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,02 0,98 - 1,06 1,16 0,248  
12   Houding 1,01 0,97 - 1,05 0,62 0,535  
Interventie        
Deelname CoVa-training 0,95 0,79 - 1,14 -0,56 0,574  

****= <0,0001; ***=<0,001; ** =<0,01; *<0,05



Tabel b4.2 Negatief binomiaal regressiemodel recidivefrequentie

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 1,57 1,20 - 2,05 3,28 0,001 **
Leeftijd 0,96 0,96 - 0,97 -9,22 0,000 ****
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,85 0,69 - 1,05 -1,5 0,135  
       Voormalige Nederlandse Antillen 0,85 0,69 - 1,05 -1,5 0,135  
       Suriname 1,42 1,19 - 1,69 3,93 0 ****
       Turkije 1,05 0,87 - 1,28 0,52 0,606  
       Overige westers 0,69 0,51 - 0,94 -2,39 0,017 *
       Overige niet-westers 0,81 0,60 - 1,11 -1,32 0,186  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 0,75 0,50 - 1,13 -1,38 0,169  
       Vermogen met geweld 1,13 0,97 - 1,31 1,57 0,117  
       Vermogen zonder geweld 1,16 1,00 - 1,34 1,95 0,051  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,90 0,71 - 1,15 -0,83 0,411  
       Drugs 0,92 0,76 - 1,10 -0,94 0,35  
       Verkeer 0,79 0,47 - 1,33 -0,89 0,373  
       Overig 0,84 0,62 - 1,12 -1,19 0,234  
Gemiddelde ernst 0,99 0,99 - 1,00 -2,72 0,008 **
Setting (intramuraal) 1,18 1,05 - 1,33 2,86 0,004 **
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e jaar 0,92 0,82 - 1,04 -1,38 0,168  
Aantal eerdere strafzaken 1,58 1,44 - 1,72 10,17 0,000 ****
Gemiddelde recidivefrequentie afgelopen 4 jaar 1,11 1,05 - 1,17 3,94 0,000 ****
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

1,03 1,01 - 1,05 3,28 0,001 **

3     Huisvesting en wonen 1,00 0,98 - 1,03 0,36 0,717  
4     Opleiding, werk en leren 0,99 0,98 - 1,01 -0,71 0,481  
5     Inkomen en omgaan met geld 1,02 0,99 - 1,04 1,32 0,187  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,01 0,98 - 1,03 0,49 0,623  
7     Relaties met vrienden en kennissen 1,01 0,98 - 1,04 0,44 0,659  
8     Drugsgebruik 1,02 1,00 - 1,03 1,86 0,064  
9     Alcoholgebruik 1,03 1,01 - 1,05 3,14 0,002 **
10   Emotioneel welzijn 0,99 0,97 - 1,02 -0,45 0,650  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,02 0,99 - 1,04 1,25 0,212  
12   Houding 1,01 0,98 - 1,04 0,78 0,438  
Interventie        
Deelname CoVa-training 0,85 0,75 - 0,96 -2,62 0,009 **

McFadden’s Adj R2: 00,85
****= <0,0001; ***=<0,001; ** =<0,01; *<0,05
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Tabel b4.3 Regressieanalyse recidive-impact

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 1,50 1,15 - 1,97 2,95 0,003 **
Leeftijd 0,96 0,95 - 0,97 -8,53 0,000 ****
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,85 0,65 - 1,12 -1,15 0,249  
        Voormalige Nederlandse Antillen 1,64 1,31 - 2,06 4,28 0,000 ****
       Suriname 1,20 0,95 - 1,53 1,52 0,128  
       Turkije 0,66 0,47 - 0,94 -2,31 0,021 *
       Overige westers 0,89 0,61 - 1,29 -0,63 0,530  
       Overige niet-westers 0,96 0,74 - 1,25 -0,29 0,773  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 0,98 0,63 - 1,53 -0,1 0,924  
       Vermogen met geweld 1,07 0,89 - 1,29 0,7 0,483  
       Vermogen zonder geweld 1,24 1,01 - 1,51 2,08 0,038 *
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,82 0,63 - 1,07 -1,45 0,147  
       Drugs 0,95 0,76 - 1,19 -0,42 0,672  
       Verkeer 0,98 0,51 - 1,91 -0,05 0,962  
       Overig 0,82 0,58 - 1,16 -1,14 0,256  
Gemiddelde ernst 1,00 0,99 - 1,00 -1,27 0,206  
Setting (intramuraal) 1,21 1,04 - 1,39 2,56 0,010 *
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e jaar 1,00 0,86 - 1,16 -0,04 0,972  
Aantal eerdere strafzaken 1,64 1,47 - 1,82 9,13 0,000 ****
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 1,01 1,00 - 1,01 4,87 0,000 ****
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

1,03 1,00 - 1,05 2,26 0,024 *

3     Huisvesting en wonen 0,99 0,96 - 1,03 -0,37 0,715  
4     Opleiding, werk en leren 1,02 1,00 - 1,04 1,65 0,100  
5     Inkomen en omgaan met geld 0,99 0,95 - 1,02 -0,84 0,403  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,02 0,99 - 1,05 1,19 0,233  
7     Relaties met vrienden en kennissen 1,02 0,98 - 1,05 0,82 0,412  
8     Drugsgebruik 1,01 0,99 - 1,03 0,76 0,446  
9     Alcoholgebruik 1,05 1,02 - 1,07 3,49 0,001 **
10   Emotioneel welzijn 0,98 0,95 - 1,02 -0,94 0,347  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,02 0,98 - 1,05 0,97 0,334  
12   Houding 1,01 0,98 - 1,05 0,66 0,509  
Interventie        
Deelname CoVa-training 0,91 0,77 - 1,07 -1,16 0,245  

****= <0,001; ***=<0,01; ** =<0,1; *<0,5
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Bijlage 5 Samenhang
achtergrondkenmerken en
recidive

Tabel b5.1 Recidiveprevalentie uitgesplitst naar diverse
achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerken Observatieperiode in jaren
 N % 1 2 3

Persoonskenmerken      
Sekse      
       Man 2.111 (94,7%) 33,0 48,8 57,4
       Vrouw 118 (5,3%) 12,0 20,3 24,8
Leeftijd bij uitstroom      
       12-17 jaar 105 (4,7%) 29,5 45,5 50,0
       18-24 jaar 755 (33,9%) 32,4 48,6 57,9
       25-29 jaar 447 (20,1%) 33,0 49,9 58,3
       30-39 jaar 512 (23,0%) 34,0 49,7 57,3
       40-49 jaar 310 (13,9%) 29,9 43,1 52,0
       50 jaar of ouder 99 (4,4%) 21,1 30,9 38,5
Geboorteland      
       Nederland 1.545 (69,3%) 32,3 48,0 56,7
       Marokko 105 (4,7%) 36,4 55,1 59,3
       Voormalige Nederlandse Antillen 181 (8,1%) 35,9 51,0 62,1
       Suriname 163 (7,3%) 29,1 45,6 54,7
       Turkije 67 (3,0%) 16,9 28,6 38,0
       Overige westerse landen 51 (2,3%) 34,8 40,9 47,6
       Overige niet-westerse landen 117 (5,2%) 28,1 41,1 45,9
Kenmerken uitgangszaak      
Type delict      
       Geweld (excl. zeden en vermogen met
       geweld)

437 (19,6%) 32,0 47,3 55,2

       Zeden 29 (1,3%) 32,4 50,0 #
       Vermogen met geweld 602 (27,0%) 33,8 49,9 58,5
       Vermogen zonder geweld 490 (22,0%) 41,2 58,4 66,3
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 144 (6,5%) 25,8 39,6 49,1
       Drugs 346 (15,5%) 22,7 36,8 44,5
       Verkeer 24 (1,1%) 22,6 48,4 #
       Overig 75 (3,4%) 24,3 35,0 46,4
Criminele carrièrekenmerken      
Eerdere justitiecontacten      
       Geen eerdere contacten 169 (7,6%) 9,4 19,2 28,5
       1-2 eerdere contacten 393 (17,6%) 18,6 31,5 38,2
       3-4 eerdere contacten 372 (16,7%) 23,5 40,5 48,0
       5-10 eerdere contacten 683 (30,6%) 35,0 49,9 60,3
       11-19 eerdere contacten 307 (13,8%) 40,5 60,4 68,2
       20 of meer eerdere contacten 305 (13,7%) 56,2 72,9 80,1
Leeftijd bij inschrijving 1e zaak      
       Tot 20 jaar 1.286 (57,7%) 38,4 56,2 63,8
       20-24 jaar 696 (31,2%) 25,1 38,2 48,6
       25-29 jaar 111 (5,0%) 17,6 29,4 36,2
       30-39 jaar 99 (4,4%) 18,5 26,6 36,0
       40-49 jaar 26 (1,2%) 6,1 15,2 15,2
       50 jaar of ouder 7 (0,3%) # # #



Tabel b5.1 (Vervolg)

Achtergrondkenmerken Observatieperiode in jaren
 N % 1 2 3

Problematiek      
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

     

       Geen problemen 618 (27,7%) 21,0 34,2 42,1
       Criminogene factor 1.326 (59,5%) 38,3 55,4 64,0
       Ernstige criminogene factor 214 (9,6%) 52,3 70,1 79,3
3     Huisvesting en wonen      
       Geen problemen 1.398 (62,7%) 27,6 43,6 52,7
       Criminogene factor 527 (23,6%) 39,1 53,0 59,5
       Ernstige criminogene factor 214 (9,6%) 42,7 58,2 65,4
4     Opleiding, werk en leren      
       Geen problemen 715 (32,1%) 25,4 41,0 48,3
       Criminogene factor 1.151 (51,6%) 32,9 48,0 56,9
       Ernstige criminogene factor 273 (12,2%) 45,9 62,8 70,1
5     Inkomen en omgaan met geld      
       Geen problemen 1.022 (45,9%) 29,9 45,6 53,1
       Criminogene factor 970 (43,5%) 32,4 47,5 56,9
       Ernstige criminogene factor 145 (6,5%) 44,2 60,1 65,4
6     Relaties met partner, gezin en familie      
       Geen problemen 1.001 (44,9%) 29,6 44,9 53,9
       Criminogene factor 775 (34,8%) 31,6 48,2 56,1
       Ernstige criminogene factor 360 (16,2%) 40,0 53,2 60,1
7     Relaties met vrienden en kennissen      
       Geen problemen 833 (37,4%) 26,5 40,2 48,7
       Criminogene factor 1.051 (47,2%) 34,5 50,6 58,4
       Ernstige criminogene factor 246 (11%) 39,6 58,2 67,2
8     Drugsgebruik      
       Geen problemen 1.035 (46,4%) 26,4 40,2 48,8
       Criminogene factor 829 (37,2%) 34,8 51,5 58,8
       Ernstige criminogene factor 272 (12,2%) 44,6 62,9 72,8
9     Alcoholgebruik      
       Geen problemen 1.417 (63,6%) 28,9 43,5 52,3
       Criminogene factor 355 (15,9%) 33,5 50,7 58,9
       Ernstige criminogene factor 363 (16,3%) 42,7 59,7 66,2
10   Emotioneel welzijn      
       Geen problemen 1.817 (81,5%) 30,9 46,9 55,1
       Criminogene factor 239 (10,7%) 38,5 53,1 62,5
       Ernstige criminogene factor 80 (3,6%) 38,3 44,8 50,4
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden      
       Geen problemen 151 (6,8%) 25,1 39,4 47,3
       Criminogene factor 1.800 (80,8%) 30,9 46,4 54,6
       Ernstige criminogene factor 254 (11,4%) 44,9 61,2 70,7
12   Houding      
       Geen problemen 972 (43,6%) 27,3 40,5 48,9
       Criminogene factor 849 (38,1%) 33,7 50,6 59,2
       Ernstige criminogene factor 281 (12,6%) 42,2 61,3 68,5
Aantal problemen op RISc-schalen      
       0-2 145 (6,5%) 19,4 31,4 39,3
       3-5 819 (36,7%) 24,4 40,1 48,9
       6-7 846 (38%) 35,4 50,4 58,3
       8-11 320 (14,4%) 50,8 68,4 76,6

108 CoVa: eerst denken en dan …?



Tabel b5.1 (Vervolg)

Achtergrondkenmerken Observatieperiode in jaren
 N % 1 2 3

Zorgverleden*      
Totale aantal gedragsinterventies/externe hulp
vanuit 3RO

     

       geen 588 (26,4%) 26,6 39,9 47,8
       1-2 359 (16,1%) 31,0 47,8 54,2
       3-4 103 (4,6%) 51,4 68,7 75,6
Verslavingszorg in verleden      
       Nee 931 (41,8%) 28,5 42,7 50,2
       Ja 119 (5,3%) 45,4 64,9 70,3
Psychiatrische hulp in verleden      
       Nee 861 (38,6%) 28,6 43,4 50,8
       Ja 189 (8,5%) 38,3 53,0 59,7

Noot: Vanwege missende waarden tellen de kolompercentages niet op tot 100%.
* Alleen voor deelnemers in model 2 bekend.
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Bijlage 6 Vergelijkbaarheid CoVa-
deelnemers die wel en niet
de vragenlijsten hebben
ingevuld

Tabel b6.1 Vergelijking CoVa-deelnemers die wel en niet de
vragenlijsten hebben ingevuld

CoVa-deelnemers Vragenlijst
ingevuld

Vragenlijst
niet ingevuld

t

N=1.050 N=738

Persoonskenmerken     
Sekse (man) % 94,9 93,6 1,1  
Leeftijd 30 30 1,8 *
Geboorteland %  
       Nederland 70,0 67,6 1,1  
       Marokko 4,0 5,6 -1,5  
       Voormalige Nederlandse Antillen 8,6 8,3 0,2  
       Suriname 7,4 7,5 0,0  
       Turkije 3,4 2,7 0,9  
       Overige westers 1,9 2,6 -0,9  
       Overige niet-westers 4,7 5,8 -1,1  
Kenmerken uitgangszaak     
Delictcategorie %  
       Geweld 19,1 21,8 -1,4  
       Zeden 2,0 1,2 1,3  
       Vermogen met geweld 27,9 29,1 -0,5  
       Vermogen zonder geweld 20,7 21,8 -0,6  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 8,0 6,2 1,4  
       Drugs 17,1 15,9 0,6  
       Verkeer 1,1 1,3 -0,3  
       Overig 4,1 2,7 1,6  
Gemiddelde ernst 70,9 69,6 1,7 *
Setting afname RiSc (intramuraal) % 49,8 39,6 4,3 ****
Gemiddelde aantal dagen in gevangenis 819,2 785,3 0,8  
Criminele carrièrekenmerken     
Gemiddelde leeftijd 1e strafzaak 19 18 2,5 **
Gemiddelde aantal eerdere strafzaken 11 10 1,6  
Gemiddelde strafzaakdichtheid 0,73 0,7 -0,6  
Gemiddelde recidivefrequentie afgelopen 4 jaar 1,1 1,1 0,1  
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 47,0 47,1 0,0  
Problematiek (RISc)     
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

 

       Criminogene factor 61,1 59,6 0,6  
       Ernstige criminogene factor 9,2 9,8 -0,4  
3     Huisvesting en wonen  
       Criminogene factor 22,2 25,4 -1,5  
       Ernstige criminogene factor 9,6 9,2 0,3  
4     Opleiding, werk en leren  
       Criminogene factor 50,8 54,9 -1,7 *
       Ernstige criminogene factor 11,8 11,2 0,4  



Tabel b6.1 (Vervolg)

CoVa-deelnemers Vragenlijst
ingevuld

Vragenlijst
niet ingevuld

t

N=1.050 N=738

5     Inkomen en omgaan met geld  
       Criminogene factor 43,2 44,9 -0,7  
       Ernstige criminogene factor 6,8 5,4 1,2  
6     Relaties met partner, gezin en familie  
       Criminogene factor 33,9 38,2 -1,8 *
       Ernstige criminogene factor 15,2 16,9 -0,9  
7     Relaties met vrienden en kennissen  
       Criminogene factor 46,1 49,8 -1,5  
       Ernstige criminogene factor 12,8 8,6 2,8 **
8     Drugsgebruik  
       Criminogene factor 36,8 38,4 -0,7  
       Ernstige criminogene factor 12,9 11,0 1,2  
9     Alcoholgebruik  
       Criminogene factor 17,0 16,0 0,6  
       Ernstige criminogene factor 16,2 15,5 0,4  
10   Emotioneel welzijn  
       Criminogene factor 11,5 10,0 1,0  
       Ernstige criminogene factor 3,8 3,1 0,7  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden  
       Criminogene factor 84,1 84,9 -0,5  
       Ernstige criminogene factor 10,8 9,4 0,9  
12   Houding  
       Criminogene factor 38,2 38,1 0,0  
       Ernstige criminogene factor 12,3 13,0 -0,4  
Aantal problemen op RISc-schalen  
       0-2 7,9 8,5 -0,4  
       3-5 41,9 38,4 1,5  
       6-7 25,8 29,3 -1,6  
       8-11 24,4 23,8 0,3  

****= <0,001; ***=<0,01; ** =<0,1; *<0,5
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Bijlage 7 Aanvullende multipele
regressieanalyses

Tabel b7.1 Negatief binomiaal regressiemodel executiekenmerken op
recidivefrequentie (1)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 1,65 1,21 - 2,26 3,12 0,002 *
Leeftijd 0,97 0,96 - 0,98 -6,35 0,000 *
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,83 0,65 - 1,06 -1,51 0,131  
       Voormalige Nederlandse Antillen 1,37 1,14 - 1,66 3,27 0,001 *
       Suriname 1,07 0,86 - 1,33 0,62 0,533  
       Turkije 0,67 0,47 - 0,95 -2,24 0,025 *
       Overige westers 0,78 0,54 - 1,12 -1,34 0,181  
       Overige niet-westers 1,05 0,83 - 1,33 0,43 0,667  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 1,05 0,46 - 2,41 0,12 0,904  
       Vermogen met geweld 1,02 0,86 - 1,21 0,26 0,794  
       Vermogen zonder geweld 1,12 0,94 - 1,33 1,32 0,188  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,86 0,68 - 1,09 -1,27 0,204  
       Drugs 0,85 0,69 - 1,05 -1,50 0,136  
       Verkeer 0,76 0,45 - 1,28 -1,03 0,306  
       Overig 0,77 0,54 - 1,08 -1,52 0,130  
Gemiddelde ernst 1,00 0,99 - 1,00 -1,65 0,099  
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e jaar 1,01 0,88 - 1,17 0,19 0,852  
Aantal eerdere strafzaken 1,49 1,34 - 1,65 7,49 0,000 *
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 1,63 1,36 - 1,95 5,33 0,000 *
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

1,01 1,00 - 1,03 1,52 0,130  

3     Huisvesting en wonen 1,02 0,99 - 1,05 1,42 0,157  
4     Opleiding, werk en leren 1,00 0,98 - 1,02 -0,26 0,795  
5     Inkomen en omgaan met geld 1,01 0,98 - 1,04 0,67 0,502  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,00 0,97 - 1,02 -0,31 0,759  
7     Relaties met vrienden en kennissen 0,99 0,96 - 1,02 -0,48 0,629  
8     Drugsgebruik 1,02 1,00 - 1,03 1,61 0,108  
9     Alcoholgebruik 1,02 1,00 - 1,05 2,12 0,034  
10   Emotioneel welzijn 0,98 0,95 - 1,01 -1,41 0,159  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,02 0,99 - 1,05 1,37 0,172  
12   Houding 1,00 0,97 - 1,03 0,05 0,960  
Executiekenmerken        
Aan eisen programma-integriteit voldaan 0,98 0,88 - 1,08 -0,44 0,658  
Aan inclusiecriteria voldaan 1,01 0,90 - 1,13 0,100 0,920  
Intramurale setting 1,27 1,12 - 1,44 3,73 0,000 *
Voortgangsindicatoren        
Afmakers 0,69 0,61 - 0,78 -5,95 0,000 *

* Significant volgens de gemodificeerde Hochberg-procedure.



Tabel b7.2 Regressieanalyse executiekenmerken op recidive-impact (1)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 1,52 1,12 - 2,06 2,65 0,008 *
Leeftijd 0,96 0,95 - 0,97 -7,38 0,000 *
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,86 0,63 - 1,18 -0,93 0,353  
       Voormalige Nederlandse Antillen 1,55 1,21 - 1,99 3,48 0,001 *
       Suriname 1,29 0,99 - 1,68 1,91 0,056  
       Turkije 0,63 0,43 - 0,93 -2,32 0,020 *
       Overige westers 0,78 0,50 - 1,21 -1,12 0,264  
       Overige niet-westers 0,97 0,72 - 1,31 -0,18 0,857  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 1,50 0,82 - 2,74 1,32 0,187  
       Vermogen met geweld 0,97 0,78 - 1,20 -0,28 0,776  
       Vermogen zonder geweld 1,23 0,98 - 1,55 1,77 0,079  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,83 0,61 - 1,11 -1,27 0,205  
       Drugs 0,87 0,68 - 1,13 -1,03 0,305  
       Verkeer 0,99 0,50 - 1,99 -0,02 0,984  
       Overig 0,77 0,52 - 1,13 -1,34 0,182  
Gemiddelde ernst 1,00 1,00 - 1,01 0,33 0,740  
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e jaar 0,97 0,81 - 1,16 -0,35 0,725  
Aantal eerdere strafzaken 1,70 1,50 - 1,92 8,44 0,000 *
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 1,00 1,00 - 1,01 3,94 0,000 *
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

1,02 0,99 - 1,04 1,50 0,134  

3     Huisvesting en wonen 1,01 0,98 - 1,05 0,77 0,444  
4     Opleiding, werk en leren 1,02 0,99 - 1,04 1,40 0,161  
5     Inkomen en omgaan met geld 0,98 0,94 - 1,01 -1,27 0,204  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,00 0,97 - 1,03 -0,07 0,944  
7     Relaties met vrienden en kennissen 1,01 0,97 - 1,05 0,32 0,747  
8     Drugsgebruik 1,01 0,99 - 1,04 1,00 0,318  
9     Alcoholgebruik 1,03 1,00 - 1,06 2,05 0,040  
10   Emotioneel welzijn 0,97 0,93 - 1,01 -1,41 0,160  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,03 1,00 - 1,07 1,92 0,055  
12   Houding 0,98 0,95 - 1,02 -0,85 0,397  
Executiekenmerken        
Aan eisen programma-integriteit voldaan 0,86 0,75 - 0,99 -2,09 0,036  
Aan inclusiecriteria voldaan 0,96 0,83 - 1,11 -0,60 0,550  
Intramurale setting 1,31 1,12 - 1,54 3,35 0,001 *
Voortgangsindicatoren        
Afmakers 0,69 0,58 - 0,81 -4,41 0,000 *

* Significant volgens de gemodificeerde Hochberg-procedure.
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Tabel b7.3 Negatief binomiaal regressiemodel executiekenmerken op
recidivefrequentie (2)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 1,94 1,14 - 3,30 2,44 0,014 *
Leeftijd 0,97 0,96 - 0,99 -3,99 0,000 *
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,73 0,49 - 1,07 -1,61 0,108  
       Voormalige Nederlandse Antillen 1,32 1,01 - 1,73 2,00 0,046  
       Suriname 1,12 0,82 - 1,53 0,71 0,478  
       Turkije 0,70 0,45 - 1,10 -1,54 0,124  
       Overige westers 0,95 0,55 - 1,64 -0,19 0,853  
       Overige niet-westers 1,33 0,94 - 1,88 1,63 0,103  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 1,00 0,52 - 1,91 0,00 1,000  
       Vermogen met geweld 1,00 0,79 - 1,26 -0,03 0,976  
       Vermogen zonder geweld 1,14 0,88 - 1,47 1,00 0,319  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,80 0,57 - 1,12 -1,29 0,196  
       Drugs 0,94 0,70 - 1,26 -0,42 0,674  
       Verkeer 1,02 0,48 - 2,16 0,04 0,965  
       Overig 0,78 0,49 - 1,25 -1,02 0,306  
Gemiddelde ernst 1,00 0,99 - 1,01 0,13 0,893  
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e jaar 1,04 0,84 - 1,30 0,39 0,698  
Aantal eerdere strafzaken 1,50 1,29 - 1,74 5,25 0,000 *
Gemiddelde aantal delicten afgelopen 4 jaar 1,90 1,46 - 2,47 4,81 0,000 *
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delict-
       patroon

1,03 1,00 - 1,06 1,80 0,071  

3     Huisvesting en wonen 1,01 0,97 - 1,05 0,45 0,655  
4     Opleiding, werk en leren 1,00 0,97 - 1,03 0,04 0,969  
5     Inkomen en omgaan met geld 0,99 0,95 - 1,03 -0,57 0,567  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,01 0,98 - 1,05 0,57 0,567  
7     Relaties met vrienden en kennissen 1,02 0,97 - 1,07 0,83 0,406  
8     Drugsgebruik 1,03 1,00 - 1,06 2,06 0,039  
9     Alcoholgebruik 1,01 0,98 - 1,04 0,79 0,429  
10   Emotioneel welzijn 0,94 0,90 - 0,99 -2,52 0,012 *
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,02 0,98 - 1,06 0,99 0,321  
12   Houding 0,97 0,93 - 1,01 -1,32 0,189  
Behandelverleden        
Totale aantal gedragsinterventies/externe hulp vanuit
3RO

1,04 0,97 - 1,11 1,02 0,307  

Verslavingszorg in verleden 0,97 0,75 - 1,25 -0,24 0,810  
Psychiatrische hulp in verleden 1,21 0,98 - 1,49 1,81 0,071  
Executiekenmerken        
Aan eisen programma-integriteit voldaan 0,95 0,82 - 1,10 -0,71 0,478  
Aan inclusiecriteria voldaan 0,84 0,71 - 0,99 -2,06 0,040  
Intramurale setting 1,20 0,98 - 1,45 1,80 0,071  
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Tabel b7.3 (Vervolg)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Voortgangsindicatoren        
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit Eysenck 1,11 0,87 - 1,40 0,83 0,406  
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit Barratt 1,42 1,04 - 1,93 2,22 0,026  
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit SPSI-R 0,91 0,74 - 1,13 -0,82 0,414  
Betrouwbaar positief verschil perspectief nemen 0,79 0,57 - 1,11 -1,37 0,171  
Betrouwbaar positief verschil positief probleem
oplossen

1,06 0,79 - 1,42 0,38 0,706  

Betrouwbaar positief verschil negatief probleem
oplossen

0,97 0,75 - 1,25 -0,22 0,824  

Betrouwbaar positief verschil rationeel probleem
oplossen

0,88 0,74 - 1,04 -1,53 0,126  

Betrouwbaar positief verschil vermijdende stijl 0,98 0,75 - 1,28 -0,13 0,898  

* Significant volgens de gemodificeerde Hochberg-procedure.
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Tabel b7.4 Regressieanalyse executiekenmerken op recidive-impact (2)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Persoonskenmerken        
Sekse (man) 1,43 0,92 - 2,23 1,59 0,112  
Leeftijd 0,97 0,96 - 0,98 -4,08 0,000 *
Geboorteland (Nederland = ref)  
       Marokko 0,93 0,58 - 1,51 -0,29 0,775  
       Voormalige Nederlandse Antillen 1,26 0,89 - 1,79 1,32 0,186  
       Suriname 1,22 0,84 - 1,78 1,06 0,289  
       Turkije 0,73 0,43 - 1,21 -1,22 0,223  
       Overige westers 0,66 0,00 - 1,29 -1,22 0,221  
       Overige niet-westers 1,49 0,95 - 2,33 1,76 0,079  
Kenmerken uitgangszaak        
Delictcategorie (geweld=ref)  
       Zeden 1,41 0,70 - 2,84 0,97 0,334  
       Vermogen met geweld 0,89 0,65 - 1,21 -0,77 0,443  
       Vermogen zonder geweld 1,13 0,81 - 1,58 0,71 0,480  
       Vernieling, lichte agressie en openbare orde 0,85 0,57 - 1,27 -0,77 0,441  
       Drugs 0,86 0,60 - 1,22 -0,85 0,395  
       Verkeer 1,76 0,66 - 4,72 1,13 0,260  
       Overig 0,70 0,42 - 1,17 -1,38 0,168  
Gemiddelde ernst 1,00 1,00 - 1,01 0,78 0,434  
Criminele carrièrekenmerken        
Eerste delict voor 18e jaar 0,99 0,77 - 1,27 -0,08 0,934  
Aantal eerdere strafzaken 1,59 1,34 - 1,88 5,40 0,000 *
Gemiddelde ernst delicten afgelopen 4 jaar 1,01 1,00 - 1,01 2,98 0,003 *
Problematiek (RISc)        
1/2  Delictgeschiedenis/huidig delict/delictpatroon 1,04 1,00 - 1,08 2,17 0,030  
3     Huisvesting en wonen 1,02 0,96 - 1,07 0,56 0,578  
4     Opleiding, werk en leren 1,02 0,99 - 1,06 1,14 0,254  
5     Inkomen en omgaan met geld 0,96 0,91 - 1,01 -1,61 0,108  
6     Relaties met partner, gezin en familie 1,01 0,96 - 1,05 0,27 0,791  
7     Relaties met vrienden en kennissen 1,04 0,98 - 1,11 1,29 0,199  
8     Drugsgebruik 1,03 0,99 - 1,07 1,47 0,142  
9     Alcoholgebruik 1,02 0,97 - 1,06 0,75 0,451  
10   Emotioneel welzijn 0,95 0,89 - 1,00 -1,84 0,066  
11   Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 1,03 0,98 - 1,08 1,05 0,296  
12   Houding 0,95 0,90 - 1,00 -1,85 0,068  
Behandelverleden        
Totale aantal gedragsinterventies/externe hulp vanuit
3RO

1,04 0,94 - 1,16 0,83 0,405  

Verslavingszorg in verleden 1,05 0,72 - 1,54 0,27 0,789  
Psychiatrische hulp in verleden 1,35 1,02 - 1,79 2,09 0,037  
Executiekenmerken        
Aan eisen programma-integriteit voldaan 0,81 0,67 - 0,98 -2,19 0,029  
Aan inclusiecriteria voldaan 0,82 0,67 - 1,02 -1,82 0,069  
Intramurale setting 1,28 1,01 - 1,61 2,05 0,040  
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Tabel b7.4 (Vervolg)

Achtergrondkenmerken exp (b) 95% bi t p

Voortgangsindicatoren        
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit Eysenck 1,17 0,85 - 1,60 0,97 0,333  
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit Barratt 1,34 0,88 - 2,06 1,36 0,174  
Betrouwbaar positief verschil impulsiviteit SPSI-R 1,01 0,77 - 1,32 0,06 0,951  
Betrouwbaar positief verschil perspectief nemen 0,71 0,47 - 1,06 -1,68 0,093  
Betrouwbaar positief verschil positief probleem
oplossen

1,18 0,82 - 1,70 0,92 0,360  

Betrouwbaar positief verschil negatief probleem
oplossen

0,81 0,59 - 1,11 -1,31 0,190  

Betrouwbaar positief verschil rationeel probleem
oplossen

0,82 0,67 - 1,01 -1,84 0,066  

Betrouwbaar positief verschil vermijdende stijl 0,81 0,59 - 1,12 -1,28 0,199  

* Significant volgens de gemodificeerde Hochberg-procedure.
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