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Voorwoord 

Dit literatuuronderzoek is verricht in opdracht van de directie Preventie, 
Jeugd en Sancties (DPJS) van het ministerie van Justitie. Het is het eindresul-
taat van de eerste fase van het 'Project effectiviteit van sancties'. Het doel van 
dat project is te komen tot een `toetsingskader', een set van kenmerken waar-
aan programma's die willen bijdragen aan vermindering van recidive en aan 
het bevorderen van resocialisatie moeten voldoen om zo veel mogelijk effect 
te hebben. Het gaat daarbij om het bepalen c.q. voorspellen van de effecti-
viteit van sancties en interventieprogramma's, zowel van bestaande als van 
nieuwe vormen. 
Voor het beleidsmatig begeleiden van dit hele traject, is door deze directie 
een `Begeleidingsgroep effectiviteit van sancties' in het leven geroepen. Het 
onderhavige literatuuronderzoek is in deze begeleidingsgroep besproken, 
maar de inhoudelijke begeleiding hoorde niet tot de taak van de begelei-
dingsgroep. Toch zijn enkele waardevolle suggesties gedaan. Dank daarvoor! 
Speciale dank gaat uit naar Ed Leuw en Boulce Wartna, WODC-collega's die 
op zeer korte termijn bereid waren het rapport van uitvoerig commentaar te 
voorzien. 
Programmaverantwoordelijken van dit project waren achtereenvolgens Koert 
Swierstra en Menke Bol. 
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Samenvatting 

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het voorliggende literatuuronderzoek is uitgevoerd op verzoek van de directie 
Preventie, Jeugd en Sancties (DPJS) van het ministerie van Justitie. Het doel 
was de literatuur te onderzoeken op de mogelijkheid tot het ontwildcelen 
van een `toetsingskader', een set van kenmerken waaraan programma's die 
willen bijdragen aan vermindering van recidive en aan het bevorderen van 
resocialisatie moeten voldoen om zo veel mogelijk effect te hebben. Het 
gaat om het bepalen c.q. voorspellen van de effectiviteit van sancties en 
interventieprogramma's, zowel bestaande als nieuwe vormen. 
De achtergrond van de vraag is de brede politieke en beleidsmatige discussie 
over de effectiviteit van het bestaande scala aan sanctie-modaliteiten, en 
met name het project Herziening Sanctiestelsel. Aan de orde zijn daarbij 
voor justitie fundamentele vragen over de herziening van het hele sanctie-
arsenaal, en de inhoud van de regiems. Een belangrijke vraag daarbij is of 
op reIntegratie gerichte sanctionering effect heeft, een positieve uitwerldng 
heeft. Ook de toekomst van de taalcstraf is aan de orde, aangezien ook daar 
de effectiviteitvraag gesteld wordt. Het doel van de verkenning is bestaand 
onderzoeksmateriaal in binnen en buitenland te inventariseren en te wegen. 
Vervolgens zal een empirisch onderzoek uitgevoerd worden naar de 
effectiviteit van een aantal interventies. 

De probleemstelling van dit literatuuronderzoek luidt: 
Wat zijn volgens de literatuur de bewezen of waarschijnlijke kenmerken 
waaraan strafrechtelijke interventies bij welke daders c.q. delictvormen 
moeten voldoen, om effectief te zijn? Zijn deze kenmerken te vervatten in 
een toetsingskader voor effectiviteit? Het betreft het gehele sanctie-arsenaal, 
voor zowel meerder- als minderjarigen. 

De onderzoeksvragen die op grond van de literatuur beantwoord moeten 
worden zijn de volgende: 
— Is er een algemene set van kenmerken te noemen (c.q. toetsingskader te 

ontwerpen) waaraan programma's die willen bijdragen aan vermindering 
van recidive en versterking van maatschappelijke reIntegratie moeten 
voldoen om effect te hebben? Met andere woorden zijn er succesfactoren 
voor effectiviteit? Een impliciete, daaraan voorafgaande vraag is of 
strafrechtelijke interventies effect hebben in de zin dat zij resocialisatie 
bevorderen en recidive verminderen. 



— Is er per delictsoort of dadertypel een geheel van kenmerken te noemen 
(c.q. toetsingskader te ontwerpen) waaraan (residentiele) interventies 
moeten voldoen, willen zij effectief zijn? Zijn er interventies die juist wel 
of niet effect hebben bij verschillende dadergroepen? 

— Welke initiatieven zijn in enkele andere landen (Verenigde Staten, 
Canada, Groot-Brittannie, Zweden, eventueel Dullsland) genomen tot het 
ontwerpen van 'toetsingskaders'? Wat zijn de vastgelegde criteria? 

— In hoeverre zijn dew criteria bruikbaar in de Nederlandse situatie? 

Aanpalc en methode 

Materiaalverzarneling 

Teneinde literatuur op te sporen met betreldcing tot effectiviteit van sancties, 
behandeling en programma's in de zin zoals gedefmieerd, namelijk 
vermindering van recidive en versterlcing van maatschappelijke reIntegratie, 
is een aantal wegen bewandeld. Er was bij de directie DNS al een belangrijke 
hoeveelheid literatuur aanwezig. Daarnaast is de documentatie van het 
WODC geraadpleegd, en is gezocht via het Internet, bijvoorbeeld in de NIJ-
do cumentatie. 
De zoektocht richtte zich vooral op overzichtsstudies en op toetsingskaders 
met betreklcing tot effectiviteit van interventies. Zij was gericht op de 
volgende landen: Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannie, Zweden en 
Duitsland en Nederland. 
De grijze (niet-officieel gepubliceerde) literatuur met betrekking tot de 
erkenningscriteria voor het vaststellen van effectiviteit van programma's is 
verlcregen door contact te zoeken met deskundigen in Engeland, Schotland, 
Canada en Duitsland. 

In dit rapport staat centraal het effect van behandelingen en programma's 
die gegeven worden aan mensen wiens vrijheid ontnomen is, dan we! 
beperkt. Er is echter ook enige aandacht besteed aan het effect van 
strafrechtelijke sancties als zodanig. 
Aangezien er bijzonder veel onderzoeksliteratuur is naar effectiviteit van 
sancties en interventies, is een beperldng aangebracht in het bestudeerde 
materiaal. Er zijn overzichten beschreven naar effectiviteit van interventies in 
het algemeen (onderzoeksoverzichten en meta-analyses), en overzichten 

Inperking van het onderwerp 

Bijvoorbeeld meerder- en minderjarigen, mannen/vrouwen; kort/langgestraften, first 
offenders/harde kern, geestelijk gestoorden, zwakbegaafden, allochtonen/autochtonen, 
verslaafden, plegers van gewelddelicten, vermogensdelinquenten, zedendelinquenten. 
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daarvan en kritieken daarop 2 . Binnen het totale aantal onderzoeksoverzich-
ten is eveneens een keuze gemaakt. Zij zijn uitgekozen omdat zij het meest 
omvattend zijn, lcwalitatief het beste, het meest recent, of omdat zij meer 
toegespitst zijn op de situatie in Europa dan wel Nederland. (Het meeste 
onderzoek is in Noord-Amerika verricht). Tevens zijn zowel overzichtsstudies 
naar volwassenen als naar jeugdigen in het literatuuronderzoek betroldcen. 
Het merendeel van de (overzichts)studies betreft jeugdigen. 
Naast onderzoeksoverzichten die algemeen gericht zijn, op allerlei soorten 
interventies en daders, zijn ook overzichten bestudeerd met betrelcking tot 
een speciaal soort dader of delict. Er zijn namelijk onderzoeksoverzichten 
met betreldcing tot gewelddelicten en zedendelicten, en drugverslaafden. 
Vooral met betrelddng tot zedendelicten is een groot aantal meta-analyses 
verschenen, zodat hier relatief veel aandacht aan besteed wordt. Een enkele 
keer wordt een afzonderlijk onderzoek genoemd, bijvoorbeeld een lang-
lopend evaluatie-onderzoek, of een recent interessant onderzoek. Dit is met 
name het geval bij de interventies voor zedendelinquenten en voor geweld-
dadige delinquenten. 
Daarnaast wordt beschreven hoe inmiddels in een aantal landen op grond 
van de uitkomsten van empirisch onderzoek de aandacht voor resocialisatie 
is opgeleefd en getracht wordt een beter inzicht te verlcrijgen in de effecten 
van interventies en een beter toezicht op behandelingsprogramma's te 
houden. Dit gebeurt door middel van het 'erkennen' (accrediting) van 
programma's. 
Een veelbelovend en afzonderlijk geevalueerd programmamodel dat ook 
'erkend' is als zijnde kansrijk in het resocialiseren wordt uitvoerig besproken, 
namelijk Reasoning and Rehabilitation, een trainingsprogramma voor 
cognitieve vaardigheden. 

Bevindingen 

Algemeen 
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Ondanks allerlei methodologische kanttekeningen die geplaatst kunnen 
worden bij zowel de meta-analyses als de primaire onderzoeken waarop zij 
gegrond zijn, blijkt uit de wetenschappelijke literatuur met betrelddng tot het 
effect van strafrechtelijke interventies dat deze uitwerldng hebben in de zin 
dat zij recidive kunnen verminderen, en resocialisatie bevorderen. Het in de 
jaren zeventig en tachtig wijd verspreide idee dat `niets werkt', is daarmee 
volgens velen weerlegd. Het effect is weliswaar bescheiden, maar zeker 

2 	De beschrijving van een aantal algemene overzichtsstudies, meta-evaluaties . en overzich- 
ten daarvan, alsmede een meta-analyse met betrekking tot gewelddelicten en ernstige 
delicten gepleegd door jeugdigen, steunt voor een belangrijk deel op het proefschrift 
van Boendermaker (1999). Haar proefschrift betreft justitiele behandelinrichtingen voor 
jongeren, zodat haar bespreldng van literatuur ook beperkt blijft tot behandeling van 
jongeren en de effecten daarvan. In een aantal gevallen waren de besproken studies 
echter ook gericht op volwassenen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de overzichts-
studie van Bol (1995). Zij bespreekt een groot aantal overzichtsstudies van onderzoek naar 
interventies die gepubliceerd zijn sinds 1987. Zij bespreekt onderzoek naar interventies 
voor volwassenen en jeugdigen. 
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aanwezig. Het is over het algemeen niet zo dat door een interventie recidive 
in zijn geheel verdwijnt. Tevens is gebleken dat het effect samenhangt met 
het soort interventie. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de 
meta-analyses op grond waarvan deze conclusie getroldcen wordt, geen 
eenduidige indeling op soorten interventie aanhouden. De meta-analyses 
betreffen vooral Noord-Amerikaans onderzoek en jeugdigen. 
Sommige interventies hebben effect, andere werken niet, of hebben zelfs een 
averechts effect in de zin dat recidive toeneemt. Interventies gebaseerd op 
afschrildcing, zoals de Amerikaanse boot camps of scared straight lijken niet te 
werken, of hebben juist negatieve gevolgen. Dit is zo, tenzij zij een behandel-
component omvatten. Pure dynamische of non-directieve psychotherapie, 
die niet gericht is op het criminele gedrag, lijkt geen effect te hebben. 
Vrijheidsbenemende of beperkende wettelijke sancties als zodanig hebben, 
aldus sommige wetenschappers, geen effect. Zij zijn niet relevant voor toe-
komstig gedrag. Het gaat om hetgeen in het kader van de tenuitvoerlegging 
gebeurt. Sancties die een nadere interventie omvatten, kunnen maken dat 
er wel resultaat bereikt wordt. Daarbij kan het gaan om een scala aan 
mogelijkheden, varierend van het geven van cursussen, training in sociale 
vaardigheden tot behandeling. 
Sommige interventies hebben meer effect dan andere. Zo is gebleken dat op 
cognitie (denken, probleemoplossen) en gedrag gerichte interventies over het 
geheel genomen het meeste succes hebben. Dit zijn interventies die zijn 
gebaseerd op de leertheorie. De achterliggende gedachte is dat cognitie en 
gedrag niet ingeworteld zijn, en dat zij veranderd kunnen worden door te 
leren. Het gaat daarbij om een groot aantal specifiekere vormen, zoals 
training in sociale of in cognitieve vaardigheden, het stelselmatig belonen 
van bepaald gedrag, het geven van het goede voorbeeld, training in het 
verbeteren van zelfcontrole. Ook meervoudig samengestelde programma's, 
die een combinatie aan behandelmethoden gebruiken, leiden tot goede 
resultaten. Gezinstherapie en gezinsbegeleiding zijn eveneens kansrijk in 
het verminderen van recidive. 

Effectieve programmakenmerken 

Op grond van de onderzochte literatuur is niet duidelijk welke elementen 
precies maken dat een programma uitwerking heeft. Wel kan een geheel van 
kenmerken gegeven worden waaraan programma's moeten voldoen teneinde 
kansrijk te zijn in het verminderen van recidive en het bevorderen van 
resocialisatie. De belangrijkste zijn: 
— theoretisch goede doordenking van een programma; 
— nauwgezette toepassing van het programma-ontwerp waardoor onder-

delen en de afstemming daartussen niet verwateren; 
— goede materiele en personele voorzieningen: zowel fysieke voorzieningen 

en goed gestructureerde behandelomgeving als grondige selectie, training 
en toezicht op personeel; 

— grondige beoordeling van de delinquent bij instroomselectie; 
— gerichtheid op misdaadbevorderende factoren binnen en buiten de 

individuele delinquent; 



— intensieve toediening aan hoge-risico delinquenten (degenen die een 
hoog risico lopen opnieuw te recidiveren); 

— terugvalpreventie en nazorg. 

Aanvullend kan gesteld worden dat bij een goed werkend programma, de 
uitwerking beter is in de gemeenschap dan in een inrichting. Dat wil echter 
niet zeggen dat een inrichtingprogramma geen effect kan hebben, of dat 
programma's in de gemeenschap zonder meer beter zijn dan programma's 
in inrichtingen. 

Speczfieke delictenldaders 
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Een van de onderzoeksvragen was of er per delictsoort of dadertype een 
geheel van kenmerken te noemen is waaraan (residentiele) interventies 
moeten voldoen, willen zij effectief zijn. Uit de bestudeerde (overzichts)lite-
ratuur blijkt dat bepaalde interventies bij plegers van bepaalde misdrijven 
kunnen werken, of juist niet. Wat betreft plegers van geweld en ernstige 
delicten, zedendelinquenten en verslaafden blijken interventies gericht op 
cognitie en gedrag resultaat te kunnen hebben. Vooral training in cognitieve 
vaardigheden kan effect hebben bij genoemde typen delinquenten. Dit blijkt 
uit de evaluatie van het in Canada ontwildcelde programma Cognitive Skills 
Training, ook wel Reasoning and Rehabilitation genoemd. Dit programma 
heeft namelijk effect bij delinquenten die een cognitief `gebrek' hebben, een 
redeneertekort. Bij delinquenten zonder dit gebrek werkt het programma 
niet. Gebleken is dat het programma niet werIcte bij niet-gewelddadige 
vermogensdelinquenten (diefstal, inbraak, fraude) en plegers van berovingen, 
die wel cognitieve tekorten hadden. Een mogelijke verklaring is dat dit 
samenhangt met de onderzochte steekproef: vermogensdelinquenten in 
federale gevangenissen in Canada hebben een hoger risico op recidive in 
vergelijking met plegers van andere delicten. Delinquenten met de hoogste 
recidiverisico's gaven minder respons op het programma. Bij psychopaten 
werkt het programma niet omdat zij geen redeneertekort hebben (dit laatste 
berust op een mondelinge mededeling). Bij deze laatsten kan de interventie 
juist een averechts effect hebben. Het programma wordt in Canada vooral 
gegeven aan volwassen delinquenten. 
Per dadertype zijn er specifieke interventievormen. Uit de meta-analyses 
met betrelcking tot (vooral volwassen) zedendelinquenten is gebleken dat 
cognitief-gedragstherapeutische interventies en hormonale behandeling, 
in combinatie met andere therapie zin hebben. De op cognitie en gedrag 
gerichte programma's houden dan bijvoorbeeld in: procedures gericht op het 
veranderen van verwrongen denken, terugvalpreventiestrategieen. Dit laatste 
houdt in dat delinquenten leren bij zichzelf de kenmerken te onderkennen 
die leiden tot het plegen van het delict, en deze leren doorbreken. Welke 
therapie het beste werkt, hangt samen met persoonlijkheidskenmerken van 
daders en de delicten die zij plegen. Er is meer resultaat geboekt bij misbrui-
kers van kinderen dan bij verkrachters. Uit sommige meta-analyses blijkt dat 
degenen die vrijwillig behandeld zijn, succesvoller zijn dan behandelden 
onder dwang; beide groepen zijn succesvoller dan niet-behandelden. 



Het is de vraag of behandeling bij pathologische delinquenten aanslaat: de 
gevaarlijkste delinquenten worden vaak door selectieprocedures uitgesloten 
van behandeling. 
Wat drugverslaafden betreft, kan gezegd worden dat onvrijwillig geplaatste 
drugverslaafden veelal een langere behandeltijd hebben dan vrijwillig 
geplaatsten en, in tegenstelling tot deze laatsten, behandeling ook vaker 
afmaken. In dat geval kan behandeling een gunstig effect hebben op gebruik 
en criminaliteit bij oudere langdurig verslaafden die veel verslavingsverwante 
delicten plegen. Tevens zouden programma's gericht op cognitie en gedrag 
werken, en zouden programma's met een gefaseerde aanpak, en nazorg, 
deelname aan zelfhulp- of ondersteungroepen een relatief gunstig effect 
hebben (detoxificatie, therapeutische gemeenschap, methadononderhouds-
programma, ambulante drugsvrije interventie). 
Wat betreft gewelddadige delinquenten is, blijkens onderzoeksoverzichten, 
een en ander onduidelijk. Niet is aangetoond dat training in vaardigheden 
voor probleemoplossen en training in moreel redeneren effect heeft bij 
gewelddadige, ernstig delinquente adolescenten. Anderzijds heeft een 
veelzijdig, en intensief cognitief trainingsprogramma dat gebruikt werd bij 
gedetineerde jeugdige delinquenten enig resultaat laten zien na een vervolg-
periode van vier maanden. 
Wellicht kan training in woedebeheersing gewelddadig gedrag verminderen, 
in elk geval op de korte termijn. Multisysteem-therapie, een behandeling 
voor jeugdige delinquenten die gericht is op en gegeven wordt in de natuur-
lijke omgeving van de delinquent (familie, vriendengroep), lijkt effect te 
hebben. Kenmerkend is dat zij is gericht op de natuurlijke omgeving van de 
delinquent, en op meerdere problematische aspecten van de delinquente 
jeugdige. 
Er is in het kader van dit literatuuronderzoek geen duidelijk onderscheid naar 
effectiviteit van interventies voor minder- en meerderjarigen te maken. Het 
lijkt erop dat interventies gericht op cognitie en gedrag voor beide groepen 
resultaat kunnen hebben. Sommige interventies zijn wel specifiek op jeug-
digen gericht, bijvoorbeeld de zojuist genoemde multisysteem-therapie. 
Er is in de onderzochte literatuur geen aandacht besteed aan de kenmerken 
van programma's voor specifieke groepen als vrouwen, geestelijk gestoorden, 
zwakbegaafden en allochtonen. Ook wordt geen onderscheid gemaakt naar 
kort-en langgestraften, of first-offenders/harde kern. 

Erkenning van programma's in het buitenland 
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In een aantal landen (Engeland en Schotland, Canada) zijn door het gevange-
niswezen, c.q. de reclassering initiatieven genomen om inzicht te verlcrijgen 
in het effect van interventies, en toezicht te houden op de uitvoering ervan. 
Er zijn algemene criteria geformuleerd aan de hand waarvan programma's 
beoordeeld en 'erkend' kunnen worden door een panel van deskundigen. 
Deze algemene criteria weerspiegelen de criteria zoals geformuleerd in 
antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Per te erkennen programma moet 
aangegeven worden wat de doelgroep is, wat de intensiteit, het doel, de 
criteria voor toelating etc. 



Conclusie 

Tot slot kan worden vastgesteld dat er niet een universeel toetsingskader is 
te ontwerpen dat op alle dader- en delicttypen van toepassing is. Wel zijn 
op grond van de onderzochte literatuur algemene kenmerken duidelijk 
geworden waaraan interventies voor specifieke daders/en of delicten moeten 
voldoen. 
Een complicatie hierbij is ook dat er verschillende typologieen van daders 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld naar soort misdrijven (zedendelinquenten), maar 
ook naar aard van de dader (geestelijk gestoord, psychopaat). Bovendien zijn 
er per soort misdrijf weer subcategorieen, waarbij iedere dader wellicht een 
ander soort behandeling nodig heeft (een incestpleger reageert anders dan 
een verlcrachter). Met andere woorden: het is moeilijk om per dadertype 
algemene kenmerken te noemen waaraan een programma moet voldoen. 
Uiteindelijk moet per programma gekeken worden voor wellce individuele 
daders het effect kan hebben. Dat houdt mede in dat er individuele selectie 
en toewijzing aan programma's moet zijn. Daar zijn criteria voor nodig. 
Om hier meer inzicht in te verkrijgen, is meer literatuuronderzoek nodig, 
toegespitst op specifieke delicten en dadertypen, waarbij ook zaken als moti-
vatie, selectiecriteria voor toewijzing van delinquenten aan programma's, 
classificatie van delinquenten betrokken zouden kunnen worden. 
Hiernaast of hieropvolgend kan dan onderzoek gedaan worden naar de 
effectiviteit van (specifieke combinaties van) programma's, kenmerken van 
behandelaars en kenmerken van delinquenten. Effectmeting kan ook plaats 
vinden door recidive volgens een vast patroon te volgen, met behulp 
van/door middel van de door het WODC op te zetten recidivemonitor. 

Tevens zijn criteria geformuleerd waaraan instellingen moeten voldoen om 
erkend te worden. Hierbij wordt specifiek ingegaan op allerlei omstandig-
heden als personeel, uitrusting, administratieve zaken en dergelijke. 
Inmiddels zijn in de verschillende landen programma's erkend als zijnde 
kansrijk in het behandelen van delinquenten, bijvoorbeeld Cognitive Skills 
Training, programma's voor drugverslaafden en voor zedendelinquenten. 
De algemene kenmerken waaraan programma's moeten voldoen willen zij 
effect hebben, lijken ook bruikbaar voor de Nederlandse situatie, evenals de 
criteria voor het erkennen van instellingen die programma's uitvoeren. 
Het geheel dient echter nog vertaald te worden naar de Nederlandse praktijk-
situatie, waarbij vragen een rol spelen als hoe lang kunnen interventies duren 
(gezien de tijdsduur van de sanctie), welk personeel moet de interventie 
geven? 



1 	lnleiding 

Op verzoek van de directie Preventie, Jeugd en Sancties (DPIS) van het 
ministerie van Justitie is door het WODC een literatuuronderzoek uitgevoerd 
naar de mogelijIcheid van het ontwilckelen van een toetsingskader voor het 
bepalen c.q. voorspellen van de effectiviteit van sancties en interventie-
programma's. Het ligt in de bedoeling een dergelijk toetsingskader te 
ontwikkelen, waarbij gedacht moet worden aan een set van kenmerken 
waaraan interventies moeten voldoen, willen zij kansrijk zijn in het vermin-
deren van recidive en het bevorderen van resocialisatie. Dit geldt zowel voor 
de bestaande als voor de nieuwe modaliteiten. Het gaat daarbij zowel om 
algemene kenmerken van interventies, als om de vraag welke interventie bij 
welk soort dader het meeste effect heeft. 
De achtergrond waartegen dit literatuuronderzoek wordt uitgevoerd, is de 
brede politieke en beleidsmatige discussie over de effectiviteit van het be-
staande palet aan sanctie-modaliteiten, en met name het project Herziening 
Sanctiestelsel. Aan de orde zijn voor justitie fundamentele vragen over de 
herziening van het hele Nederlandse sanctie-arsenaal, en de inhoud van 
de regiems. Een belangrijke vraag daarbij is of op reIntegratie gerichte sanc-
tionering effect heeft, een positieve uitwerldng heeft. Ook de toekomst van 
de taakstraf is aan de orde, aangezien ook daar de effectiviteitvraag gesteld 
wordt. Het doel van het literatuuronderzoek is bestaand onderzoeksmateriaal 
in binnen en buitenland te inventariseren en te wegen. Vervolgens zal 
empirisch onderzoek uitgevoerd worden naar de effectiviteit van een aantal 
interventies. 

1.1 	Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De probleemstelling van het literatuuronderzoek is: 
Wat zijn volgens de literatuur de bewezen of waarschijnlijke kenmerken 
waaraan strafrechtelijke interventies bij welke daders c.q. delictvormen 
moeten voldoen, om effectief te zijn? Zijn deze kenmerken te vervatten in 
een toetsingskader voor effectiviteit? Het betreft het gehele sanctie-arsenaal, 

- zowel voor meerder- als minderjarigen. 

De onderzoeksvragen die op grond van de literatuur beantwoord moeten 
worden zijn de volgende. 
— Is er een algemene set van kenmerken te noemen (c.q. toetsingskader te 

ontwerpen) waaraan programma's die bijdragen aan vermindering van 
recidive en versterldng van maatschappelijke reIntegratie moeten vol-
doen om effect te hebben? Met andere woorden, zijn er succesfactoren 
voor effectiviteit? Een impliciete, daaraan voorafgaande vraag, waar 
ook antwoord op gegeven zal worden, is of strafrechtelijke interventies 
effect hebben in de zin dat zij resocialisatie bevorderen en recidive 
verminderen. 



— Is er per delictsoort of dadertype een geheel van kenmerken te 
noemen (c.q. toetsingskader te ontwerpen) waaraan (residentiele) 
interventies moeten voldoen, when zij effectief zijn? Zijn er interventies 
die juist wel of niet effect hebben bij verschillende dadergroepen? 

— Welke initiatieven zijn in enkele andere landen (Verenigde Staten, 
Canada, Groot-Brittannie, Zweden, eventueel Duitsland) genomen tot 
het ontwerpen van 'toetsingskaders'? Wat zijn de vastgelegde criteria? 

— In hoeverre zijn deze criteria bruikbaar in de Nederlandse situatie? 

1.2 	Begrippen en definities 

Bijvoorbeeld meerder-en minderjarigen, mannen/vrouwen; kort/langgestraften, first 
offenders/harde kern, geestelijk gestoorden, zwalcbegaafden, allochtonen/autochtonen, 
verslaafden, plegers van gewelddelicten, vermogensdelinquenten, zedendelinquenten. 
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Enkele belangrijke begrippen in dit rapport zijn effectiviteit en sancties, 
interventies, programma's en behandeling. 
Het woord effectiviteit is een synoniem van doeltreffendheid. Hieruit blijkt 
duidelijk dat het gaat om het behalen van gestelde doelen. De klassieke 
strafdoelen voor volwassenen, die in leerboeken, vakliteratuur en jurispru-
dentie genoemd worden zijn (Bol, 1995): vergelding, beveiliging van de 
maatschappij, generale preventie (afschrikking) en speciale preventie. Een 
strafrechtelijke ingreep is vanuit het oogpunt van speciale preventie effectief 
als het de betroldcene weerhoudt van het opnieuw plegen van delicten. Dit 
kan bereikt worden door afschrildcing, het uitschakelen van delinquenten 
(incapacitation) of door resocialisatie. Bij dit laatste wordt getracht vaardig-
heden of voorzieningen aan de betrolcken delinquent mee te geven die hem 
in staat stellen het plegen van delicten te voorkomen (VVartna, 1999). In de 
wet is dit doel van tenuitvoerleggen van een vrijheidsstraf of vrijheidsbene-
mende maatregel omschreven als 'met handhaving van het karakter van de 
vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel wordt de tenuitvoerlegging 
hiervan zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de 
terugkeer van de betrokkenne in de maatschappij' (artikel 2 lid 2 Peniten-
tiaire beginselenwet). Het is het doel waar we ons in dit rapport op richten; 
bij resocialisatie gaat het om gedragsbeInvloeding. Het is de bedoeling dat 
mensen geen nieuwe delicten meer plegen (Bol, 1995). 
Ook in het jeugdstrafrecht is dit het doel. Bij een jeugdige die met het straf-
recht in aanraking komt, is het ontwilckelingsproces tot volwassene door 
verschillende oorzaken verstoord of vertraagd. Sancties staan in het teken van 
het opvoeden, het leren wat wel en wat niet mag, het helpen bij het bereiken 
van zelfstandigheid, en het zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zij 
hebben dus meer een pedagogisch karakter. 
Omdat het doel dus zowel in het strafrecht voor volwassenen als voor 
jeugdigen is dat mensen geen nieuwe delicten meer plegen, wordt recidive 
als maat genomen voor het vaststellen van de effectiviteit. Deze maat is niet 
volmaakt en er ldeven conceptuele en methodologische problemen aan; 
desondanks is het de meeste gebruikte maat en geeft zij het beste de effecti-
viteit van de opgelegde sancties aan. Op deze plaats wordt slechts een enkele 



Na deze korte beschouwing over het begrip effectiviteit en het meten daar-
van, nu een enkel woord over de begrippen interventie, sanctie, programma 

en behandeling. In de criminologie wordt de term interventie vaak gebruikt 

Zie voor uitgebreidere beschouwingen bijvoorbeeld Wartna die onderzoek naar recidive 
in Nederland bestudeerd heeft (Wartna, 1999). 
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kanttekening bij het begrip geplaatst. 4  Het is bijvoorbeeld van belang wat 
men als recidivecriterium aanhoudt. Er blijken nogal wat keuzemogelijk-
heden te zijn. Ten eerste kan een nieuwe veroordeling wegens een strafbaar 
feit (algemene recidive) als criterium gelden. Het kan echter ook gaan om een 
veroordeling wegens een zelfde soort delict (speciale recidive). Ten tweede is 
de recidivemaatstaf verschillend: gekozen kan worden voor arrestatie, een 
nieuwe veroordeling, veroordeling tot gevangenisstraf, het terugplaatsen in 
detentie na het schenden van voorwaarden van voorwaardelijke invrijheid-
stelling. Ook de periodes waarover gemeten wordt, kunnen verschillend zijn 
(Bol, 1995). De gedachten over wat een verantwoorde tijdsperiode is zijn 
verschillend: zo zegt Maltz (1984) onder meer dat de grootste hoeveelheid 
jeugdige delinquenten die na detentie recidiveert, dat doet binnen de eerste 
zes maanden na vrijlating. Volgens Lose! zijn bij de behandeling van volwas-
sen zware criminelen betrouwbare uitspraken over verdere ontwildceling pas 
mogelijk na een periode van vier jaar. 
Een probleem bij recidive als maat is de kenbaarheid ervan. Het officiele 
recidivecijfer geeft immers niet het daadwerkelijke delictgedrag weer, maar 
slechts een deel daarvan. Het gekende delictgedrag hangt samen met de 
plaats waar het delict gepleegd is, de slimheid van de delinquent, selectie-
strategieen van de politie, procedurele beslissingen in het justitiele systeem 
enzovoort (Lise', 1996). Andere resultaatsmaten dan officiele recidive zijn 
mogelijk, zoals zelfrapportage, of rapportage door externe deskundigen. Deze 
leveren echter weer andere problemen op. 
Ondanks het feit dat recidive dus geen hoge betrouwbare en gevoelige 
resultaatsmaat is, blijft deze van centrale betekenis voor pralctisch werk (o.a. 
Palmer, 1994). Sommige auteurs zijn van mening dat ook het meten van meer 
psychologisch georienteerde zaken als attitudeverandering en verandering in 
gedrag van betekenis is (Lose!, 1996, Matthews en Pitts, 1998). Ook kan, 
behalve naar recidive, naar andere indicaties voor effectiviteit gekeken 
worden, zoals het verlcrijgen van werk, het sociale netwerk, het beeindigen 
van verslaving. 
Een probleem bij recidive-onderzoek is het vinden van de juiste controle-
groep. 
Een ander punt is dat niet duidelijk is welk effect aan de strafrechtelijke 
ingreep te danken is, en welk effect bijvoorbeeld arrestatie en berechting 
op jongeren hebben (Van Acker, 1998). Het niet recidiveren hangt wellicht 
ook eerder samen met steun van familie of vrienden, het hebben van onder-
dalc, (zicht op) werk, dan met het meedoen aan resocialisatie-programma's 
(Matthews en Pitts, 1998). Met andere woorden, zelfs als de eerdergenoemde 
vraagstulcken opgelost zouden zijn, dan nog blijft de vraag van de oorzakelijk-
heid: is het effect toe te schrijven aan de interventie? 
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om de overheidsreactie op het criminele gedrag van een persoon aan te 
duiden (Bol, 1995). In juridisch opzicht is de overheidsreactie op crimineel 
gedrag geregeld in het Wetboek van Strafrecht. Dit onderscheidt straffen en 
maatregelen, tesamen ook wel aangeduid als sancties. Bij straffen is sprake 
van het opzettelijk toebrengen van feed. Bij (een aantal) maatregelen gaat 
het er om dat de betroklcene zich onder behandeling stelt. Een behandeling 
is ook mogelijk in het kader van een bijzondere voorwaarde, of op vrijwillige 
basis. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht kent als hoofdstraffen die 
door de rechter aan volwassenen opgelegd kunnen worden, de gevangenis-
straf, het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte en de geld-
boete. De maatregelen zijn van vermogensrechtelijke aard (onttreldcing 
aan het verkeer, ontneming van wederrechtelijk verlcregen voordeel en 
schadevergoeding) en van niet vermogensrechtelijke aard, namelijk plaatsing 
in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschilddngstelling (TBS). In het jeugd-
strafrecht gelden de volgende straffen: boete, jeugddetentie, en taalcstraffen. 
De maatregel is de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. In dit litera-
tuuronderzoek wordt gekeken naar de vrijheidsbenemende en vrijheids-
beperkende sancties (deze laatsten ontnemen de vrijheid ten dele, op 
bepaalde tijdstippen, zoals een taakstraf). Op de straffen van vermogens-
rechtelijke aard wordt verder in het geheel niet ingegaan. 
Binnen het juridische kader van straffen en maatregelen, zijn verschillende 
wijzen van tenuitvoerlegging mogelijk. Het gaat daarbij om zaken als het 
regiem, de wijze van omgaan met gedetineerden, kortom de inhoud van de 
tenuitvoerlegging. Zo kan binnen de gevangenisstraf een behandeling plaats 
vinden, of een bepaald programma aan een gedetineerde aangeboden 
worden. Bij behandeling/therapie wordt (van Dale) vooral gedacht aan 
methoden om (psychiatrische) patienten te genezen. Derhalve zal bij een 
maatregel voor een TBS-gestelde of voor jeugdigen met gedragstoornissen 
eerder in termen van behandeling gesproken worden. Een programma kan 
een dergelijke behandeling inhouden. Het kan echter ook veel praktischer 
dingen omvatten zoals het bijbrengen van schoolse kennis, of arbeidstrai-
ning, of het aanleren van sociale vaardigheden. Het gaat dan eerder om 
training dan om behandeling. In de Engelstalige literatuur wordt veelal het 
woord treatment, danwel correctional treatment gebruikt. (Correctional doelt 
erop dat het binnen het kader van gevangenis dan wel reclassering plaats-
vindt.) De term treatment is breder dan de term behandeling: zij houdt ook 
bejegening en verzorging in. 'Correctional treatment', aldus Losel, 1995b, 
beperkt zich niet tot een medisch model van sociale deviantie en therapie: in 
onderzoeksoverzichten dienaangaande worden zowel psychotherapeutische 
benaderingen, sociale training als op onderwijs of arbeid gerichte benaderin-
gen geevalueerd en zelfs straffen. Binnen het brede concept van behandeling 
worden, aldus Losel, straf en afschrilddng dan evenals andere interventies 
gezien als mogelijke basisingredienten voor gedragsverandering. 
Een behandeling of programma kan door de reclassering aangeboden 
worden, of bijvoorbeeld in een justitiele behandelinrichting voor jongeren. 
Zo'n behandeling of programma kan verschillende (tussen)doelen hebben, 
maar is uiteindelijk gericht op resocialisatie (voor volwassenen) dan wel 
(her)opvoeding (van jeugdigen). 



Behandeling van delinquenten is een specifiek toegepast onderdeel van 
algemeen toegepaste therapieen. Er zijn in het algemeen verschillende 
soorten behandeling mogelijk, namelijk psychotherapie, maar ook farmaco-
therapie (het toedienen van medicijnen), of elektroconvulsietherapie en 
neurochirurgie (Zwanildcen e.a., 1990). Grofweg vijf soorten psychotherapie 
zijn in het kader van dit rapport van belang. 
1 Psycho-analytische psychotherapieën. Deze gaan uit van de psychodyna-

mische ('Freudiaanse') persoonlijkheidstheorie, die inhoudt dat ons 
gedrag wordt beheerst door irrationele motieven en impulsen, en dat 
het in hoge mate wordt bepaald door sterke, maar onbewuste seksuele 
en agressieve tendensen en conflicten. Bij deze therapieen wordt vooral 
aandacht besteed aan onderliggende interne psychische conflicten. 

2 Humanistische therapieen. Deze gaan uit van de humanistische persoon-
lijkheidstheorie, waarbij de ontwildceling van het zelf, zelfverwerkelijking 
erg belangrijk is. De ('Rogeriaanse') therapie is 'non-directief, en client-
gericht. De methode houdt in dat de therapeut een zeer persoonlijke 
gespreksrelatie met de client aangaat waarbij hij de gevoelens van de 
client accepteert hoe die ook zijn, en een onvoorwaardelijk positieve 
houding ten opzichte van de client heeft. 

3 Gedragstherapieën en cognitieve therapieën. Deze gaan uit van de 
leertheorie: gedrag is aangeleerd. leren' wordt gebruikt in een brede 
betekenis en behelst zowel concrete vaardigheden, als veranderingen in 
attitudes, opvattingen, emotionele expressie en sociale vaardigheden. 

4 Groepstherapieën, die op elk van de hiervoor genoemde theorieen 
gestoeld kunnen zijn. 

5 Systeembenadering (bijvoorbeeld gezinstherapie). De therapie is geba-
seerd op de gedachte dat mensen onderdeel maken van een bepaald 
natuurlijk systeem, en dat zij daarin behandeld moeten worden, omdat 
leden van een systeem (gezin, school, vriendengroep) elkaars gedrag 
wezenlijk beInvloeden. 

Al deze soorten behandeling kunnen toegespitst worden op gebruik bij 
delinquenten. In het rapport zal blijken dat met name de cognitieve en 
gedragstherapieen (en benaderingen) veel aan de orde komen. De term 
'cognitie-en gedragsgerichte interventie' (cognitive-behavioural) wordt dan 
gehanteerd. Deze geeft aldus Vennard e.a. (1997) geen eenvormige specifieke 
methode aan. Het is een brede term die aanduidt dat het gaat om het helpen 
van delinquenten om de consequenties van hun acties onder ogen te zien, 
hun motieven te begrijpen en nieuwe manieren te ontwikkelen om hun 
gedrag te controleren. Vennard en anderen pleiten ervoor duidelijke defi-
nities te ontwikkelen voor de verschillende onderdelen. 'Cognitie-en gedrags-
gericht' (Vennard e.a., 1997) is een etiket dat gegeven is aan een aantal inter-
venties die voortkomen uit de volgende drie nauw verwante psychologische 
theorieen. 
— Het klassiek behaviorisme (gedragsleer), dat de rol van externe omge-

vingsfactoren op het gedrag van individuen benadrukt. 
— De cognitieve theorie, waarbij het belang van denkprocessen van een 

individu benadrukt worden. Het gaat om redeneren, geheugen en 
probleemoplossen. 
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— De sociale-leertheorie, die is afgeleid uit het behaviorisme, maar die 
stelt dat, hoewel de omgeving een sleutelfactor blijft, leren ook indirect 
kan, door observatie of het zien van resultaten van het gedrag van ande-
ren. De invloed van de omgeving op het gedrag loopt dus vooral via 
cognitie. 

Er wordt vanuit gegaan dat gedragspatronen en cognities niet ingeworteld 
zijn en dat mensen er dus iets aan kunnen doen door te leren. Interventies 
kunnen gericht zijn op het veranderen van gedrag zowel als van denken, 
zij kunnen ook het accent op een van tweeen leggen. Programma's die ge- 
baseerd zijn op dit idee hebben de bedoeling delinquenten te confronteren 
met wat zij gedaan hebben, hun motieven te leren begrijpen en nieuwe 
manieren te ontwiklcelen om hiermee om te gaan en hun gedrag te 
beheersen. 
Een techniek die gebruikt wordt om het gedrag te veranderen is contingency-
management getracht wordt acceptabel gedrag te versterken door het conse-
quent belonen voor gewenst gedrag, en het (mild) straffen voor ongewenst 
gedrag. De beloning kan bestaan uit waardering, leuke activiteiten, of tokens 
die toegang tot zulke activiteiten geven. 
Gedragstherapie richt zich op het verminderen van ongewenste denkpatro-
nen en gedrag door technieken als training in ontspanning (het verminderen 
van opwindingsniveau) en assertiviteitstraining (bedoeld om angstgevoelens 
en dergelijke te venrangen door positieve manieren om er mee om te gaan). 
Cognitieve therapie is gericht op het identificeren en het veranderen van 
niet-functionele, verwrongen gedachten en het vervangen daarvan door meer 
aangepaste denkpatronen (bijvoorbeeld bij zedendelinquenten). 
Interventies gericht op cognitie en gedrag die zelfcontrole proberen te 
verbeteren, maken gebruik van technieken als zelfversterking en zelfinstructie 
training, waarin 'innerlijke' spraak gebruikt wordt om gedrag te controleren. 
Onder het cognitief-gedragsgerichte raamwerk vallen ook benaderingen als 
sociale vaardigheden training. Hierbij wordt een vorm van gedragstherapie 
gebruikt in samenhang met cognitieve technieken met als doel het verbeteren 
van sociale vaardigheden. De programma's houden instructies in over ver-
wacht gedrag, onder andere door het geven van voorbeelden hoe in een 
gegeven sociale situatie te reageren (modelling), rollenspel, oefenen, terug-
koppeling. 
Daamaast bestaan er samengestelde (multimodal) benaderingen. Het gaat 
dan om programma's waarbij een verscheidenheid aan methoden gegeven 
wordt, waaronder op cognitie en gedrag gerichte. Sleutelelementen zijn dan 
training in probleemoplossen, sociale vaardigheden training, het beheersen 
van woede en morele educatie. 
Zoals gezien kan psychotherapie ook als groepstherapie gegeven worden. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld in het kader van het peer culture model. (Boendermaker, 
1999). Het gaat dan om een therapeutische gemeenschap, waarin een groep 
goede invloed uit kan oefenen op zijn leden. Ms voorbeeld kan genoemd 
worden begeleide groeps-interactielpositieve groepscultuur (positive peer cul-
ture). Het gaat daarbij om bijeenkomsten waarin jongeren de leiding hebben, 
weliswaar onder begeleiding van een volwassene, en waarin het de bedoeling 
is dat deelnemers samen tot een oplossing komen van door henzelf ervaren 
en voorgelegde problemen. Het gaat om groepsdiscussies die gericht zijn op 



het confronteren met negatief gedrag en versterken van positief gedrag 
(Borduin en Schaeffer, 1998). Deelnemers bespreken elkaars gedrag en 
beslissen over het onderling toekennen van privileges of beloningen 
(Boendermaker, 1999). 
Functionele gezinstherapie en multisysteem-therapie zijn voorbeelden van 
behandelingen die zijn gebaseerd op de systeemtheorie. 

1.3 	Afbalcening van het beschreven terrein 
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In dit rapport staat centraal het effect (in de zin van vermindering van reci-
dive) van behandelingen en programma's die gegeven worden aan mensen 
wiens vrijheid ontnomen is, dan we! beperkt. Er zal echter ook enige aan-
dacht besteed worden aan het effect van strafrechtelijke sancties als zodanig. 
Er is bijzonder veel onderzoeksliteratuur naar effectiviteit van strafrechtelijke 
interventies. Er zijn primaire onderzoeken uitgevoerd, die vervolgens in 
onderzoeksoverzichten bijeen gebracht en geanalyseerd zijn. Zij zijn zowel in 
kwalitatieve, beschrijvende overzichten als in overzichten van lcwantitatieve 
aard, zogenaamde meta-analyses, geanalyseerd. 
Ook van deze overzichten zijn inmiddels weer overzichten en kritieken 
verschenen. In dit literatuuronderzoek beperken wij ons grotendeels tot de 
bespreking van een aantal van deze overzichten, zowel beschrijvende over-
zichten als meta-analyses, en tot overzichten daarvan. Er is een keuze ge-
maakt uit het totale aantal onderzoeksoverzichten aangezien het onmogelijk 
is ze allemaal te bespreken. Overzichten van onderzoek naar 'human service 
programmes in corrections' verschijnen namelijk al vanaf de jaren vijftig in de 
literatuur (Andrews en Bonta, 1994). 5  De hier beschreven onderzoeken zijn 
uitgekozen omdat zij het meest omvattend zijn, kwalitatief het beste, het 
meest recent, of omdat zij meer toegespitst zijn op de situatie in Europa.' 
(Het meeste onderzoek is in Noord-Amerika verricht). Tevens zijn zowel over-
zichtsstudies naar volwassenen als naar jeugdigen in het literatuuronderzoek 
betrokken (naar de laatsten zijn de meeste overzichtsstudies verricht). 
Naast onderzoeksoverzichten die algemeen gericht zijn, op allerlei soorten 
intezirenties en daders, zijn er ook overzichten met betreldcing tot een 
speciaal soort dader of delict. Er zijn onderzoeksoverzichten met betreldcing 
tot gewelddelicten en zedendelicten, en drugverslaafden. Vooral met betrek-
king tot het behandelen van zedendelicten is een groot aantal meta-analyses 
verschenen, zodat hier relatief veel aandacht aan besteed wordt. Een enkele 
keer wordt een afzonderlijk onderzoek genoemd, bijvoorbeeld een 

Zie bijvoorbeeld Andrews en Bonta (1994), p. 64, voor een overzicht van deze overzichts-
studies 

6 	De beschrijving van een aantal algemene overzichtsstudies, meta-evaluaties en overzich- 
ten daarvan, in hoofdstuk 2, en van de eerst besproken meta-evaluatie in hoofdstuk 3 
steunt voor een belangrijk deel op het proefschrift van Boendermaker (1999). Haar proef-
schrift betreft justitiele behandelinrichtingen voor jongeren, zodat haar bespreldng van 
literatuur ook beperkt blijft tot behandeling van jongeren en de effecten daarvan. In een 
aantal gevallen waren de besproken studies echter ook gericht op volwassenen. Daarnaast 
is ook gebruik gemaakt van de overzichtsstudie van Bol (1995). Zij bespreekt een groot 
aantal overzichtsstudies van onderzoek naar interventies die gepubliceerd zijn sinds 1987. 
Het gaat om onderzoek naar interventies voor zowel volwassenen als jeugdigen. 
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langlopend evaluatie-onderzoek, of een recent interessant onderzoek. Dit 
is met name het geval bij de interventies voor zedendelinquenten en voor 
gewelddadige delinquenten. 
Het onderhavige literatuuronderzoek geeft derhalve een bloemlezing uit 
onderzoeksoverzichten naar effectiviteit van interventies. Het is geen syste-
matisch, noch een uitputtend overzicht. 
Daarnaast wordt in dit rapport beschreven hoe inmiddels in een aantal Ian-
den op grond van de uitkomsten van empirisch onderzoek de aandacht voor 
resocialisatie is opgeleefd en getracht wordt een beter inzicht te verIcrligen in 
de effecten van interventies en een beter toezicht op programma's te houden. 
Dit doet men door programma's te 'erkennen'. Ms een programma wordt 
erkend betekent dit dat verwacht wordt dat het recidive kan verminderen 
zolang het toegediend wordt zoals de bedoeling is. Er zijn criteria vastgesteld 
waaraan interventies moeten voldoen willen zij erkend worden. 
In de praktijk is in het buitenland inmiddels een aantal interventies 'erkend'. 
Eon daarvan is op grote schaal ingevoerd, namelijk Reasoning and Rehabilita-
tion, ook we! Cognitive Skills Training genoemd. Deze interventie is vooral 
gericht op het veranderen van denken, cognities. Het programma is geeva-
lueerd en de resultaten zijn veelbelovend. Derhalve wordt hier afzonderlijk 
aandacht aan besteed. 

1.4 	Enkele methodologische kanttekeningen bij het beschreven 
onderzoek 

Op deze plaats worden enkele methodologische kanttekeningen bij het 
beschreven onderzoek geplaatst. Dit om de zwalcheden en sterkten ervan 
in te kunnen zien en de resultaten naar waarde te kunnen schatten. Zoals 
gezegd, zijn de onderzoeksoverzichten methodologisch gezien op twee 
manieren uitgevoerd, namelijk als beschrijvend overzicht en als meta-analyse. 
Het beschrijvende overzicht is een kwalitatieve vorm van onderzoek, waarbij 
studies afzonderlijk worden besproken en samengevat. Op basis daarvan 
wordt tot een samenvattende conclusie gekomen. 
De meta-analyse, of kwantitatief overzicht is een vorm van onderzoek, waar-
bij statistisch materiaal uit aparte onderzoeken bijeengebracht wordt en 
geanalyseerd. Het doel is te komen tot een integratie van de resultaten. Voor 
elk onderzoek wordt een zelfde effect-maat (in het Engels: ES: effect-size) 
opgesteld zodat de resultaten onderling vergeleken kunnen worden. De effect 
grootte is de mate van verschil tussen de uitkomsten (vooral recidive) van 
interventieprogramma's en hun respectieve controleprogramma's (Boen-
dermaker, 1999). Zij kan op verschillende manieren berekend worden. Zij 
kan berekend worden door veranderingen van vOOr en ná de behandeling 
uit te druldcen in standaard deviatie eenheden, die onafhankelijk zijn van de 
precieze gebruikte resultaatsmaat. Cumulatief levert dit de nieuwe variabele 
'effectgrootte'. Soms worden bevindingen uitgedrulct in de vorm van een 
correlatiecoefficient die de verhouding aangeeft tussen type behandeling en 
effect op recidive, bijvoorbeeld een phi-correlatiecoefficient. In het rapport 
zal de wijze van aanduiding in de oorspronkelijke publicatie aangehouden 
worden. McGuire en Priestley (1995), wijzen erop dat integratie van de 
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resultaten in verschillende studies een duidelijk probleem oplevert omdat 
verschillende methoden gebruilct zijn om het effect te evalueren. 
Wetenschappers zijn het er over eens dat meta-analyse een goede manier is 
om onderzoeksresultaten te integreren. Zo zijn Andrews en Bonta (1994) 
van mening dat hoewel meta-analyse zijn eigen beperkingen heeft, zij een 
synthese toestaat van de resultaten van veel onderzoeken, waarbij het minder 
waarschijnlijk is dat overzichtsonderzoekers verschillende criteria van effec-
tiviteit hanteren. Lose! (1995a) ziet als voordeel dat individuele studies met 
meestal kleine aantallen geintegreerd kunnen worden zodat een meer 
betrouwbare schatting van effecten mogelijk is, gebaseerd op een groot 
aantal gevallen. Redondo e.a. (1999) wijzen er echter op dat er ook lcritiek 
geleverd is op het vermogen van meta-analyse om kennis in psychologie op 
te bouwen. 7  Belangrijk is dat de onderzoeker die de primaire studie heeft 
uitgevoerd zijn bevindingen goed beschreven heeft en dat de zo beschreven 
empirische gegevens niet in waarde verminderen omdat zij geintegreerd 
worden in een grotere analyse, die de bevindingen generaliseert. 8  
Veel onderzoekers en academici vinden meta-analyse een betere onderzoeks-
methode dan de beschrijvende overzichten, aldus Palmer (1994). Hij is echter 
van mening dat beschrijvende overzichten en meta-analyses verschillende 
maar complementaire wegen zijn om informatie te integreren en conclusies 
te trelcken. 9  Hij ziet als voordeel van meta-evaluaties dat door het statistisch 
gegeven van de effectgrootte de mate van verschil tussen interventie pro-
gramma's en hun respectieve controleprogramma's vollediger en directer 
aangegeven kan worden. Bovendien kan meta-analyse de bevindingen van 
verschillende individuele studies op een lcwantitatief meer verfijnde basis 
weergeven. Beschrijvende onderzoeksoverzichten kunnen echter veelbelo-
vende individuele programma's gemakkelijker aan het licht brengen en 
beschrijven. Dit is belangrijk als men niet alleen wil weten of een bepaalde 
interventie werkt, en, zo ja, in wellce mate, maar vooral ook als men wil weten 
wat de kenmerkende elementen zijn. Beschrijvende overzichten zijn beter in 
staat mogelijke aanwijzingen voor succes te geven, hoewel meta-analyses ook 
aanwijzingen kunnen geven. 
Boendermalcer (1999) wijst erop dat men lcritisch moet omgaan met over-
zichtsstudies die beschrijvende overzichten en meta-evaluaties omvatten. 
Analyses van hetzelfde materiaal waarbij de twee verschillende methodes 
gebruikt kunnen namelijk andere resultaten geven. Andere zaken die ver-
schillen in uitkomsten kunnen veroorzaken, zijn selectiecriteria voor het al 
dan niet opnemen van een onderzoek, of de berekening van de effectgrootte. 
Bovendien is het vanzelfsprekend dat de uitkomsten van het overzichtsonder- 

7 	Zij verwijzen daarbij naar Eysenck, H.J., Meta-analysis squared: does it make sense? 
American psychologist, 50, 1995, pp. 110-111 en Sohn, D., Meta-analysis as a means of 
discovery, American psychologist, jrg. 50, 1995, pp. 109-110. 

• Zij verwijzen daarbij naar Lipsey, M.W. en D.R. Wilson, Reply to comments on Lipsey and 
Wilson (1993), American psychologist, jrg. 50, 1995, pp. 113-115. 

• Voor een uitgebreidere beschrijving van de twee methodes en de verschillen zie Palmer 
(1994, p. 3). 



zoek afhangen van de lcwaliteit van de primaire studies!' Om de lcwaliteit 
van de overzichtsstudie te kunnen bepalen is het van groot belang dat de 
overzichtsonderzoekers duidelijk maken hoe zij te werk zijn gegaan." 
Een punt dat men bij overzichtsstudies, maar ook bij meta-analyses zowel 
als beschrijvende onderzoeken voor ogen moet houden, is dat in al deze 
onderzoeken verschillende interventies en categorieen van interventies 
bezien zijn. Interventies kunnen verschillend gedefinieerd worden en in de 
overzichtsstudies in verschillende categorieen ingedeeld worden, uiteenlo-
pend van reclasseringstoezicht tot cognitief gedragsgerichte programma's. 

1.5 	Materiaalverzameling 
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Teneinde literatuur op te sporen met betrekking tot effectiviteit van sancties, 
behandeling en programma's in de zin zoals gedefinieerd, namelijk vermin-
dering van recidive en versterldng van maatschappelijke reIntegratie, is een 
aantal wegen bewandeld. Ten eerste was bij de directie DPJS al een belang-
rijke hoeveelheid literatuur aanwezig. Ten tweede is de documentatie van het 
WODC geraadpleegd, over de jaren 1995 tot en met de eerste helft van 1999. 
Ook is gezocht via het Internet, bijvoorbeeld in de NIJ-documentatie. 
De zoektocht richtte zich vooral op overzichtsstudies en op toetsingskaders 
met betreldcing tot effectiviteit van interventies. Zij was gericht op de 

10 

II 

Zo heeft Lipsey duidelijk gemaakt dat de omvang van het behandelingseffect in belang-
rijke mate samenhangt met de gebruikte methodologie. Hij verrichtte een meta-analyse 
naar 431 onderzoeken, en kwam tot de volgende bevindingen. 
- Onderzoeken met een kleine steekproef leverden grotere effecten op. 
- Onderzoeken met de langste follow-up perioden en met criteria variabelen van 

zwalcke betrouwbaarheid en validiteit leverden ldeinere waarden op met betrekking 
tot mate van effect. 

- Minder expliciete rapportage van methodologische en statistische procedures was 
geassocieerd met hogere inschattingen van effect. 

- Aanvangsongelijkwaardigheid van behandelings- en controlegroep was geassocieerd 
met grotere of kleinere effecten, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de 
ongelificwaardigheid. 

- Grotere uitval van de behandelings- of de controlegroep was geassocieerd met 
ldeinere mate van effect. 

Deze vijf resultaten laten zien dat de kenmerken van het onderzoeksontwerp en pro-
cedures de waardebepaling van het effect van behandeling beinvloeden, los van de 
verschillen in de bestudeerde behandeling. Lipsey wees er dus op dat een bijdrage van 
behandelingsvariabelen op verminderde recidive alleen in aartmerking genomen kon 
worden als deze duidelijk bleef nadat controles ingevoerd waren voor verschillen in 
methodologie. 
Boendermaker geeft aan dat Blok en Leseman (Blok, H., P.P.M. Leseman. Effecten van 
voorschoolse stimuleringsprogramma's: een review van reviews, Pedagogische studien, 73, 
1996, pp. 184-197) vier criteria hebben ontwikkeld voor het vaststellen van de kwaliteit 
van onderzoeksoverzichten: 1. Geeft de auteur inzicht in de selectiecriteria die gebruikt 
zijn om te bepalen of studies al dan niet in de review zijn meegenomen 2. Zijn de rele-
vante kenmerken van de besproken studies gecodeerd (zoals de aard van de afhanIcelfike 
variabelen en de aard en lengte van de behandeling); 3. Wordt er inzicht gegeven in de 
gehanteerde maat voor de integratie van de uitkomsten (bijvoorbeeld een correlatiecoef-
ficient of een gestandaardiseerde effectmaat); 4. Zijn de conclusies die de auteur trekt 
gebaseerd op de uitkomsten van de studie (de conclusies dienen door de beschreven 
uitkomsten ondersteund te worden). Boendermalcer gebruikt deze door Blok en Lese-
man (1996) geoperationaliseerde criteria bij het vastellen van de lcwaliteit van door haar 
besproken overzichtsstudies. 



volgende landen: Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannie, Zweden, 
Duitsland en Nederland. 
De grijze (niet officieel gepubliceerde) literatuur met betrekking tot de 
erkenningscriteria voor het vaststellen van effectiviteit van programma's is 
verkregen door contact te zoeken met deskundigen in Engeland, Schotland, 
Canada en Duitsland. 

1.6 	Indeling van het rapport 
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In deze rapportage wordt eerst ingegaan op onderzoeksoverzichten (zowel 
meta-analyses als beschrijvende onderzoeksoverzichten) met betrekking tot 
de effectiviteit van sancties en strafrechtelijke interventies, overzichten daar-
van en commentaar daarop. Daarna wordt ingegaan op de effectiviteit van 
interventies met betreklcing tot specifieke daders en/of delicten. Vervolgens 
wordt besproken hoe in het buitenland in de praktijk verder gegaan is met 
deze kennis. Ingegaan wordt op het op cognities gerichte programma 
Reasoning and Rehabilitation, dat in Canada en andere landen op grote 
schaal is ingevoerd, en op de manieren waarop in het buitenland getracht 
wordt meer zicht te krijgen en te houden op het effect en de uitvoering van 
interventies. Tenslotte volgen de conclusies en wordt bezien op welke manier 
in Nederland met de opgebouwde kennis verder gegaan kan worden. 



2 Effectiviteit van interventies; 
algemeen 

2.1 	Werkt het en wat werkt? 

In het buitenland, met name de Verenigde Staten en Canada, maar sinds kort 
ook in Engeland, is veel onderzoek verricht naar het effect van strafrechtelijke 
interventies. Van deze onderzoeken zijn ook overzichten verschenen, waarbij 
de gevonden effecten op een algemener niveau geanalyseerd werden. Dit is 
gebeurd in beschrijvende onderzoeksoverzichten C narrative reviews) maar 
ook in meta-analyses. 
In de jaren zeventig heeft het idee post gevat dat strafrechtelijke behandel-
interventies geen uitwerking zouden hebben. Martinson concludeerde in 
1974 op grond van een meta-evaluatie naar behandelingsprogramma's' dat 
'nothing works'. In hun meta-analyse bestudeerden Lipton, Martinson e.a. 
231 gecontroleerde onderzoeken, die uitgevoerd waren tussen 1945 en 1967, 
in het Engelse taalgebied. De door Martinson en zijn collega's getrolcken 
conclusies werden op verschillende manieren verwoord, zowel in hun 
oorspronkelijke overzichtsartikelen als in latere commentaren, maar de 
overheersende boodschap bleef 'nothing works'. De auteur zelf schreef 'with 
few and isolated exceptions, the rehabilitative efforts that have been reported 
had no appreciable effect on recidivism' (geciteerd uit Boendermaker, 1999). 
Hij lcwam, aldus Boendermaker, tot deze conclusie omdat een groot deel 
van de bestudeerde onderzoeken methodologische tekortkomingen bleek 
te bevatten. Het was derhalve moeilijk 'harde' effecten aan te tonen. Mar-
tinsons' conclusie is vaak te ongenuanceerd aangehaald, zonder de erbij 
horende methodologische verklaring (Boendermaker, 1999). 
Het idee dat niets werkt heeft lange tijd het denken overheerst, hoewel 
Palmer al in 1975 met een sterke tegenargumentatie lcwam. Ook anderen 
waren het niet met deze gedachte eens en vielen haar aan. Zo heeft Thornton 
(1987) (genoemd in Hollin en Howells, 1996) ook aangetoond dat de conclu-
sie van Martinson onjuist was. Hij heeft de 231 studies die door Martinson 
gebruikt zijn, herbezien. Hij gebruikte drie stringente criteria die vereist 
worden bij sterke klinische evaluatie studies 13  en constateerde dat slechts 38 
van de 231 onderzoeken voldeden aan alle drie criteria. Van deze 38 hielden 
34 een vergelijking in van een groep behandelde delinquenten waarbij een 
psychologische therapie gebruikt werd, zoals psychotherapie of counseling, 

12 	Lipton, D, R. Martinson, J. Wilks. The effectiveness of correctional intervention: a survey of 
treatment evaluation studies, New York, Praeger, 1975. 

13 	De drie criteria waren: het gebruilc van recidive als een resultaatsvariabele; een onder- 
zoeksopzet die of toewijzing at random inhield van delinquenten aan behandelings/con-
trole condities, Of gebruik maakte van gematchde behandelings- en controlegroepen; een 
niveau van methodologische gedegenheid dat acceptabel was zoals gedefinieerd door 
Lipton e.a. in hun eigen onderzoek. 



en een onbehandelde controlegroep. Het beperkte aantal gedegen onder-
zoeken beperkt, aldus Thornton, de hoeveelheid betrouwbare informatie 
waaruit conclusies over effectiviteit van behandeling getrokken kunnen 
worden. Gezien het geringe aantal psychologische therapieen waar in deze 
onderzoeken sprake van is, moeten de effecten van andere interventies 
gebaseerd op bijvoorbeeld onderwijsvaardigheden, training of gedragsprin-
cipes open gelaten worden voor speculatie. Thornton vond dat er van de 34 
gedegen studies, 16 waren die een significante vooruitgang lieten zien 
volgend op behandeling, 17 lieten geen verschil zien en den studie liet een 
slechter resultaat voor de behandelingsgroep zien. Thornton concludeerde 
derhalve dat de studies die Martinson e.a. hadden bestudeerd, gezien 
mochten worden als een aanwijzing dat psychologische therapie positieve 
resultaten kan hebben op recidive, of dat het aanwijzingen geeft dat er geen 
conclusie getroldcen kan worden, maar dat een conclusie niet acceptabel is, 
namelijk dat aangetoond zou zijn dat 'niets werkt'. 
Andrews en Bonta (1994) wijzen erop dat een minimum van 40% tot 60% van 
de door Martinson e.a. bekeken onderzoeken, afhankelijk van de manier 
waarop zij geclassificeerd werden, resultaten opleverden die de conclusie 
rechtvaardigen dat sommige behandelingen bij sommige typen delinquenten 
werken. Zij zetten uitvoerig uiteen dat Martinson derhalve niet tot zijn con-
clusie kon komen. Zij gaan zo ver dat zij hem en anderen van 'knowledge 
destruction', het vernietigen van kennis betichten. (Zo werd volgens hen 
bijvoorbeeld onderzoek dat tot een negatief oordeel lcwam over behandeling 
zonder meer geaccepteerd, terwijI onderzoek dat tot positieve oordelen over 
behandeling kwam, aan grote Icritiek werd onderworpen). Het idee dat niets 
werkt paste, aldus Andrews en Bonta, goed bij de belangen van sommige 
groepen, zoals 'mainstream' criminologen (sociologen) die deze conclusie 
goed vonden passen in hun algemeen anti-psychologische gerichtheid", 
politiek links dat toentertijd (in het licht van gebeurtenissen eind jaren zestig, 
begin zeventig) wantrouwend werd ten aanzien van overheidsbemoeienis, en 
een conservatief publiek dat punitief was (Andrews en Bonta, 1994). 
Martinson is in 1979 zelf op zijn conclusie teruggekomen. 

Wat er ook van zij, de meningen zijn inmiddels anders. Er zijn geen over-
spannen verwachtingen maar er is een besef dat specifieke interventies voor 
specifieke groepen delinquenten onder specifieke omstandigheden wel 

14  Andrews en Bonta (1984) menen dat het idee dat niets werkt vooral heeft kunnen post-
vatten, doordat er vanuit de sociologisch georienteerde criminologie naar is gekeken. De 
sociologie beweegt zich namelijk op een algemener, geaggregreerd niveau, en is minder 
gericht op individuele verschillen. Het heeft volgens hen, teikens positief bewijs ten aan-
zien van persoonlijicheid in het begrijpen van de misdaad ontkend. Psychologie is juist 
gericht op individuen en individuele verschillen. Volgens hen kende veel sociologisch 
onderzoek een hogere waarde toe aan sociale theorie en politieke ideologie dan aan 
rationaliteit en respect voor empirisch verkregen kennis (sociologisch georienteerde 
criminologen zouden alleen die feiten naar voren hebben gebracht die pasten in hun 
theorie en andere zaken, die niet in httn straatje pasten, genegeerd hebben). Overigens 
malcen Andrews en Bonta een uitzondering voor sociologisch onderzoek waarin ook op 
individueel niveau gekeken wordt en voor sociaal psychologisch onderzoek. 
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degelijk kunnen werken. Uit de onderzoeksliteratuur is namelijk gebleken 
dat sommige vormen van strafrechtelijk ingrijpen effect kunnen hebben. 

2.2 	Meta-analyses en onderzoeksoverzichten 

Eerst worden nu enkele belangrijke meta-analyses en onderzoeksoverzich-
ten 15  besproken, die algemeen gericht waren, dus niet op specifieke dader-
typen of delicten. Daar wordt later op ingegaan. De bedoeling van de 
beschrijving is vooral ook om een indruk te geven van de wijze waarop deze 
studies zijn uitgevoerd, zodat ook de conclusies ervan naar waarde geschat 
kunnen worden. 

2.2.1 Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada) 

Garrett (1985) heeft een meta-analyse uitgevoerd van onderzoek gericht op 
de evaluatie van behandeling van veroordeelde delinquente jongeren. De 
meta-analyse was specifiek gericht op de relatie tussen type behandeling en 
effectiviteit ervan. Studies zijn in de meta-evaluatie opgenomen als zij gedaan 
zijn tussen 1960 en 1983, als zij een evaluatie van een programma in een 
inrichtingsomgeving betreffen, het gaat om veroordeelde jongeren onder de 
21 jaar en als er een controlegroep is. De uitkomstmaat kan zowel recidive 
zijn, als bijvoorbeeld aanpassing in de inrichting, of psychologische aan-
passing. Er zijn 111 studies geanalyseerd. In 81% van de onderzoeken werd 
een justitiele inrichting onderzocht, in de overige studies ging het om een 
niet-justitiele instelling. De studies bleken vooral jongens te betreffen met 
een gemiddelde leeftijd van 15,8 jaar. Voor alle behandelingsvormen bij 
elkaar werd in deze meta-analyse een gemiddelde effectgrootte (overall 
effectgrootte) gevonden van 0,37 (wat aangeeft dat de scores van de behan-
delde groepen gemiddeld 0,37 standaard deviaties uitkomen boven die van 
de controlegroepen). Garrett wijst erop dat dit positieve resultaat wel gere-
lativeerd moet worden: van 53 van de 111 onderzoeken was de onderzoeks-
opzet niet zo streng. Vervolgens wordt dan de gemiddelde effectgrootte van 
de overige 58 onderzoeken berekend, die strenger opgezet zijn. De gemid-
delde effectgrootte blijkt dan 0,24 te zijn, wat minder is, maar nog altijd 
positief. 
De interventies zijn verdeeld in vier hoofdcategorieen: (1) psychodynamisch 
(individuele, groeps- en gezinstherapie), (2) gedragsgericht (contingency 
management, op cognitie en gedrag gerichte methoden, begeleide groeps-
interactie/positieve groepscultuur, milieutherapie) (3) interventie gericht op 
levensvaardigheden (' life skills', namelijk programma's voor verslaafden, 
verschillende soorten vorming en opleiding, overlevingstochten) en (4) 
`overige' interventies (o.a. muziektherapie, `megavitamine' behandeling). 
Wordt gekeken naar de resultaten op alle maten dan blijken (cognitief) 
gedragsgerichte interventies het meeste resultaat op te leveren, en blijken, 
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' Zoals eerder aangegeven, steunt de bespreking van een aantal van deze meta-analyses en 
onderzoeksoverzichten voor een belangrijk deel op het proefschrift van Boendermalcer 
(1999). 



los van de hoofdindeling, vooral gezinstherapie, 'overlevingstochten' (van- 
uit een inrichting) en interventies waarbij veel aandacht besteed werd aan 
scholing het meest effectief. Wanneer uitsluitend naar recidive gekeken wordt 
zijn de effectgroottes veel kleiner, maar de gemiddelden blijven positief. De 
volgorde van mate van effect is dan ook anders: levensvaardigheden (met 
name overlevingstochten) lijken het meeste effect te kunnen hebben, gevolgd 
door de gedragscategorie (met name benaderingen gericht op cognitie en 
gedrag en contingency management). 
De gemiddelde effectgrootte blijkt bij meisjes (0,58) groter te zijn dan bij 
jongens (0.35) en neemt af met de leeftijd: van 0,69 bij lcinderen onder de 15 
jaar, via 0,35 bij 15 tot en met 17 jarigen naar 0,19 bij jongeren van 18 jaar en 
ouder. 
De algemene conclusie van de auteur was dat interventies bij veroordeelde 
jongeren in inrichtingen zin hebben. 

Whitehead en Lab (1989) verrichtten een meta-analyse naar 50 onderzoeken 
met betreldcing tot effecten van interventies bij jeugdige delinquenten zowel 
in inrichtingen als daarbuiten. Het ging om studies gepubliceerd tussen 1975 
en 1984. Als belangrijkste resultaatsmaat hanteerden zij recidive. Zij begrepen 
daaronder alle vormen van later contact met het strafrechtelijk systeem. Zij 
bezagen derhalve iedere interventie die bedoeld is om recidive door de 
jeugdige te verminderen, of het nu ging om de eerste deviante daad, of het 
verdere delictgedrag door een veroordeelde delinquent. Interventies die 
geevalueerd zijn varieren van politie-waarschuwing tot schadevergoeding 
(restitution) tot residentiele behandeling. Detentie als zodanig zagen zij niet 
als 'behandeling' (treatment), zodat deze niet is meegenomen. Zij verdeelden 
de interventies in vijf soorten: (1) diversion van het strafrechtelijk systeem af, 
dus het.contact beeindigend, (2) diversion binnen het systeem, (3) iedere 
benadering in de gemeenschap, bijvoorbeeld op grond van voorwaardelijke 
veroordeling dan wel voorwaardelijke invrijheidstelling, (4) institutionele of 
residentiele programma's, (5) speciale programma's als scared straight en 
outward bound. 
Zij waren van mening dat de effectgrootte alleen indicatief voor succes is als 
deze boven een bepaalde waarde ligt. Zij vonden een gemiddelde waarde die 
daaronder lag, en concludeerden derhalve dat geen enkel type interventie 
overweldigend positieve resultaten op recidive liet zien; zij stelden namelijk 
slechts bij een minderheid van de studies enige mate van effect vast. Diversie 
projecten (binnen het systeem) bleken nog het meeste invloed op recidive 
te hebben. Zij vonden geen sterke steun voor gedragsgerichte boven niet-
gedragsgerichte programma's.' Bij vergelijking bleken er namelijk tegen-
strijdige uitkomsten te zijn. 
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Als gedragsgericht zagen zij programma's die gebruik maakten van: contingency manage-
ment, vaardigheden training en contracten met betrekking tot gedrag, token economieen, 
of programma's die simpelweg als zodanig ingedeeld waren door de betreffende onder-
zoekers 



17  Het gaat hierbij om het risico van het opnieuw plegen van delicten in termen van fre-
quentie en ernst, eerder dan het specifieke risico dat de persoon ernstige fysieke of 
psychologische schade toebrengt. 
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Andrews e.a. (1990) vonden dat de beoordeling van effectiviteit in deze 
meta-analyse aan de hand van wel zeer strenge maatstaven was uitgevoerd, 
en dat de onderzoekers erg negatief waren. Andrews e.a. bezagen 45 door 
Whitehead en Lab onderzochte studies opnieuw, en vulden deze aan met 35 
andere (uit de tijdspanne 1950-1989). Een derde daarvan betreft interventies 
voor volwassenen. Zij betrolcken er ook studies naar zuiver wettelijke sancties 
bij. Zij gebruilcten recidive als uitkomst-maat. 
Zij wilden door hen geformuleerde hypotheses testen. Deze waren opgesteld 
op grond van de uitkomsten van eerdere studies en literatuuroverzichten en 
op basis van een `psychologie van crimineel gedrag'. Een van de hypotheses 
is dat er verscheidene oorzaken voor verschillen in recidive zijn. Er is name-
lijk wisselwerlcing tussen: (1) kenmerken van de betreffende delinquenten, (2) 
kenmerken van behandelaars, (3) inhoud van en wijze waarop de interventie 
is opgezet en wordt uitgevoerd, (4) veranderingen in de 'persoon' of omstan-
digheden van de betreffende persoon. 
Er is dus weinig reden te verwachten dat verschillen in omgeving of sancties 
in hun wettelijk vastgelegde vorm van invloed zullen zijn op recidive, behalve 
in wisselwerking met kenmerken van delinquenten en interventieverleners. 
Voor zover zij wisten had geen enkel overzicht van sanctionering volgens de 
wettelijk op te leggen straffen positieve conclusies gegeven met betreldcing 
tot het effect op recidive, op enkele uitzonderingen na. Deze betreffen bij-
voorbeeld onderzoek naar een uiterste vorm als incapacitation, of onderzoek 
waarbij ook gekeken wordt naar andere variabelen, bijvoorbeeld type delin-
quent of soort interventie. Ook van 'alternatieven' voor gevangenisstraf als 
dienstverlening of schadevergoeding (restitution) was volgens deze auteurs 
weinig te verwachten, omdat er geen goede redenen zijn aan te nemen 
dat deze invloed op recidive hebben: de kansen om jets te leren zijn te 
incidenteel. 
Daarentegen is, volgens deze auteurs, uit overzichten van de onderzoekslite-
ratuur gebleken dat minstens 40% van de beter gecontroleerde evaluaties 
van behandeling positieve effecten hebben laten zien. Het lijkt er dus op dat 
sommige programma's tenminste onder sommige omstandigheden wel effect 
hebben. 
Drie principes zijn volgens de auteurs belangrijk bij de wisselwerlcing tussen 
geval, interventie en uitkomst, namelijk (1) het risicoprincipe, (2) het 
principe van criminogene, misdaadbevorderende tekorten (zij noemen het 
criminogenic needs) en (3) het ontvankelijkheidsprincipe (responsivity). De 
voornaamste bron van verschil in effecten op de recidive blijkt namelijk de 
mate te zijn waarin de interventie is afgestemd op deze principes. 
Wat betreft het eerste principe kan gezegd worden dat telkens weer gebleken 
is dat de effecten van behandeling groter zijn bij gevallen met een hoog risico 
dan die met een laag risico. 
Het tweede principe betreft de criminogene, misdaadbevorderende tekorten. 
De auteurs noemen dit dynamische risicofactoren en stellen dat zij deze 
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klinisch gezien criminogene tekorten (criminogenic needs) noemen. Het 
gaat om factoren die veranderd kunnen worden en clan tot vermindering 
van crimineel gedrag kunnen leiden. Hierbij zijn allerlei tussendoelen aan te 
geven als het veranderen van antisociale houdingen, gevoelens en vrienden-
groepen; het bevorderen van gezinsaffectie in combinatie met toezicht door 
ouders; het bevorderen van identificatie met anticriminele rolmodellen; het 
vergroten van zelfcontrole; het stellen van andere meer sociale vaardigheden 
in de plaats van vaardigheden als liegen, stelen en agressie; het verminderen 
van verslaving. Bij delinquenten moet volgens de auteurs de traditionele 
psychodynamische en non-directieve 'klant-gerichte' therapie vermeden 
worden: interventies moeten zich vooral niet alleen richten op het vergroten 
van zelfinzicht of op emotionele problemen zonder aandacht te besteden aan 
misdadig gedrag. Het verhogen van de samenhang in delinquente (vrienden-) 
groepen kan een averechts effect hebben, omdat de groep dezelfde houding 
ten opzichte van crirninaliteit heeft. 
Bij het derde principe, de ontvankelijkheid, gaat het erom dat er een still 
van behandeling gekozen wordt die aangepast is aan de leerstfil van de 
delinquent. Geschikte behandelingstypen omvatten het gebruik van gedrags-
gerichte uitgangspunten, (sociale) vaardighedentraining en cognitieve ver-
andering. Zij omvatten het geven van een goed voorbeeld, het stapsgewijs 
in de praktijk brengen, oefening, rollenspel, bekrachtiging, goede verbale 
begeleiding en het geven van uitleg. Het moet concrete problemen oplossen. 
Bij een goede werkwfize mag volgens de auteurs gebruik gemaalct worden van 
autoriteit (streng maar rechtvaardig). Degenen die de interventie uitvoeren 
moeten op een warme, flexibele en enthousiaste manier omgaan met delin-
quenten en een duidelijke anti-criminele attitude hebben. 
Op grond van onderzoek komen Andrews e.a. dus tot twee theoretische 
stellingen: (1) het strafrechtelijk straffen zonder aandacht voor het geven van 
behandeling heeft weinig invloed op recidive, (2) het geven van interventies, 
los van de precieze straf of omgeving, is zinloos als deze diensten niet con-
sistent zijn met de principes van risico, criminogene tekorten en ontvanke-
Ifilcheid. 
Uitgaande van deze hypotheses, voerden de auteurs hun meta-analyse uit. Zij 
deelden de studies in op een aantal categorieen, namelijk 'wettelijk opgelegde 
straf (criminal sanction)' , ongeschikte interventie, geschikte interventie en 
ongespecificeerde interventie. Zij lcwamen tot deze uitsplitsing op grond van 
de al genoemde klinisch relevante en psychologisch gestoelde principes. 
De categorie 'wettelijk opgelegde straf hield in: alle rechterlijke afhandelin-
gen die geen vorm van interventie gericht op resocialisatie inhouden (hier 
vallen dus bijvoorbeeld niet onder schadevergoeding (restitution), politie-
standje in plaats van geregelde procesvoering). 
De categorie 'ongeschikte interventie' hield in: (1) serviceverlening aan lagere 
risicogroepen, en/of verkeerde toewijzing volgens een criminogene tekorten/ 
ontvankelijkheidssysteem, (2) non-directieve relatie-affiankelfike en onge-
structureerde psychodynamische counseling, (3) alle benaderingen waarbij 
de nadruk ligt op groepscommunicatie, zonder een duidelijk plan voor het 
verkrijgen van controle op het daar aanwezige criminele voorbeeldgedrag, 
waardoor juist belcrachtiging daarvan ontstaat, (4) non-directieve of weinig 



27 

doelgerichte onderwijs- en arbeidsgerichte benaderingen en (5). scared 
straight. 
De categorie `geschikte interventie' hield in: (1) dienstverlening aan hogere-
risicogevallen, (2) alle gedragsgerichte programma's (behalve aan lagere 
risicogevallen), (3) vergelijkingen waarbij gekeken werd naar ontvankelijk-
heid en (4) niet-gedragsgerichte programma's die duidelijk stelden dat zij 
gericht waren op criminogene tekorten en een gestructureerde interventie 
gebruikten. 
De categorie Ongespecificeerde interventie' was een restcategorie voor die 
vergelijkingen waarbij het om interventies ging, die de onderzoekers niet als 
`geschike of 'ongeschikt' konden indelen. 
De resultaten waren als volgt. De gemiddelde phi-coefficient (de correlatie 
tussen type behandeling en effect op recidive) voor geschikte programma's 
bleek 0,30 te zijn; voor ongespecificeerde programma's was deze 0,13; voor 
ongeschikte programma's -0,006 en voor pure strafrechtelijke sancties zonder 
behandelingscomponent -0,07. 
Zoals voorspeld maakte het voor de effectgrootte op recidive vooral uit in 
welke mate een interventie `geschikt' was volgens de principes van risico, 
criminogene tekorten en ontvankelijlcheid. `Geschikte' interventie lijkt meer 
effect te hebben dan het opleggen van een wettelijke straf zonder het geven 
van op resocialisatie gerichte behandeling en meer dan interventies die 
minder voldoen aan de principes van effectieve resocialisatie, zoals door de 
onderzoekers van te voren geformuleerd. 
Uit de meta-analyse bleek ook dat sancties eerder iets meer dan minder 
recidive ten opzichte van controlegroepen tot gevolg hadden. Strengere 
sancties bleken een negatief effect te hebben. Afschrildcingsprogramma's als 
shock incarceration (boot camps) en scared straight leverden van alle inter-
venties de meest negatieve effecten op. Gedragstherapeutische interventies 
bleken effectiever te zijn dan andere interventies. Negatieve effecten van een 
'ongeschikte' behandeling bleken in een inrichtingsomgeving nog negatiever 
te zijn dan in een ambulante omgeving, en positieve effecten van een goede 
behandeling bleken in een inrichtingsomgeving verminderd te worden. De 
onderzoekers wijzen erop dat geschikte programma's zeker ook in inrichtin-
gen gebruilct moeten worden (alle `geschikte' interventies waren effectiever 
dan ongeschikte in alle omgevingen). 

De auteurs hebben nogal wat lcritiek van Whitehead and Lab (1990) gelcregen, 
die hun artikel de veelzeggende titel 'From "nothing works" to "the appropriate 
works": the latest stop on the search for the secular grail' meegaven. Allereerst 
stelden zij dat zij enigszins positiever waren dan Andrews e.a. aangaven en 
dat zij zeker ook op enkele onderzoeken gewezen hadden die positieve re-
sultaten hadden, maar dit terzijde. Zij waren van mening dat weliswaar een 
phi van 0,30 zoals gevonden in Andrews e.a. voor `geschikte' behandeling, 
interessant was en zeker grond voor verder onderzoek, maar dat het ver 
verwijderd was van het criterium dat volgens hen eigenlijk verlangd moet 



worden (1,00)." Hun eigen onderzoek liet zien dat wat betreft gedragsge-
richte versus niet-gedragsgerichte interventie zeven van de gedragsgerichte 
interventies boven de 0,20 uiticwamen, maar dat zeven andere negatief 
waren. Zij wijzen erop dat de door Andrews e.a. gebruikte termen risico, 
criminogene tekorten en ontvankelijkheid niet gespecificeerd warden: er 
wordt wel een omschrijving gegeven, maar er wordt niet aangegeven welke 
criteria gebruilct worden om ze vast te stellen. Ook wordt niet gedefinieerd 
wat bepaalt wat hoge of lage risico delinquenten zijn. Tevens wijzen zij erop 
dat een vermindering in recidive niet te danken hoeft te zijn aan het geven 
van igeschilde behandeling': misschien geldt gedwongen behandeling als 
afschrilcking, en niet als resocialisatie, of, andersom, is plaatsing in een 
interventie-programma juist minder stigmatiserend, zodat de betrokken 
delinquenten minder recidiveren. 
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De studie van Lipsey, uitgegeven in 1992 (Lipsey, 1995; Boendermaker, 1999), 
is de meest uitgebreide en volledige overzichtsstudie die tot nu toe is verricht 
naar jeugdigen tussen 12 en 21 jaar. Het gaat om bijna 400 studies uitgevoerd 
tussen 1950 en 1987. Het betreft evaluaties naar interventies van zeer uit- 
eenlopende soort: in inrichtingen en daarbuiten, en naar justitiele en niet-
justitiele interventies (zo zijn ook programma's voor schoollcinderen en 
risicogroepen (voor het plegen van criminaliteit) bestudeerd). De aanleiding 
voor de studie van Lipsey was volgens Boendermaker (1999) het feit dat 
overzichtsstudies en meta-analyses vaak resultaten opleverden die met elkaar 
in tegenspraak waren. Lipsey heeft alle statistische deelverzamelingen van 
eerder, door anderen bestudeerde onderzoeken (o.a. de door Andrews e.a. 
gevormde deelverzameling) opnieuw geanalyseerd. Er werd een gestandaar-
diseerde gemiddelde effectmaat voor alle studies berekend. Veelal is de in de 
oorspronkelijke studies gebruikte maat de recidive (had een jeugdige een 
strafblad, of was er politiecontact of arrestatie volgend op interventie). Ms 
deze er niet was, werden alternatieve delinquentiematen vastgelegd in de 
meta-analyse. Deze werden statistisch vertaald in termen die ongeveer gelijke 
betekenis hebben als die van de recidive index. 
Gemiddeld zes maanden na interventie liet de onbehandelde groep een ge-
middelde recidive van 50% zien, het gemiddelde voor behandelde jeugdigen 
was 45%: een vermindering van 5% ten aanzien van de controlegroep bete-
kent een overall gemiddelde van 10% totale reductie in recidive." Het is, 
aldus Lipsey, geen overweldigend effect, maar het kan ook niet triviaal 
genoemd worden. Ook op het terrein van medische behandelingen en der-
gelijke wordt een dergelijk resultaat als betekenisvol gezien. 
Gebleken is dat twee soorten factoren van invloed zijn op het effect van 
interventies. Dat zijn kenmerken van de interventie, die een grote relatie 

18 	Zij hanteerden in hun meta-analyse een criterium van 0,20, om niet alles wat enig succes 
kan hebben uit te sluiten. 

19 	Het effect is statistisch significant. Het zelfde effect wordt gevonden als alleen naar de 
studies gekeken worth die aan de hoogste methodologische eisen voldoen, als gecorri-
geerd wordt voor de invioed van verschillende onderzoeksprocedures en als de resultaten 
onderzocht worden op verschillend gedefinieerde delinquentie uitkomst variabelen. 
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met effectiviteit hebben en kenmerken van jeugdigen, die een bescheiden 
relatie laten zien. 
In het algemeen kan gezegd worden dat interventie hetzelfde gemiddelde 
effect had onafhankelijk van de kenmerken van de behandelde jeugdigen 
(leeftijd, etniciteit, eerdere arrestatie geschiedenis). Er was echter wel een 
bescheiden relatie: effectgroottes waren groter bij jeugdigen die een hoger 
risico hadden te recidiveren (bijvoorbeeld ouder waren of een grotere delict-
geschiedenis hadden). Hierbij kan (EB) de kanttekening geplaatst worden dat 
dit voor een gedeelte voor de hand liggend is: bij lage-risicogevallen is de 
mogelijkheid tot verbetering vrij klein. 
Behalve soort interventie, bleken ook de mate van betroldcenheid van de 
onderzoeker bij de opzet en de implementatie van de interventie van belang. 
Een cynisch commentaar hierop zou, aldus Lipsey, zijn dat onderzoekers een 
vertekenende invloed hebben op de resultaten van hun studie, om `aan de 
wens te voldoen'; Lipsey denkt echter dat er een plausibelere verklaring is, 
namelijk dat door de betrolckenheid van de onderzoekers bij het programma 
de programma-integriteit beter gewaarborgd is. 
Bij het soort interventie moet, aldus Lipsey, bedacht worden dat de cate-
gorieen waarin interventies verdeeld kunnen worden bij meta-analyse vrij 
wazig zijn, omdat de oorspronkelijke onderzoeken geen verfijnde beschrijving 
geven van de procedures. Desondanks (Lipsey, 1995) is een aantal zalcen 
gebleken. 
— Interventies die meer gericht zijn op concrete, gedragsgerichte zaken of 

op het aanleren van vaardigheden hebben het meeste effect. 
— Interventies die gericht zijn op psychologische processen, zoals verschil-

lende vormen van counseling werken het slechtst. 
— Het combineren van behandelingen heeft effect. 
— Positieve effecten doen zich vooral voor bij interventies in de gemeen-

schap, eerder dan in inrichtingsomgevingen. 
— Er zijn ook interventiecategorieen die een negatief effect laten zien, 

bijvoorbeeld afschrilddngsbenaderingen als shock incarceration. Deze 
leveren eerder criminaliteitsvermeerdering dan vermindering op. Aan-
getekend moet echter worden dat er weinig studies in deze categorie 
waren, zodat de conclusie zeer voorlopig is. 

— Justitiele interventies hebben vooral resultaat als jongeren voorbereid 
worden op werk en zij ook daadwerkelijk werk Icrijgen. Dit soort pro-
gramma's laat een grote verbetering van de experimentele groepen ten 
opzichte van controlegroepen zien. Programma's die buiten het justitiele 
systeem gericht zijn op werk zijn veel minder succesvol. 

— De intensiteit van behandeling is van belang. Interventies die gedurende 
meer dan 26 weken gegeven worden, een behandelingsfrequentie van 
ten minste twee keer per week hebben en meer dan 100 uur in totaal 
in beslag nemen hebben meer resultaat dan korterdurende, minder 
intensieve programma's. 

Voorwaarde voor het behalen van resultaten is dat een behandeling goed 
geimplementeerd wordt. Het uitvoeren van de interventie zoals deze bedoeld 
is (programma-integriteit) en toezicht daarop zijn eveneens van groot belang. 
Lipsey wijst er op dat recidive bij geen enkele van de onderzochte interven-
ties volledig verdwijnt als gevolg van die interventie. 



In een vervolgstudie hebben Lipsey en Wilson (1998) gekeken naar inter-
venties die gericht zijn op jongeren die emstige of gewelddadige delicten 
hebben gepleegd. Deze komt ter sprake in paragraaf 3.1. 
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De meta-analyse van Antonowicz en Ross (1994) wordt hier genoemd omdat 
deze onderzoekers alleen streng gecontroleerde studies naafresocialisatie-
programma's geanalyseerd hebben, met recidive als effectiviteitsmaat 
(arrestatie, veroordeling, opnieuw gedetineerd worden). De onderzoekers 
bezagen 44 studies gepubliceerd tussen 1970 en 1991. Het betrof studies naar 
officieel veroordeelde jeugdige of volwassen delinquenten, met een experi-
mentele of quasi-experimentele opzet. De onderzoekers bezagen of de door 
eerder onderzoek gesuggereerde succesfactoren in de door hen onderzochte 
studies ook daadwerkelijk succesfactoren bleken te zijn. Twintig studies lieten 
positieve resultaten zien, 24 niet. Effectieve interventies moesten een signifi-
cant verschil hebben laten zien in recidive ten gunste van de behandelde 
groep. 
Zij vonden zes kenmerken die bij succesvolle programma's valcer werden 
aangetroffen dan bij niet-effectieve programma's: een gedegen begripsraam-
werk, het omvatten van meer behandelingsvormen, het gericht zijn op cri-
minogene tekorten, het voldoen aan het ontvankelijheidsprincipe, het in-
houden van rollenspelen en het geven van het goede voorbeeld (modelling), 
het omvatten van sociaal-cognitieve vaardigheden training. Cognitieve 
componenten bleken erg belangrijk te zijn: zo was het geven van een ge-
dragsgericht programma zonder cognitieve componenten niet succesvol. 
Daarentegen liet een aantal veronderstelde elementen geen verband met 
effectiviteit zien. Zo bleek er geen significant verschil in hoge-risico en lage-
risico delinquenten te zijn wat betreft hun respons op verschillende hoe-
veelheden behandeling: het kan bij beide succes hebben. Ook het idee dat 
programma's niet effectief kunnen zijn in gevangenissen kon niet aangetoond 
worden, evenmin als het idee dat programma's alleen effectief kunnen zijn 
bij gemotiveerde delinquenten, die vrijwillig meedoen aan programma's. Veel 
andere theoretisch relevante kenmerken waren te weinig in oorspronkelijke 
studies opgenomen om er uitspraken over te kunnen doen. 
De auteurs komen tot de conclusie dat de volgende programma's het meeste 
kans van slagen hebben: programma's die gebaseerd zijn op een cognitief-
gedragsgerichte benaderingswfize, gericht zijn op daderkenmerken waarvan 
bekend is dat zij te maken hebben met recidive, die veelzijdig zijn en zaken 
omvatten als rollenspel, het geven van het goede voorbeeld en sociale vaar-
digheden training. 

Een grootschalige meta-analyse wordt uitgevoerd door Lipton e.a. Dit gebeurt 
in het kader van het Correctional Drug Abuse Treatment Effectiveness Project 
(CDATE). Getracht wordt te komen tot een omvattend, gedetailleerd over-
zicht van evaluatie-onderzoek naar resocialisatie-programma's voor delin-
quenten. Het project, dat gesubsidieerd wordt door de National Institute on 
Drug Abuse (NIDA), houdt in het verzamelen, annoteren en meta-analyseren 
van studies naar correctionele interventies, uitgevoerd in de periode tussen 
1965 en 1995, in alle landen. Gekeken wordt naar resultaatsmaten als recidive 
en druggebruik. Er zijn tussentijdse overzichten gepubliceerd, met voorlopige 



resultaten. De onderzoekers (Pearson e.a., 1997) hebben een paper 
gepresenteerd waarin zij een eerste, grove analyse presenteerden van effecten 
van interventies voor volwassenen. Hiertoe hadden zij alle interventies in vijf 
grove categorieen ingedeeld. De groep 'gevangenisstraf en andere straffen' 
bleek gemiddeld niet effectief in het verminderen van recidive. Toezicht 
(reclasseringstoezicht, intensief reclasseringstoezicht, groepshuizen) deed het 
at niet veel beter. Groepscounseling liet jets betere resultaten zien, maar had 
een kleine effectgrootte. De overige categorieen interventies lieten gemiddel-
de effectgroottes zien die positief en significant zijn: drug- en alcoholbehan-
delingsprogramma's op zich (terugvalpreventie, voorlichting met betrelcking 
tot drugverslaving) en therapeutische gemeenschappen. Benadrukt wordt 
echter dat dit voorlopige resultaten zijn. Een ander voorlopig resultaat dat is 
gepresenteerd door Lipton e.a. (1998) 20  (genoemd in Robinson en Porporino, 
1998) is dat cognitie- en gedragsgerichte benaderingen effectiever blijken te 
zijn dan programma's die op andere modellen zijn gebaseerd. Dit is geba-
seerd op meer dan 900 onderzoeken naar interventies met delinquenten. 

Onlangs (Stanton en Meyer, 1998) is een overzichtsstudie gepubliceerd van 
onderzoek waarbij vooral gekeken is naar de vraag of residentiele interventies 
voor jeugdigen het meeste effect hebben, dan wel interventies in vrijheid. Het 
is geen beschrijvend overzicht in de zin dat het de onderliggende onderzoe-
ken daadwerkelijk beschrijft, het is meer een overzicht van de stand van 
zaken. Uit deze overzichtsstudie blijkt dat gemeenschapsgebaseerde inter-
venties het meeste effect hebben. Behandelingseffecten die bereikt zijn in 
een institutionele omgeving gaan vaak verloren als de adolescent terugkomt 
in zijn omgeving, die geen interventie ontvangen heeft. 

Cullen e.a. (1996) hebben een beschrijvend onderzoek uitgevoerd naar 
'intermediate sanctions'. Dit zijn sancties die vrijheidsbeperkend in plaats 
van vrijheidsbenemend zijn: zij worden niet uitgevoerd in de gevangenis, 
maar in de gemeenschap, onder toezicht van de reclassering. De achterlig-
gende gedachte is vooral de gevangenisoverbevollcing tegen te gaan en de 
kosten van het gevangeniswezen te verminderen. Het risico van vrijlating in 
de gemeenschap moet dan hanteerbaar blijven door intensief reclasserings-
toezicht op delinquenten. Het begrip omvat vormen van straftenuitvoerleg-
ging en toezicht, die niet onder traditionele gevangenisstraf vallen, zoals 
elektronisch toezicht of toezicht in samenhang met testen op drugs, maar 
ook een tenuitvoerleggingsvorm als boot camps. Wij richten de aandacht op 
intensief reclasseringstoezicht (als eerste) en (daarna) op boot camps. 
Als maat in dit onderzoeksoverzicht is recidive gebruikt, ondanks het feit 
dat het, zoals eerder gezien, altijd een beperkte maat is, en zeker in het 
geval van het evalueren van intensief reclasseringstoezicht. De aard van de 
programma's is namelijk juist dat zij delinquenten onderwerpen aan grotere 
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20 	Lipton, D.S., F.S. Pearson, C. Cleland, D.Yee, How do cognitive skills training programmes 
for offenders compare with other modalities: a meta-analytic perspective; presented at 
the Stop and think conference, Her Majesty's prison service, York, Great Britain, 1998. Het 
paper is helaas niet ingezien. 



controle. Ms er clan meer recidive (arrestaties en schendingen van 
voorwaarden tijdens toezicht) blijken te zijn, is het de vraag of dat komt 
doordat de sanctie niet werkte, of omdat er meer kans is dat wangedrag 
ontdekt wordt. 
Bij het vaststellen van het effect van programma's van intensief toezicht moet 
er rekening mee gehouden warden dat dit toezicht op verschillende manie-
ren plaats kan vinden: meestal gaat het om toegenomen officiele contacten 
tussen reclasseringsmedewerker en delinquent, dat gepaard gaat met elektro-
nisch toezicht en/of huisarrest. De mate van toezicht is echter verschillend. 
De eerste evaluaties in Georgia, in 1986, en in New Jersey leverden positieve 
resultaten op: hoge niveaus van toezicht kunnen recidive verminderen. Er 
werd echter veel lcritiek geleverd op de evaluaties, onder andere wegens 
methodologische beperlcingen. Vervolgens is een groot evaluatie-onderzoek 
uitgevoerd door de RAND, door Petersilia en Turner' (vermeld in Cullen e.a., 
1996). Gerapporteerd werd in 1993. In dit onderzoek werden 14 programma's 
van intensief reclasseringstoezicht in negen staten geevalueerd. Het ging om 
meer dan 2.000 delinquenten. Het is het grootste gerandomiseerde sociaal-
wetenschappelijke experiment dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd. De 
studie was methodologisch goed opgezet: er waren adequate controlegroe-
pen, doordat delinquenten at random toegewezen zijn aan intensief reclas-
seringstoezicht, of aan 'gewone' reclassering (op grond van voorwaardelijke 
veroordeling dan wel voorwaardelijke invrijheidstelling) of de gevangenis. 
Recidive werd gemeten door statistieken over arrestaties en technische 
schendingen te gebruiken. Het evaluatiecriterium was of programma's van 
intensief reclasseringstoezicht effectief zijn in het verminderen van recidive. 
De resultaten van de RAND-studie waren niet positief. Op geen enkele plaats 
werden deelnemers aan dergelijke programma's minder vaalc gearresteerd, 
duurde het langere tijd voor zij faalden, of werden zij voor minder ernstige 
delicten opgepakt. In feite waren de arrestaties een jaar na het volgen van de 
delinquenten hoger onder de deelnemers aan intensief toezicht (37%) dan 
onder de controlegroep (33%). De resultaten voor technische schendingen 
waren nog slechter. 
Gebleken is dat het hogere toezichtniveau dat bij deze projecten wel degelijk 
gehaald werd, individuen niet afschrikte van het plegen van delicten. 
De onderzoekers ontdekten wel significante verminderingen in arrestatie 
bij hen die deelgenomen hadden aan behandelingsprogramma's. Zo lieten 
deelnemers aan intensief reclasseringstoezicht in Californie en Texas die 
hadden meegedaan aan behandelprogramma's een vermindering van 10% 
tot 20% in recidive zien. 
Boot camps zijn gevangenissen voor niet-ernstige jeugdige gedetineerden, die 
daar drie tot zes maanden verblijven. Zij worden ook wel shock incarceration 
genoemd. De kampen zijn op militaire leest geschoeid, met veel discipline, 
lichamelijke oefening en arbeid. In de praktijk zijn er verschillende uitvoe-
ringswijzen. Boot camps bereiken op den duur geen grotere verminderingen 

Petersilia, J. en S. Turner. Intensive probation and parole. In: M. Tonry (red.), Crime and 
justice; a review of research, volume 17. Chicago, University of Chicago Press, 1993, pp. 
281-335. 
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in recidive dan andere interventies. Het niet-effectief zijn in het verminde-
ren van recidive wordt wellicht, althans gedeeltelijk, veroorzaalct door slechte 
lcwaliteit van nazorgdiensten, aldus Cullen e.a. op grond van door hen aan-
gehaald onderzoek. Programma's met meer nadruk op behandeling lijken 
lagere recidive te weeg te brengen. Ook McGuire and Priestley (1995) wijzen 
hierop: bij de evaluatie van boot camps door McKenzie en Souryal in 1994' 
bleek dat deze recidive niet verminderden, terwijl er in drie boot camp pro-
gramma's zwak bewijs was voor vermindering van technische schendingen 
van voorwaardelijke veroordeling dan wel voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Het bleek dat er daarbij meer gedaan werd aan counseling, alcohol- en drug-
behandeling en onderwijs en daaropvolgend toezicht in de gemeenschap. 
Hoewel gevonden als een bijproduct van de meeste evaluaties, lijkt het 
erop, aldus Cullen e.a. dat programma's die toezicht in de gemeenschap 
combineren met een vorm van behandeling verminderingen in recidive 
bereiken. 

Ook McGuire en Priestley (1995), die eveneens onderzoek naar allerlei inter-
venties op een rijtje hebben gezet (al was dit meer een stand van zaken dan 
een beschrijvend onderzoeksoverzicht), wijzen erop dat een klein aantal 
'intermediate sanction'-programma's wel positieve invloed had. Bij nadere 
beschouwing bleek dan dat een andere factor aan het werk was, namelijk 
een of andere vorm van 'behandeling'. Het verhoogde contact met de client 
bij intensief reclasseringstoezicht werd dan niet alleen gebruikt voor toezicht, 
maar ook voor actieve interventie van enigerlei vorm. Zij wijzen zowel op de 
genoemde studie van Petersilia en Turner als op het onderzoeksoverzicht van 
Gendreau e.a., 23  gepubliceerd in 1993, die studies naar intensief reclasserings-
toezicht in Noord-Amerika bestudeerden. Het is, aldus McGuire en Priestley, 
frappant dat opnieuw de enige positieve bevinding er een is die verbonden is 
aan enige vorm van directe dienstverlening (behandeling) aan delinquenten. 

2.2.2 Europese meta-evaluatie 

Door Redondo, een Spanjaard, is een meta-analyse uitgevoerd naar effect-
evaluaties van interventies in Europa. De eerste neerslag hiervan was een in 
1994 in het Spaans gepubliceerde doctoraal thesis. Losel (1996b) heeft deze 
studie beschreven, later zijn er ook Engelstalige artikelen over verschenen. 
Het ging om een meta-analyse van 57 studies naar interventies bij jeugdige 
en volwassen delinquenten in Groot-Brittannie, Spanje, Nederland, Zweden, 
Duitsland en Israel. Deze studies waren geselecteerd uit een totaal van 250 
Europese studies, gepubliceerd tussen 1983 en 1993. Om in de meta-analyse 
betrokken te worden moest de studie betrelcking hebben op personen onder 
controle van het strafrechtelijk systeem (dat wil zeggen jeugdige of volwassen 
delinquenten), betrelddng hebben op een behandelingsstrategie die al een 

22 	MacKenzie,D.L., C. Souryal, Multisite evaluation of shock incarceration: evaluation report. 
Washington D.C., National Institute of Justice, 1994. 

' 	Gendreau, P., M. Paparozzi, T. Little, M. Goddard, Does 'punishing smarter' work? An 
assessment of the new generation of alternative sanctions in probation, Forum on 
corrections research, jrg. 5, 1993, pp. 31-34. 
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tijd gebruikt werd, een methodologische opzet omvatten die een 
vergelijking tussen controle en behandelingsgroep inhield, of een voor- en 
nameting. De effectmaat kon zowel recidive zijn als een andere maat 
(psychologische aanpassing, schoolaanpassing). 
De gemiddelde effectgrootte bleek 0,15' (Lose!, 1996b). Er waren grotere 
effecten voor gedragsgerichte en speciaal voor cognitie- en gedragsgerichte 
interventies (ongeveer 0,25). Andere therapeutische benaderingen, onder-
wijsprogramma's, therapeutische gemeenschap, pure straf en diversie lieten 
lagere en minder consistente effecten zien. Voor deze laatste categorieen 
was het aantal studies ook kleiner. Meer dan 60% van de programma's vond 
plaats in de gevangenis, ongeveer de helft daarvan voor jeugdigen. Er was 
geen significant verschil in uitkomsten vergeleken met programma's in de 
gemeenschap. Programma's in jeugdgevangenissen en inrichtingen had-
den zelfs een licht beter effect (0,20) dan benaderingen in de gemeenschap 
(0,17). 
Voortbouwend op deze studie, bezagen Redondo e.a. (1999) Europese studies 
naar recidive na interventies. Het ging om onderzoek waarbij recidive bezien 
was gedurende een gemiddelde follow-up periode van twee jaar." Voor dit 
onderzoek werd recidive gedefinieerd als: iedere maat gerelateerd aan nieuw 
delinquent gedrag, contact met de politie, arrestatie, terugkeer naar gevan-
genis enzovoorts (dus ook maten als het intrekken van voorwaardelijke 
veroordeling dan wel voorwaardelijke invrijheidstelling, zelfgerapporteerde 
criminaliteit, nieuwe delicten, en nieuwe specifieke delicten)." Dit bleek 
uiteindelijk 32 studies op te leveren. Van de onderzochte studies, zijn er vier 
uit Duitsland, veertien uit Groot-Brittannie, acht uit Nederland, twee uit 
Spanje en vier uit Zweden." 
Uit de studies bleek een vermindering van recidive van 12% van de behan-
delde groep ten opzichte van de controlegroep. De gemiddelde effectgrootte 
was r=0,12." 
De meeste programma's (75%) lieten lagere recidivecijfers zien bij groepen 
na behandeling. Een studie liet geen effect zien. Zeven onderzoeken lieten 
resultaten zien die tegenovergesteld waren aan het beoogde. Twee daarvan 
betroffen niet gedragsgerichte programma's, twee educatieve programma's, 
een een contingency environmental programma en een een afschriklcings-
programma. 

24  Verbetering van behandelde groep ten opzichte van onbehandelde. 
Ben probleem bij het meten van recidive is de lengte van follow-up. Voor de programma's 
die in deze meta-analyse zijn opgenomen was de follow-up een gemiddelde van 26.4 
maanden. Een follow-up periode van twee jaar is volgens de onderzoekers lang genoeg 
omdat het grootste percentage recidive plaats vindt in de periode vlak na de vrijlating van 
de delinquent. 

26 	Omdat studies verschillende recidivematen hanteerden, werd een overall-effectgrootte 
berekend, waarbij gemiddeld werd tussen maten, zodat iedere studie slechts een effect 
gaf, om de assumptie van onafhankeffilcheid tussen effectgroottes te waarborgen. 
Noot van de auteur: men moet er rekening mee houden dat waarschijnlijk alleen die 
studies zijn achterhaald en onderzocht, die in een voor de onderzoekers begrijpelijke taal 
gesteld waren. Dit kan verklaren waarom sommige Nederlandse studies niet in het onder-
zoek zijn meegenomen. 

28 Zij gebruiken de r, de Pearson correlatiecoefficient. 
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Hoewel alle effecten zeer klein waren, bleken gedragsgerichte en cognitie-
en gedragsgerichte programma's het meest succesvol te zijn bij het vermin- 
deren van recidive, en waren zij effectiever dan het gemiddelde. Daarentegen 
waren educatieve programma's minder effectief dan het gemiddelde en het 
enige afschrildcingsprogramma dat werd bezien liet meer recidive zien dan bij 
niet-interventie. 
Bij alle leeftijden was enig effect te zien, maar met adolescenten en jeugdigen 
werden betere resultaten bereikt dan met volwassenen. Dit komt, aldus 
Redondo e.a. doordat zij behandeld worden met de meest succesvolle tech-
nieken, namelijk gedragsgerichte en cognitie-en gedragsgerichte technieken. 
Ms gecontroleerd wordt voor de invloed van het type behandeling laten 
ook volwassen delinquenten een lager niveau van recidive zien. 29  Dit onder-
streept het belang van het gebruilc van de meest effectieve technieken bij 
volwassenen. 
Wat betreft omgeving waarin het programma gegeven werd, werd de grootste 
effectiviteit bereikt in residentiele omgevingen voor jeugdigen, hetzij inrich-
tingen hetzij gevangenissen. 
Bij deze conclusies moet echter bedacht worden dat al met al slechts een 
klein aantal interventies onderzocht is. 

2.2.3 	Duitsland 

Losel, een Duitse psycholoog, heeft eind jaren tachtig samen met anderen" 
een meta-evaluatie uitgevoerd naar effectonderzoeken bij 16 sociaal-thera-
peutische inrichtingen voor volwassenen in Duitsland (Sozial-Therapeutische 
Anstalt) (Lose!, 1998). Het betrof resultaatsvergelijldngen tussen sociaal-
therapeutische en gewone gevangenissen. Later, in 1995, heeft Losel meer 
recente studies geintegreerd. 
De inrichtingen zijn vooral gericht op resocialisatie. In de praktijk worden 
vooral recidivisten met ernstige persoonlijIcheidsstoornissen opgenomen.' 
Er is zowel sprake van een individuele benadering als van groepsprocessen, 
hoewel de nadruk steeds meer op groepswerk ligt. 32  De gebruikte behan-
delingen zijn gebaseerd op gedragsverandering, benaderingen gericht op 
cognitie en gedrag , klantgeorienteerde therapie, communicatie- en vaardig-
hedentherapie. 

Zeven van de 13 toegepaste programma's voor jeugdigen gebruikten de meest effectieve 
technieken (gericht op gedrag en/of cognitie). Slechts twee programma's voor volwas-
senen gebruikten deze methoden, zeven gebruikten niet-gedragsgerichte technieken en 
vijf therapeutische gemeenschappen. 

" 	Lose!, F., P. Kiiferl, F.Weber, Meta-evaluation der Sozialtherapie, Stuttgart, Enke, 1987. 
' I 	De behandeling in sociaaltherapeutische inrichtingen was oorspronkelijk ook bedoeld 

voor gevaarlijke seksuele delinquenten, jong volwassen criminelen die speciaal geneigd 
zijn tot criminaliteit en ontoerekeningsvatbaren of verminderd toerekeningsvatbaren als 
dit betere oplossingen bood dan overbrenging naar een psychiatrische kliniek. 

" 	In het begin werd vooral psycho-analytische behandeling gebruikt. Zoals de klassieke 
psychoanalytici al hadden benadrukt, bleek de behandeling van hardnelddge delinquen-
ten erg moeilijk, vooral bij antisociale en psychopathische persoonlijkheden. Derhalve 
werden andere therapeutische concepten gebruikt. In geen van de inrichtingen bleek het 
bruikbaar specifieke soorten of scholen van psychotherapie op een schematische manier 
te gebruiken, het werden eerder mengsels van 'pure' therapieen. 



In de onderzoeken werden gedetineerden die vrijgelaten waren na therapie 
in een sociaal-therapeutische inrichting vergeleken met meer of minder 
gelijkende groepen uit normale gevangenissen. De vergelijking betrof de 
mate van recidive of andere effectkenmerken. Het probleem was dat er in 
de sociaal-therapeutische inrichtingen verschillende behandelingsconcepten 
tegelijkertijd gehanteerd werden, zodat niet duidelijk was welke behandeling 
geevalueerd werd. Er is en was namelijk geen uniform en systematisch con-
cept van de sociaal-therapeutische inrichting en er zijn geen aparte pro-
gramma-onderdelen (bijvoorbeeld cognitie-en gedragsgerichte training). 
Derhalve betroffen de evaluaties eerder de inrichtingen als 'geheel'. Een 
ander punt was dat ook in andere gevangenissen 
resocialiseringsprogramma's werden gegeven, zodat niet 'iets' vergeleken 
werd met 'niets'. 
De uitkomst was dat alle effecten positief waren, op een uitzondering na. De 
effecten waren echter we! ldein. De gemiddelde correlatiecoefficient was 0.10. 
In de meest recente en methodologisch goede studie lagen effecten aan de 
lagere kant van het gemiddelde. De resultaten van de verschillende evaluatie-
studies verschilden niet erg wat betreft resultaatscriteria, kenmerken van de 
delinquenten en inrichtingen. Er was alleen een tendens naar betere resul-
taten in inrichtingen waar meer gestructureerde programma's gebruikt 
werden. 

224 Nederland 

Wartna (1999b) heeft recentelijk een overzicht gepubliceerd van al het 
recidive-onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd." 
In Nederland zijn twee algemene recidivestudies uitgevoerd naar het effect 
van strafrechtelijke interventies op speciale preventie, door Van der Werff 
(1978 en 1986). Het ging daarbij om recidive na het ondergaan van de 
(toentertijd) belangrijkste hoofdstraffen. Haar conclusie was (met alle te 
plaatsen kanttekeningen door verschillen tussen veroordeelden) dat 'het 
speciaal preventieve effect van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen over 
het algemeen niet groter is dan dat van extramurale straffen, zoals boetes en 
voorwaardelijke straffen'. 
Naast deze algemene recidivestudies, is grootschalig onderzoek gedaan naar 
recidive van volwassen dienstverleners, door Bo! en Overwater (1986), naar 
recidive bij alternatieve sancties voor jeugdigen, door van der Laan (1991), en 
recidive bij (jong)volwassen dienstverleners en kortgestraften, door Spaans 
(1994). Op grond van het eerste onderzoek, waarin dienstverleners met 
kortgestraften werden vergeleken, bleek dat er een lagere recidivekans na 
dienstverlening was voor hen die veroordeeld waren wegens gelcwalificeerde 
diefstal. Uit het tweede onderzoek kwam naar voren dat altematieve sancties 
beter waren dan (on)voorwaardelijke vrijheidsstraffen, maar dat de resultaten 
ten opzichte van boetes slechter waren. Ms resultaat uit het derde onderzoek 
lcwam dat dienstverleners minder, minder vaak, minder snel en minder 

Voor de vindplaatsen van de hier vermelde onderzoeken, zie het rapport van Wartna 
(1999). 
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ernstig recidiveerden, maar dat de controlegroep van veroordeelden tot 
(on)voorwaardelijke vrijheidsstraf een strafrechtelijk zwaarder verleden had, 
zodat vergelijlcing eigenlijk niet mogelijk is. Ms de analyses beperkt werden 
tot het zware segment van personen met meer dan tien eerder justitiecontac-
ten was het resultaat eveneens dat de dienstverleners het beter deden dan 
hun tegenhangers onder de kortgestraften. 
Verder zijn studies uitgevoerd naar tellcens een interventiesoort, namelijk 
naar rijden onder invloed (dit laten wij buiten beschouwing) en TBS-gestel-
den. Naar TBS-gestelden is een reeks van onderzoeken gepleegd, waarbij de 
recidive van cohorten ex-TBS-gestelden bezien is. De algemene recidive (dat 
wil zeggen alle delicten) is in de periode van 1974 tot 1989 niet toegenomen, 
en ligt rond de 63%. Twintig procent werd in dezelfde periode opnieuw ver-
oordeeld tot een vrijheidsstraf van niet meer dan zes maanden. 
Er zijn enkele recidivestudies naar drugverslaafden gedaan. 
Tevens zijn effectiviteitstudies gedaan naar verschillen in regiem. Fiselier 
(1970), die ex-gedetineerden die in een open inrichting gezeten hadden, 
vergeleek met hen die in een gesloten gevangenis hadden gezeten, vond 
geen verschillen in recidivepercentages. Ook Nijboer (1971), die recidive 
onderzocht bij gedetineerden die in een jeugdhuis van bewaring een vak-
opleiding volgden, vond geen verschil in recidive. Van der Linden (1978), 
vond een licht voordeel voor het gemeenschapsregiem in vergelijking met 
een gesloten, cellulair regiem. Vanuit het gemeenschapsregiem recidiveerden 
de middelmatig en zeer sterk recidivegevoelige gedetineerden minder. Berg-
huis (1981), die een experimenteel behandelregiem in een jeugdhuis van 
bewaring evalueerde lcwam tot het oordeel dat het experimentele regiem op 
sommige punten een betere uitwerking had dan een standaard regiem in een 
vergelijkbare inrichting. 
Daarnaast zijn overwegend kleinschalige onderzoeken gedaan naar effecten 
van speciale interventieprogramma's: alcohol verkeer cursussen, projecten 
op het gebied van de jeugdhulpverlening, leer/werkstraffen, evaluaties van 
maatschappelijke integratieprogramma's voor gedetineerden, arbeidstrai-
ningsprogramma's, arbeidstoeleidingsprojecten, 'harde kern'-projecten. 
Volgens Wartna werden in deze studies naar nieuwe afdoeningsvormen 
geen spectaculaire resultaten op recidivegebied behaald. Er zijn hier en 
daar verschillen ten gunste van de nieuwe afdoeningen, maar zij zijn klein 
of betreffen slechts een subgroep van de mensen die de nieuwe interventies 
opgelegd kregen. 
Wartna concludeert op grond van zijn totale overzicht van Nederlands reci-
dive-onderzoek dat er vanuit het oogpunt van speciale preventie, vooralsnog 
niet veel harde aanwijzingen zijn dat bepaalde strafrechtelijke interventies 
te verkiezen zijn boven andere. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst 
dat veel effect-studies te lijden hebben onder een te korte doorlooptijd en te 
kleine onderzoeksaantallen. Een ander probleem is het zorgen voor een 
goede controlegroep. Volgens Wartna is een defmitief oordeel over het 
relatieve succes van interventies pas mogelijk als meer systematisch en op 
grotere schaal (recidive-) onderzoek wordt gedaan. 

Een onderzoek wordt hier iets uitvoeriger besproken, omdat het specifiek 
naar behandeling heeft gekeken. Het betreft het onderzoek van Boendermaker 



(1998) naar justitiele behandelinrichtingen voor jeugdigen. De justitiele 
behandelinrichtingen zijn gericht op het geven van verzorging, opvoeding en 
behandeling, toegesneden op iedere jongere afzonderlijk. In het onderzoek is 
onder meer gekeken naar de leefsituatie van jongeren een jaar na yertrek uit 
een inrichting. Het ging om jongeren die in 1993 werden opgenomen in een 
van de justitiele behandelinrichtingen. Gebleken is dat het merendeel van de 
jongeren, volgens eigen zeggen nog steeds delicten pleegde, en dat 34% in het 
jaar na vertrek weer met de politie in aanraking is gekomen. De meesten 
daarvan waren opnieuw opgenomen in een inrichting. Hieruit blijkt dat de 
pedagogische doelstelling van justitiele behandelinrichtingen, namelijk het 
trachten de problematiek van jeugdigen te verminderen, het voorkomen van 
recidive en het bevorderen van (re)integratie in de samenleving lang niet bij 
alle jongeren wordt gehaald. Dit ondanlcs een intensieve interventie. Toch is 
het, aldus Boendermaker, geen slecht resultaat gezien het soort jongeren en 
resultaten elders.' 

Tevens is een Nederlandse overzichtsstudie gepubliceerd betreffende 
interventies in de jeugdhulpverlening. Het is geen meta-analyse, maar een 
beschrijvend, interpreterend onderzoek, uitgevoerd door Van Gageldonk en 
Bartels's  en gepubliceerd in 1990 (de studie wordt beschreven in Boender-
maker, 1999). Zowel interventies voor jongeren met gedragproblemen in de 
zin van antisociaal gedrag en het plegen van delicten werden in hun studie 
opgenomen, als andere probleemgedragingen als bedplassen en moeilijk 
eten. De onderzoekers analyseerden negentien onderzoeken die methodo-
logisch gezien op een voldoende manier uitgevoerd waren, omdat zij genoeg 
inzicht gaven in de gebruikte methoden en er sprake was van een vergelijking 
tussen een experimentele groep en een controlegroep. 
Voor wat betreft residentiele hulpverlening aan jongeren 'met ernstige ge-
dragsmoeilillcheden, jeugdige delinquenten, en jongeren met ernstige psy-
chosociale problemen' was de conclusie dat twee benaderingen effectief 
kunnen zijn: ten eerste projectmatig werken binnen een gestructureerde 
leefomgeying (bijvoorbeeld het opknappen van kamers, zowel het voor-
bereiden ervan als het uitvoeren, eten koken, verzorgen van plantsoenen, 
trektochten en vakanties) en ten tweede het werken aan het vergroten van 
sociale competentie van opgenomen jongens via een gefaseerd, stapsgewijs 
programma en een zogenaamde leerroute' die gebaseerd is op gedrags-
therapeutische en leertheoretische principes. Organisatorische aspecten als 
organisatiestructuur, opleiding van hulpverleners en fysieke omgeving zijn 
belangrijk yoor effectieve hulpverlening. 
Wat betreft niet-residentiele interventies, is er in deze studie aandacht voor 
ervaringsleren en voor ambulante hulpverlening, bestemd voor jongeren met 
ernstige gedragsproblemen en delinquente jongeren. Volgens de auteurs 
waren er alleen verkennende studies naar ervaringsleren als boot-, zeil- en 

In het onderzoek was geen sprake van een controlegroep, zodat er geen vergelijking 
mogelijk is. 
Gageldonk, A. van, A. Bartels, Evaluatieonderzoek in de jeugdhulpverinening, deel 1: 
resultaten van een overzichtsstudie, Leiden, DSWO-Press, 1990. 
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overlevingstochten gedaan, en was er geen systematisch evaluatie-onder-
zoek uitgevoerd. Het lijkt er, aldus de auteurs, op dat dit soort programma's 
wel enig effect kunnen hebben, als zij goed gestructureerd zijn, het niet om 
extreme situaties gaat, en als er sprake is van goede nazorg. Anders kunnen 
ze eerder averechts werken. Wat ambulante hulpverlening betreft is belang-
rijk dat de hulpverlening motiverend is, dat zij gericht is op concrete, dage-
lijkse zalcen, die de jongeren zelf van belang vinden, en er een stapsgewijze 
meegroeiende `structuue is. Individuele therapie en oudertraining blijken 
resultaat te kunnen hebben bij jongeren met minder ernstige problemen, die 
in een voldoende gestructureerde omgeving wonen. 

2.3 	Overzichten van overzichten 

2.3.1 	Beperkingen van overzichtsstudies: commentaar 

De grote hoeveelheid meta-analyses en onderzoeksoverzichten is inmiddels 
op haar beurt door anderen bezien: ze zijn in overzichten bijeengebracht en 
er is commentaar op geleverd. 
Zo heeft Losel (1995a en 1995b, 1996b) meta-analyses bestudeerd en becom-
mentarieerd, en heeft Palmer (1994 en 1996) ook een aantal overzichtsstudies 
en meta-analyses bekeken. In Nederland hebben Bo! (1995) en Boender-
maker (1999) overzichten van voornamelijk buitenlands onderzoek bezien. 
Deze twee laatsten worden hier niet uitvoerig besproken. Veel van hetgeen 
over de algemene meta-analyses, onderzoeksoverzichten en overzichten 
beschreven is in het onderhavige rapport is mede aan het proefschrift van 
Boendermaker ontleend. 
Lose! (1995a en 1996b) heeft dertien algemene meta-analyses bestudeerd 
naar effecten van behandeling op jeugdigen en volwassenen. Het betrof 
Noord-Amerikaanse studies, een Duitse (de meta-analyse naar sociaalthera-
peutische inrichtingen) en een Spaanse studie naar interventies in Europa 
(de meta-analyse van Redondo). 
Hij plaatst een aantal lcritische opmerldngen. Zo merkt hij op dat een aantal 
van vijfhonderd relevante interventiesituaties die in deze meta-analyses 
tezamen verzameld zijn een betrouwbare database lijkt te vormen, maar dat 
het een zeer heterogene hoeveelheid primaire studies betreft. Zo varieren de 
onderzochte interventies van die voor pre-criminele gedragsproblemen, via 
diversion zonder toekomstige interventies bij jonge first offenders, tot inten-
sieve therapieen voor ernstige en hardneldcige delinquenten in inrichtingen. 
In te veel studies is onduidelijk wat de onderzochte interventie precies in-
houdt. Bovendien zijn er erg weinig methodologisch gecontroleerde studies 
met betrelddng tot sommige specifieke programma's en is de lcwaliteit van de 
primaire studies die in meta-analyses besproken worden vaak slecht. 
Overeenkomsten in resultaten van de meta-analyses moeten ook niet over-
geInterpreteerd worden, omdat meta-analyses ellcaar overlappen. Dit komt 
doordat gedeeltelijk dezelfde studies in de steekproeven opgenomen zijn. 
Resultaten kunnen elkaar dus versterken en zijn niet volledig onafhankelijk. 
Bovendien verschillen de meta-analyses wat betreft grootte van de steek-
proef, en op kenmerken als leeftijd, selectiecriteria voor onderzoeksopzet, 
coderen van studies en dergelijke. Ook de gebruikte meta-analytische 



23.2 Conclusies 

Een ding lijkt op grond van het voorgaande duidelijk: sommige interventies 
kunnen effect hebben. Zowel Lose! als Palmer concluderen dat inmiddels 
bewezen is dat het idee dat 'niets werkt' niet klopt. Lose' (1996 en 1998) 
meent dat er nu in elk geval meer consistentie is over wat werkt of kan 
werken dan in de 'gouden tijd' van het resocialisatie-ideaal. Anderzijds 
(1995a) wijst hij er op dat de gezichtspunten net zo tegengesteld en contra- 
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methode verschilt (bijvoorbeeld de manier waarop de effectgrootte bere-
kend wordt). De resultaten zijn dus niet zo consistent als verwacht zou 
kunnen worden van een objectieve onderzoeksintegratie. 
In de meeste meta-analyses wordt nauwelijks gedifferentieerd naar kenmer-
ken van delinquenten. Lipsey deed dit wel, en nam variabelen op als leeftijd, 
sekse, etniciteit, niveau van delinquentie (risico), eerdere delictgeschiedenis, 
dominante delicttypen, vrijwillige of verplichte behandeling, en heterogeniteit 
van de steekproef. Het 'dader cluster' leverde echter weinig op, omdat het 
geen significante bijdrage aan de uitleg van de variantie leverde: er was 
slechts een bescheiden relatie. 
Het is oak de vraag hoe algemeen geldig de gevonden resultaten zijn. Lose! 
(1995a) merkt hierover op dat de meerderheid van de studies in Noord-
Amerika en de Anglo-Amerikaanse landen is gedaan. Studies van andere 
landen zijn alleen in meta-analyses opgenomen als zij gepubliceerd zijn in 
het Engels. In Europa hebben alleen Redondo en de zijnen een meta-eva-
luatie uitgevoerd. Het strafrechtssysteem verschilt erg in de verschillende 
culturen, dus moet de vraag naar generaliseerbaarheid empirisch getest 
worden. Een punt is ook dat 80% van de primaire studies over jeugdige 
delinquenten gaat. Slechts een meta-analyse gaat exclusief over de behan-
deling van volwassen delinquenten in gevangenissen, namelijk die van Losel, 
Koferl en Weber naar sociaal-therapeutische inrichtingen. 
De uiteindelijke door Lose! inhoudelijk getroklcen conclusies komen in de 
volgende paragraaf aan de orde. 

Palmer (1994 en 1996) bezag 32 Noord-Amerikaanse meta-analyses en over-
zichten. Het gaat am drie soorten studies: negen meta-analyses uit de jaren 
tachtig en negentig, waarin zowel interventies voor veroordeelde jongeren in 
inrichtingen als daarbuiten bezien zijn; vijftien beschrijvende overzichten die 
sinds 1955 verschenen, waarin een grate verscheidenheid aan interventies 
besproken wordt; en acht onderzoeken die speciale onderwerpen betreffen 
die in de rest van de literatuur onvoldoende uit de verf Icwamen. 
De beoordeling van interventies in de primaire studies is, aldus Palmer, niet 
'hard': deze hangt af van de succesmaat die door de betreffende onderzoe-
kers gehanteerd worth, het soort delinquenten waar de interventie voor is, 
en van het soort interventies dat vergeleken wordt. Het hangt oak af van het 
vergelijkingsmateriaal. Standaardprogramma's hebben namelijk oak een 
bepaald effect en specifieke of experimentele programma's die daarmee 
warden vergeleken moeten dus me& effect hebben am van een grater effect 
te spreken. De uiteindelijke conclusies, komen evenals die van Lose! en 
anderen in de volgende paragraaf ter sprake. 



36  Hij gebruikt als coefficientiematen de r en phi. 
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versieel blijven als 20 jaar geleden. Volgens hem is het ongetwijfeld zo dat 
verschillen in interpretatie van de beschikbare gegevens meer samenhangen 
met de basisattitudes en waarden ten aanzien van criminele politiek dan 
met problemen van meta-analyse. Zo zien Andrews e.a. hun meta-analyse 
als sterke bevestiging van de effectiviteit van 'geschikte behandeling', terwijl 
Lab en Whitehead spreken over de latest stop on the search for the secular 
grail'. 
De meta-analyses laten evenwel redelijk stabiele effectpatronen zien (Lose!, 
1995a en b). Lose' heeft de gemiddelde effectgroottes van de meta-analyses 
op een rijtje gezet (of berekend, als dat in de meta-analyse niet gebeurd 
was). 36  Vooral bij recidivemetingen zijn de verschillende effectgroottes 
opmerkelijk consistent. De behandelde groep scoorde gemiddeld 10% beter 
dan de controlegroep (0,10). De omvang van dit resultaat lijkt wellicht 
teleurstellend, maar het weerlegt de stelling dat `niets werkt'. Zelfs een klein 
algeheel effect kan relevant zijn voor de praktijk, vooral als er geen succes-
vollere alternatieven voorhanden zijn. Bovendien hebben meta-analyses met 
betrelddng tot een verscheidenheid aan erkende medische behandelmetho-
den ook dergelijke lage effecten laten zien. Zo heeft chemotherapie bijvoor-
beeld een effect van 0,05 op borstkanker, en heeft aspirine een effect van 0,04 
op een hartaanval. 
Vaak duurt het, aldus Losel (1996b) na een `niet-succesvolle' behandeling 
toch langer voordat er recidive optreedt. Gegeven de leeftijdscurve in het 
plegen van criminaliteit, kan dit bijvoorbeeld jonge delinquenten helpen de 
frequentie van het opnieuw plegen van delicten te verminderen in de tijd 
dat zij het hoogste risico vertonen (LOsel, 1996b). 
Palmer concludeert dat er geen standaardoplossing of standaardprogramma 
voor alle delinquenten is. Allerlei interventies leveren een matige recidivever-
mindering op. Behandelingsprogramma's kunnen effectief zijn voor bepaalde 
groepen delinquenten onder bepaalde omstandigheden (Palmer, 1994). 
Gebleken is dat het soort interventie duidelijk te maken heeft met de grootte 
van het effect (Lose!, 1995 en 1996). De effectgroottes van de meest succes-
volle programma's kunnen hoger zijn dan het gemiddelde effect, tot waarden 
in de 0,20 tot 0,30. Zij kunnen echter falen bij specifieke delinquenten: zo 
kunnen rollenspel en sociale vaardigheden training geschikt zijn voor 
`gewone' delinquenten, en kunnen zij ongeschikt zijn voor psychopaten. 
Behandelden kunnen dan meer recidiveren dan niet-behandelden (Losel, 
1996a). 
Maar, welke interventies kunnen nu effect hebben? De auteurs van de hier 
bestudeerde overzichten, die veel dezelfde overzichten hebben bezien, en 
elkaar dus in zekere zin napraten, zijn het erover eens dat benaderingen 
gericht op cognitie en gedrag de beste resultaten geven (Palmer, Lose!, Bo!, 
Boendermaker). Ook het gebruik van een combinatie van methoden geeft 
goede resultaten. Palmer voegt hier als soort behandeling nog aan toe: 
training in sociale vaardigheden (levensvaardigheden), gezinstherapie of 
gezinsbegeleiding. Bol (1995) komt tot de slotsom dat bij volwassenen en 
jeugdigen, naast cognitieve therapie, de volgende interventies effect kunnen 
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hebben: contingency management, het aanleren van gedragstechnieken, 
oudertrainingen, en functionele gezinstherapie. Zoals in de inleiding gezien, 
kunnen verschillende hier genoemde interventies gebracht worden onder de 
noemer cognitie-en gedragsgericht. 
Er zijn ook interventies die minder geschikt lijken. Dit zijn interventies die 
niet gericht zijn op criminogene tekorten (maar bijvoorbeeld op psychische 
angst, depressie, zelfactualisatie), pure dynamische ('Freudiaanse') of non-
directieve, klantgerichte ('Rogeriaanse') therapieen , ongestructureerd 
casework, diversie vanaf het systeem zonder enige behandelingscomponent, 
boot camps en andere afschrildcingstrategieen zonder behandelcomponent 
(Lose!, 1995 en 1996; Palmer, 1994, 1996). 
Wettelijk vastgelegde strafrechtelijke sancties die geen vorm van interventie 
gericht op resocialisatie inhouden, hebben, aldus Andrews en Bonta (1994) 
geen effect of een negatief effect. Zij hebben geen overzicht kunnen vinden 
van experimentele onderzoeken die hetzij systematisch positieve dan wel 
systematisch negatieve resultaten laat zien van officiele straffen, een extreme 
vorm als incapacitation uitgezonderd. Hun eigen onderzoeksoverzicht heeft 
licht gegroeide recidive laten zien wat betreft zware sancties. Zij komen tot 
de conclusie dat de straf in essentie niet relevant is voor toekomstig gedrag, 
maar dat de inhoud die daaraan gegeven wordt van belang is. 

Behalve het soort interventie zijn ook andere aspecten van belang. Er zijn 
positieve correlaties tussen programma-intensiteit, duur, frequentie en 
effectiviteit. LOsel wijst er echter op dat verschillende maten van intensiteit 
zelden zijn toegepast in hetzelfde type programma. 
Effecten lijken, aldus Lose!, op grond van meta-evaluaties groter te zijn als 
behandelingen uitgevoerd worden in de gemeenschap in plaats van in een 
inrichtingsomgeving. Maar de resultaten geven niet aan dat programma's in 
de gemeenschap zonder meer beter zijn dan programma's in inrichtingen. 
Wordt bijvoorbeeld naar de gegevens van Andrews e.a. gekeken, dan is het 
beeld gecompliceerd: 'ongeschikte' behandelingen hadden dezelfde negatieve 
effecten zowel in de gemeenschap als in inrichtingsomgevingen. Kennelijk is 
een ongeschikte behandeling even fout in een inrichting als daarbuiten. 
Aileen geschikte behandeling was effectiever in de gemeenschap. Maar, zelfs 
in institutionele omgevingen was geschikte behandeling relatief succesvol 
vergeleken met het overall-effect. De verschillen in resultaat tussen inrich-
tings- en gemeenschapsomgevingen zijn dus niet zo duidelijk als vaak wordt 
aangenomen. 

Er moet voorzichtig omgesprongen worden met de onderzoeksresultaten, ook 
al lijken zij in een bepaalde richting te wijzen. Er moeten vooral geen radicale 
uitspraken gedaan worden als "cognitie- en gedragsgerichte" of "geschikte" 
programma's zijn merkpalen voor een koninldijke weg naar succes' (LOsel, 
1995b). Ook Palmer wijst erop dat niet de fout gemaakt moet worden dat nu 
gezegd wordt dat psychotherapie nooit werkt of dat gedragsgerichte behan-
deling wel werkt. 



2.4 	Criteria voor effectiviteit van progranuna's 
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Ondanks de beperlcingen waaraan de onderzoeksoverzichten lijden, is het 
toch mogelijk algemene criteria te formuleren waaraan programma's moeten 
voldoen willen zij zo veel mogelijk effect hebben. 
LOsel (1998), die hierbij ook verwijst naar Gendreau (1996) geeft de volgende 
algemene kenmerken. 
— Theoretisch gedegen concept van interventie. 
— Grondige dynamische beoordeling van de delinquent (assessment). 
— Intensieve toediening aan delinquenten met een hoog recidiverisico. 
— Duidelijk gestructureerde omgeving. 
— Verbetering van inrichtingsklimaat en regiem. 
— Gerichtheid op de specifieke criminogene tekorten van de delinquent. 
— Inbegrepen zijn van cognitie- en gedragsgerichte en multimodale 

programma's. 
— Het realiseren van programma-integriteit, dat wil zeggen zorgen dat een 

programma gegeven wordt op de manier waarop het bedoeld is. 
— Grondige selectie, training, en supervisie van personeel. 
— Het neutraliseren van ongunstige sociale netwerken. 
— Het versterken van natuurlijke beschermende mechanismen. 
— Terugvalpreventie en nazorg. 
Gendreau noemt specifiek ook `ontvankelijIcheid' (responsisvity). Daarbij gaat 
het erom dat het programma zo gegeven wordt dat de delinquent er het 
meeste van opsteekt. Het komt dus neer op het op elkaar afstemmen van 
programma, type delinquent en stij1 van de therapeut. 
De tweede voorwaarde, het beoordelen en toewijzen van gedetineerden aan 
de juiste programma's, is zeer belangrijk. Zie hierover bijvoorbeeld Bonta, 
1996; Aubrey e.a., 1997; Leuw, 1999.'7  

2.5 	Verder onderzoek 

Gezien het voorgaande is meer gecontroleerd en gerepliceerd onderzoek 
van specifieke programma's nodig. Veelbelovende resultaten moeten als 
basis dienen voor een nieuwe generatie van theoretisch goed uitgewerkte, 
methodologisch gecontroleerde, proces-georienteerde en gerepliceerde 
evaluatiestudies (Palmer, 1994; Andrews en Bonta, 1994; Lose!, 1995a). Ook 
McGuire en Priestley (1995) wijzen op het feit dat onderzoek gerepliceerd 
moet worden. 
Het is op grond van al het gedane onderzoek ook nog onvoldoende duidelijk 
welke sleutelkenmerken precies uitmaken of een programma effectief is of 
niet (Palmer, 1994 en 1996). Om bij het identificeren daarvan betere en 

37 	Bonta, J. Risk-needs assessment and treatment, In: Harland, A.T. (red), Choosing cor- 
rectional options that work; defining the demand and evaluating the supply, Thousand 
Oaks, Sage, 1996, pp. 18-32, Aubrey, R., M. Hough, Assessing offenders' needs: assessment 
scales for the probation service, London, Home Office, Research and statistics directorate, 
1997; Leuw, E. Recidive na de TBS; patronen, trends en processen en de inschatting van 
gevaar. Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1999, Onderzoek en beleid, nr. 182. 
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Porporino wees er in zijn lezing op 12 mei 1999 over Reasoning en Rehabilitation op dat 
motivatie een belangrijk onderwerp is in de recente literatuur. 
Zie hierover verder Pawson, R., N.Tilley, Realistic evaluation, London, Sage, 1997. 
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snellere vooruitgang te maken is een breder en meer ge'integreerd analy-
tisch raamwerk nodig, dat gebruikt kan worden om vast te stellen of een inte 
rventie werkt en, als dat zo is, wellce 'typen' (brede programma categorieen) 
succesvol zijn. Ben aantal zalcen moet expliciet opgenomen worden in nader 
onderzoek. Het gaat dan om kenmerken van de betreffende behandelaars en 
delinquenten, van het programma en de instelling. Aileen op die manier kan 
duidelijk worden welke de werlczame factoren van programma's zijn (Palmer, 
1994 en 1996). 
Matthews en Pitts (1998) pleiten ervoor onderzoek naar de effectiviteit van 
interventies anders aan te paldcen, op een meer begrijpende en minder 
mechanistische wijze. Het is volgens hen niet juist recidive als belangrijkste 
succesmaat te gebruilcen. Recidivemetingen worden namelijk gedaan met 
gebruik van steekproeven, waarbij er een (behandelde) groep en een (niet-
behandelde) controlegroep is. Het probleem hierbij is dat individuen in 
resocialisatieprogramma's vooral zichzelf selecterende groepen zijn. 
Daarnaast zegt de methode weinig over de oorzalcelijke processen die bij een 
eventuele recidivevermindering betrolcken zijn. Men neemt aan dat deze te 
danken is aan de behandeling, waardoor er een verandering plaats gevonden 
heeft bij de delinquent, maar de precieze mechanismen waardoor deze ver-
andering plaats zou vinden zijn niet duidelijk (deze bevinden zich in een 
zwarte doos). 
Ben belangrijk element is de motivatie" van de delinquent. Resocialisatie-
programma's werken alleen bij die gedetineerden die willen dat ze werken: 
hun medewerlcing is nodig." De motivatie van een gedetineerde om aan een 
programma deel te nemen kan voortkomen uit de wens te veranderen, maar 
ook uit verveling, of omdat het een manier is om venrroegd vrij te komen. De 
aard van de motivatie lijkt dan de sleutelvariabele voor succes te zijn. 
Bij onderzoek gaat het er dan om een analyse te maken van de manier waar-
op verschillende individuen keuzes maken en reageren op het scala aan 
mogelijkheden aangeboden door verschillende programma's. De vraag is 
dan niet: wat werkt?, maar 'hoe mobiliseren individuen die in verschillende 
programma's deelnemen de beschikbare kansen/mogelijkheden om bepaalde 
resultaten te verlcrijgen?'. Het evaluatieproces moet dan kijken naar de moti-
vatie van diegenen die vrijwillig voor behandeling in aanmerlcing komen, en 
niet alleen de recidive van behandelingsgroep en controlegroep vergelijken. 
Wellicht zou recidive, aldus nog steeds Matthews en Pitts (1998), een hulp-
maat moeten zijn, eerder dan een referentiepunt. Er zouden te veel veel-
belovende initiatieven geofferd zijn op het altaar van recidive. Wellicht 
moeten de doelen van resocialisatieprogramma's realistischer zijn en niet te 
hoog gegrepen. Zo zou het doel niet moeten zijn het veranderen van slechte 
mensen in goede mensen, misdadigers in oppassende burgers, maar zou het 
veel bescheidener moeten zijn. Er kunnen (tussen)doelen op een aantal 
niveaus gesteld worden, zodat een heel scala aan criteria ontwildceld kan 



worden om succes te meten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het meten 
van het leren van nieuwe vaardigheden, of het vergroten van zelfbewustzijn. 
Ms commentaar op de stelling van deze auteurs kan gezegd worden dat 
hoewel het zeker zin kan hebben resultaten ook in termen van programma-
(tussen)doelen te meten, recidive de effectiviteitsmaat bij uitstek blijft: het 
gaat uiteindelijk om het voorkomen van criminaliteit. 

2.5 	Samenvatting en conclusie 
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Bij de resultaten van de meta-analyses kunnen methodologisch gezien Icriti-
sche kanttekeningen geplaatst worden. De primaire studies zijn heterogeen 
en er zijn weinig methodologisch goede studies. De inhoud van de onder-
zochte programma's is vaak onduidelijk, omschrijvingen zijn vaak dubbel-
zinnig, onduidelijk is wellce bestanddelen werken en welke niet. Ook de 
indeling in interventiecategorieen is verschillend. Bovendien is niet duidelijk 
of het effect te danken is aan de behandeling of aan jets anders. Tevens 
verschilt de meta-analytische methode en overlappen meta-analyses elkaar 
wat betreft geanalyseerde onderzoeken, zodat de resultaten elkaar kunnen 
versterken. 
Toch kunnen wel conclusies getroldcen worden. Strafrechtelijk ingrijpen kan 
wel degelijk werlcing hebben. Het gaat daarbij niet om de sanctie als zodanig, 
maar om de inhoud van die sanctie, de tenuitvoerlegging. Gebleken is dat 
bepaalde behandelingen of programma's recidive kunnen verminderen. 
Er zijn redelijk stabiele effectpatronen, namelijk dat de behandelde groep het 
gemiddeld 10% beter doet dan de onbehandelde. Het effect kan oplopen tot 
30%. Bovendien is gebleken dat het soort behandeling te maken heeft met de 
grootte van het effect. Programma's die zich richten op cognitie en gedrag 
kunnen het meeste effect hebben. Zoals gezien, worden in de meta-analyses 
niet steeds hetzelfde soort interventies onder deze paraplu gebracht. In het 
algemeen gesproken valt er een scala aan behandelingsmethoden onder 
varierend van het geven van voorbeeldgedrag tot probleemoplossen, of het 
zich bewust laten worden van verwrongen denkbeelden door de delinquent 
en deze te vervangen door andere (zie paragraaf 1.2). Bepaalde interventies, 
die onder de cognitief-gedragsgerichte paraplu vallen, hebben speciaal een 
goed effect: contingency management, het aanleren van gedragstechnieken, 
het geven van het goede voorbeeld, sociale vaardigheden training. Ook 
gezinstherapie en gezinsbegeleiding kunnen effect hebben, evenals ouder-
trainingen. Combinaties van behandelingsmethoden, veelzijdige methoden 
kunnen ook effect hebben. 
Gebleken is ook dat een aantal interventies geen - of zelfs een negatieve - 
uitwerldng heeft. Het gaat daarbij om interventies die niet gericht zijn op 
criminogene tekorten (maar bijvoorbeeld op psychische angst, depressie, 
zelfactualisatie), pure dynamische of non-directieve therapieen, ongestruc-
tureerd casework, diversie zonder behandelcomponent, en afschrilddngs-
programma' s als boot camps, shock incarceration, waarbij geen behandel-
component aanwezig is. 
Wat betreft de interventies die effect kunnen hebben is onduidelijk welke 
elementen precies in combinatie waarmee resultaat sorteren. Bovendien is 
niet duidelijk welke programma's voor wellce soort delinquent effect heeft. 



Goede programma's lijken in de gemeenschap een betere uitwericing te 
hebben dan in een inrichting, hoewel ze daar ook resultaat kunnen hebben. 
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Er zijn algemene kenmerken geformuleerd waaraan programma's moeten 
voldoen, willen zij effectief zijn. De belangrijkste zijn de volgende. 
— Theoretisch goede doordenlcing van een programma. 
— Nauwgezette toepassing van het programma-ontwerp waardoor onder-

delen en de afstemming daartussen niet verwateren. 
— Goede uitrusting van materiele en personele voorzieningen: zowel fysieke 

voorzieningen en goed gestructureerde behandelomgeving als grondige 
selectie, training en toezicht op personeel. 

— Individualisering van de behandeling zowel wat betreft instroomselectie 
als behandeling zelf (gerichtheid op misdaadbevorderende invloeden 
binnen en buiten de behandelde). 

— Intensieve toediening aan hoge-risicodelinquenten.' 
— Terugvalpreventie en nazorg. 

De meeste onderzochte programma's hebben betreklcing op jongeren in 
Canada en de Verenigde Staten. Het is dus de vraag hoe algemeen geldig de 
resultaten zijn. 

40 Zoals eerder gezien gaat het om het risico van het opnieuw plegen van misdrijven in 
termen van frequentie en ernst, en niet specifiek om het risico dat een persoon ernstig 
fysiek of psychisch letsel toebrengt 



3 Effectiviteit per delictsoort 
en/of dadertype 

Naast de algemene meta-analyses en overzichtsstudies waarin de effectiviteit 
van interventies bij allerlei soorten criminaliteit bestudeerd is, zijn er ook 
overzichtsstudies waarin een specifieke delictsoort of een bepaald type 
dader bezien is. In deze literatuurverkenning richten wij ons op interventies 
bij plegers van gewelddelicten (en/of ernstige delicten), en zedendelicten en 
— kort — op behandeling van drugsverslaafden en psychotici. Een enkele 
keer wordt een primair onderzoek vermeld, dat interessant is omdat het zeer 
recent is, of het bijvoorbeeld een langlopend evaluatie-onderzoek betreft. 

3.1 	Gewelddelicten/ernstige delicten gepleegd door jeugdigen 

Lipsey en Wilson (1998) 41  hebben in hun al eerder genoemde vervolgstudie 
gekeken naar het effect van behandeling bij jeugdige delinquenten die ern-
stige of gewelddadige delicten hebben gepleegd. Deze jeugdigen zijn wellicht 
ook het meest `resistene tegen behandeling. Gekeken is of interventies bij 
plegers van ernstige delicten positieve effecten hebben, en wellce interventies 
het meeste effect hebben. Daarbij zijn twee soorten omgevingen beschouwd, 
waarin de interventie gegeven kan worden, namelijk een gemeenschaps-
omgeving, of een inrichting. Het is een secundaire analyse van tweehonderd 
van de vierhonderd studies die door Lipsey al eerder geanalyseerd waren.' 
De onderzoekers wijzen erop dat een aantal van tweehonderd onderzoeken 
voldoende lijkt voor hun doe!, maar dat het aantal toch niet bevredigend is, 
gezien de verscheidenheid van interventies die in de onderzoeken voor-
komen, de verschillen in de steekproeven van jeugdigen, en de gebruikte 
onderzoeksmethoden. Dit betekent dat alle conclusies voorlopig zijn. 
In de meta-analyse zijn die studies opgenomen waarin het grootste aantal (of 
alle) jongeren in de steekproef veroordeeld waren en eerder delicten hadden 
gepleegd. De betreffende delicten moesten vooral bestaan uit misdrijven 
tegen de persoon dan wel vermogensdelicten, of uit een combinatie van 
delicten, maar niet primair uit drugverslaving, statusdelicten', of verkeers-
delicten. Ook zijn studies inbegrepen waarbij de meeste jongeren een ge-
schiedenis van agressie te zien gaven, of waarin de interventie vooral gericht 
was op het veranderen van agressief gedrag. De selectie was niet zeer restric-
tief, in de zin dat wel gepoogd is alleen studies naar ernstiger delinquenten 
op te nemen, maar dat het niet zo is dat het alleen om ernstige delinquenten 

41 	De beschrijving van deze meta-analyse steunt gedeeltelijk op het proefschrift van Boen- 
dermaker (1999). 

42 	Een lijst van in de meta-analyse opgenomen onderzoeken is als bijlage bij hun hoofdstuk 
gevoegd (Lipsey and Wilson, 1998). 

43 	Gedragingen die alleen als delict worden aangemerkt zolang de betroldcene strafrechtelijk 
minderjarig is. 
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gaat. Na de selectie bleken vooral studies uit de Verenigde Staten opgeno-
men te zijn. De onderzochte jeugdigen waren meestal mannelijk, gemiddeld 
14 tot 17 jaar en blank Amerikaans of gemengd wat betreft etniciteit. Bij twee 
derde van de steekproeven betrof het jeugdigen waarvan er aanwijzingen 
waren dat sommige of alle jongeren een eerdere geschiedenis van agressie 
hadden. 
De in de onderzoeken meest gebruikte recidivematen waren politiecontact/ 
arrestatie, contact met de rechtbank, of schendingen van voorwaardelijke 
invrijheidstelling. Als het politiecontact/arrestatiecijfer bekend was, is dat 
voor de meta-analyse gebruild en als dit er niet was, werd het meest ver-
gelijkbare gegeven genomen. Vervolgens werd een gestandaardiseerde ge-
middelde effectgrootte berekend. Controlegroepen lcregen meestal 'gewone 
behandeling' bijvoorbeeld reguliere reclassering of inrichtingsprogramma's 
zonder de speciale experimentele behandeling. 
De gemiddelde recidivevermindering was 12%" bij de experimentele groepen 
ten opzichte van de controlegroepen. De resultaten waren echter erg verschil-
lend per soort interventie, sommigen lieten veel beter resultaten zien dan 
andere. Bij de meest effectieve programma's liep het percentage recidivever-
mindering op tot 40%. 
Het bleek dat het uitmaakte of de interventie in de gemeenschap (op grond 
van voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke invrijheidstelling) dan 
wel in een inrichting gegeven werd. De gemiddelde effectgroottes leken erg 
op elkaar en het verschil was statistisch niet significant. De omstandigheden 
waarin de interventies gegeven worden zijn echter zo verschillend dat zij 
apart geanalyseerd werden. 
De volgende ambulante interventies bleken het doeltreffendste te zijn: (1) 
sociale vaardigheidstraining, (2) individuele therapie (reality therapy' in 
twaalf sessies, individuele counseling door reclasseringsmedewerkers en 
vrijwilligers, en combinaties van behandeling voor selcsuele delinquenten), 
(3) gedragstherapeutische programma's. Deze lieten consistente positieve 
resultaten zien. Daarop volgden (4) combinaties van programma's en schade-
vergoedingsprogramma's (restitution) voor jeugdigen die voorwaardelijk 
veroordeeld of in vrijheid waren gesteld. De resultaten daarvan waren ook vrij 
overtuigend. Andere ambulante programma's bleken juist een negatief effect 
te hebben, namelijk overlevingstochten, programma's gericht op afschrildcing 
(meestal shock incarceration) en beroepsgerichte trainingsprogramma's zon-
der garantie op werk of hulp bij het zoeken daarvan. Daarnaast zijn er ook 
programma's waarvan de resultaten niet duidelijk zijn, omdat zij resultaten 
opleveren die voor meer dan een uitleg vatbaar zijn. Gebleken is dus dat wat 

44 	De gewogen gemiddelde recidivegrootte voor behandelde jongeren was.12 standaard 
deviaties minder dan voor de controlegroep. Een gemiddelde effect van 0,12 is gelijk aan 
het verschil tussen een 44% recidive graad voor behandelde jongeren en een 50% recidive 
graad voor de onbehandelde controlegroep. Dit verschil van 6 percentage punten ver-
tegenwoordigt een 12% vermindering in recidive (6/50). 

45 	Het gaat erom dat de patient leert zijn eigen verantwoordelijlcheid op zich te nemen, 
binnen de grenzen die de maatschappelijke realiteit aangeeft. Dit kan doordat de thera-
peut betroklcen is, en het gedrag van de persoon afwijst, maar de persoon zelf blijft 
accepteren (Boendermalcer, 1999). 
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effect heeft voor delinquenten in het algemeen, dat ook heeft voor niet-
geinstitutionaliseerde ernstige delinquenten en dat wat niet werkt in het 
algemeen, ook niet werkt voor ernstige delinquenten. Er is een opvallend 
verschil: individuele therapie lijkt wel effect te hebben. Hoe dit komt, zou 
nader onderzocht moeten worden. 
Wat betreft residentiele interventies bleken sociale vaardigheidstraining en 
het ' teaching family home' (het Achievement Place model, in Nederland 
bekend als Kursushuis-model) het effectiefste. Dit is een groepshuis voor 6 
tot 8 delinquenten, dat gemeenschapsgebaseerd is, en waarbij een gezinsstijl 
gehanteerd wordt. Het programma is gericht op gedragsverandering. Het 
wordt geleid door een paar, de teaching parents. Deze ontwildcelen positieve 
leerrelaties met de jeugdigen, teneinde hen de benodigde gedragsvaardig-
heden aan te leren. Zij fungeren ook als belangenbehartigers in de gemeen-
schap. Deelnemers mogen in het weekend naar huis en blijven op hun lokale 
school. 
De resultaten van onderzoek naar andere categorieen interventies waren 
gemiddeld goed, maar de individuele effectgrootte verschilde nogal: bij som-
migen was deze groter, bij andere kleiner. Dit was het geval bij programma's 
waarbij een combinatie van interventies gegeven wordt en bij residentiele 
programma's in de gemeenschap (meestal niet-strafrechtelijk). Andere 
interventies lieten gemengde resultaten zien, dat wil zeggen dat in sommige 
onderzoeken het resultaat goed was en in andere slecht. Dit geldt voor drug-
verslavingsprogramma's, overlevingstochten en werk-gerelateerde program-
ma's. Bij andere categorieen kon geen conclusie getroldcen worden over het 
effect. Dit geldt voor individuele en groepstherapie, en begeleide groeps-
interactie (bijvoorbeeld positieve groepscultuur). Overigens is het effect van 
de begeleide groepsinteractie slechts op een paar studies gebaseerd. Milieu-
therapie liet voortdurende nuleffecten zien. 
Het bleek dat het voor meer zaken uitmaakte of een programma in vrijheid 
dan wel in een inrichting gegeven werd. Kenmerken van jeugdigen deden 
er bij de effecten van ambulante interventies meer toe dan bij inrichtings-
programma's. Vooral eerdere delictgeschiedenis was van belang. De invloed 
van behandelingssoort en -hoeveelheid was bij ambulante interventies 
middelgroot, en algemene programmakenmerken" waren slechts zwak ge-
relateerd aan effectgrootte. 
Voor interventies met genstitutionaliseerde jongeren echter was de volgorde 
andersom. Algemene programmakenmerken lieten het sterkste verband zien 
met interventie effecten. Vooral het feit of een programma al sinds langere 
tijd of pas sinds kort gegeven werd en het feit of de interventie werd gegeven 
door personeel uit de geestelijke gezondheidszorg of door justitiepersoneel 
was van belang. Soort en hoeveelheid interventie lieten bescheiden relaties 
zien met de grootte van de interventie-effecten. De kenmerken van jeugdigen 
waren ook niet erg belangrijk. 

46  Lipsey en Wilson zagen de volgende kenmerken als algemene programmakenmerken: wat 
is de leeftijd' van het programma (wordt een programma al langer gegeven), wie verleent 
de interventie: justitiepersoneel dan wel geestelijk gezondheidspersoneel, vallen de jeug-
digen onder de autoriteit van het jeugdstrafrecht, is deelname vrijwillig dan wel verplicht, 
wat is de rol van de onderzoeker. 
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'Het programmaconcept' voor effectieve interventie in inrichtingen bestaat 
dus niet. Zelfs als het er was, clan nog hangt de effectiviteit af van een goede 
combinatie van programmaconcept, dienstverlenende organisatie en de 
bedoelde ldanten. 
De effecten van interventies waren veelal gelijk voor verschillende steekproe-
ven van jeugdigen, maar de effecten bleken groter te zijn voor steekproeven 
van ernstiger delinquenten (de niet-geInstitutionaliseerde groep in de onder-
havige steekproef kan overigens ook delinquenten omvatten die geen ernstige 
delicten hebben gepleegd). 

Deze meta-analyse van Lipsey en Wilson (1998) maakte onderdeel uit van het 
werk van een 'Study group on serious and violent juvenile offenders', van de 
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention in de Verenigde Staten 
(Loeber en Farrington, 1998). De groep heeft onderzoek geanalyseerd op het 
gebied van risico- en beschermende factoren en het ontwiklcelen van een 
criminele carriere van ernstige en gewelddadige delicten. Deze informatie 
is geIntegreerd met kennis over effectiviteit van preventie en interventie-
programma's. Er bleek veel overeenstemming te zijn over het belang van 
vroeg ingrijpen bij lcinderen, preventie en gezinsversterldng. De groep gaat 
uit van de omvattende strategie die door Wilson en Howell in 1993 is gefor-
muleerd. Het idee is het jeugdstrafrechtsysteem te verbeteren door een sys-
teem van oplopende sancties en een opeenvolging van 
behandelingsalternatieven. Het interventie-arsenaal gaat van preventie 
gericht op jongeren die risico lopen crimineel te worden, via onmiddellijke 
interventie, 'intermediate' sancties, gemeenschapsgebaseerde correctionele 
sancties als schadevergoeding en dienstverlening, tot vrijheidsbeperkende 
sancties als community confinement en opsluiting in trainingsscholen, 
kampen en ranches. 

Er zijn voor zover bekend verder geen meta-analyses uitgevoerd naar 
behandeling van gewelddadige delinquenten. Wel zijn er overzichten van 
onderzoek gepresenteerd die een stand van zaken geven. Dit is bijvoorbeeld 
gebeurd door Vennard e.a. (1997), en door Borduin en Schaeffer (1998). 
Borduin en Schaeffer (1998) hebben naar onderzoeksbevindingen gekeken 
met betrekking tot adolescenten die misdrijven tegen personen plegen. Zij 
bespreken de studies niet uitgebreid, en duiden ze alleen aan. Op grond van 
deze bevindingen komen zij tot het oordeel dat de meeste gewelddadige 
delinquenten ook andere misdrijven dan geweld plegen, en dat behandeling 
derhalve flexibel moet zijn en zich moet kunnen richten op een breed scala 
aan gedragingen. Er zijn meer oorzaken van dergelijk gedrag, dus moet 
behandeling verschillende kenmerken in aanmerking nemen die dergelijk 
gedrag mede bepalen (cognities, gezinsomstandigheden, vriendengroep, 
schoolprestaties). Bovendien moet gezien de bestendigheid van gewelddadig 
gedrag, behandeling intensief zijn en gericht op de natuurlijke omgeving van 
de delinquent. Weinig behandelingen houden al deze elementen in. Het is 
dus ook niet verwonderlijk, aldus Borduin en Schaeffer, dat de meeste behan-
delingen geen succes hebben. De grootste beperking is dat behandelingen 
een relatief enge gerichtheid hebben en dat er een gemis aan gerichtheid is 
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op de meervoudige oorzaken van gewelddadig gedrag in de natuurlijke 
omgeving van jeugdigen. 
De meeste behandelingen laten goede resultaten zien op instrumentele uit-
komsten (het aanleren van bepaald gedrag, sociale vaardigheden leren) maar 
deze worden niet volgehouden in de natuurlijke omgeving van de delinquent. 
Derhalve laten zij weinig resultaat zien op uiteindelijke uitkomsten als reci-
dive, of zelfgerapporteerde criminaliteit. 

Vooralsnog is ook niet aangetoond dat training in vaardigheden om proble-
men op te lossen en training in moreel redeneren effect hebben bij ernstig 
delinquente adolescenten, zoals gewelddadige adolescenten. Anderzijds heeft 
het programma Aggression Replacement Training (ART) gunstige resultaten 
laten zien bij opgesloten gewelddadige delinquenten bij een follow-up na vier 
maanden (Goldstein and Glick, 1987, aangehaald door Borduin and Schaeffer, 
1998).47  Dit programma is ontwilckeld voor jonge gewelddadige delinquenten 
en combineert training in woedebeheersingstechnieken" met sociale vaar-
digheden training, probleemoplossen en morele educatie. Ook is er is wel 
enig bewijs van vermindering van recidive (Hierbij halen Vennard e.a. Lee-
man, Gibbs en Fuller aan, 1993)." 
Gebleken is dat gezinstherapie, namelijk gedragstraining voor ouders van 
ernstig adolescente delinquenten een minimaal effect op familiefunctioneren 
had en geen langdurend effect op recidive. Functionele gezinstherapie zou 
effectief kunnen zijn (volgens quasi-experimentele studies met belangrijke 
methodologische onvolkomenheden). Het gaat om een therapie voor het 
gezin als `systeem', die sociale leertheorieen en cognitieve werlcwijzen 
combineert. De therapie is gericht op het verbeteren van de onderlinge 
communicatie en het gezamenlijk vinden van oplossingen voor problemen. 
Begeleide groeps-interactie en zijn afgeleiden (bijvoorbeeld positieve groeps-
cultuur) zijn weinig effectief. Het behandelen in groepen kan problemen zelfs 
verergeren, gezien de associatie met deviante kameraden. 
Echter, breed-gebaseerde behandelingen met veel facetten die in de natuur-
lijke omgeving van jeugdigen gegeven worden, hebben behoorlijk resultaat 
laten zien, zowel wat betreft instrumentele als uiteindelijke resultaten. 
De meeste empirische steun wat betreft effectiviteit van behandeling van 
ernstige en gewelddadige delinquente adolescenten is er voor multisysteem-
therapie.' Dit is een intensieve in de tijd beperkte behandeling die een 

Goldstein, A.P., B. Glick, Aggression replacement training: a comprehensive intervention for 
aggressive youth, Champaign, Research press, 1987. 

48 	Deze technieken zijn evenals veel andere programma's gedeeltelijk gebaseerd op cog- 
nitief-gedragskundige theorieen van Novaco. Daarbij wordt het gebruik van cognitieve 
zelfcontrole gecombineerd met ontspanningstechnieken en een educatief element om 
delinquenten hun gedrag te doen begrijpen (Vennard e.a. 1997) 

49 	Leeman, L.W., J.C. Gibbs, D. Fuller, Evaluation of a multi-component group treatment 
programme for juvenile delinquents, Aggressive behaviour, jrg. 19, 1993, pp. 281-292. 
Voor overzichten verwijzen Borduin en Schaeffer naar R.J.R. Levesque, Is there still a 
place for violent youth in juvenile justice? Aggression and violent behavior, jrg. 1, 1996, 
pp. 69-79, en naar Tate, D.C., N.D. Reppucci, E.P. Mulvey, Violent juvenile delinquents: 
treatment effectiveness and implications for future action, American psychologist, jrg. 50, 
1995, pp. 777-781. 
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systeembenadering Iciest en zich richt op therapie aan en in de natuurlijke 
omgeving van de delinquente jongere. Zij is direct gericht op factoren die te 
maken hebben met gewelddadige en ernstige criminaliteit van adolescenten, 
zowel interpersoonlijke, gezins- en buiten-gezinsfactoren. Multisysteem-
therapie is geIndividualiseerd en hoog flexibel. De resultaten van de therapie 
zijn goed geevalueerd. Vennard e.a. (1997) beschrijven een onderzoek van 
Borduin e.a. 5` waarin de effectiviteit van multisysteem-therapie vergeleken 
werd met individuele therapie. Het onderzoek betrof jeugdige delinquenten 
(leeftijd 12 tot 17 jaar) van wie velen gewelddelicten hadden gepleegd. Er 
vond random toewllzing plaats aan een van de twee behandelvarianten. 
Uitkomstmaten waren o.a. arrestaties voor geweldsmisdrijven (verlcrachting, 
aanranding, mishandeling), gedurende een follow-up periode van vier jaar. 
De jongeren die meededen aan de multisysteem-therapie liepen minder kans 
gearresteerd te worden voor verdere geweldpleging, dan de jongeren die een 
individuele therapie hadden gevolgd. De onderzoekers concludeerden dat 
interventies met jeugdige gewelddadige delinquenten effectiever lijken te zijn 
als zij omvattend zijn, en zich richten op gedragsproblemen binnen de eigen 
problematische familierelaties, thuis worden gegeven of op een gemeen-
schapsplek. 
Blackburn'', 1995, genoemd in Vennard e.a., komt op basis van een onder-
zoek naar het gebruik van gedragsgerichte en cognitieve technieken met 
gewelddadige delinquenten tot de conclusie dat oefening in woedebeheersing 
heeft laten zien dat het agressie vermindert, in elk geval op de korte termijn. 
Bewijs voor de langere termijn is nog onduidelijk, vooral voor de hardnekkige 
gewelddadige delinquenten die misschien meer intensieve interventies 
moeten krijgen. 
Uit een recente evaluatie van twee programma's voor plegers van gezins-
geweld in Schotland bleek dat cognitie- en gedragsgericht werk met geweld-
dadige volwassen delinquenten recidive kan verminderen (Dobash e.a., 1996). 
Het ging om mannen die hun vrouwen mishandeld hadden. Een vergelijking 
werd gemaakt tussen 41 mannen die het programma gevolgd hadden en 71 
mannen die een ander vonnis ontvangen hadden. Om te weten te komen of 
de mannen hun vrouw opnieuw mishandeld hadden, werden de vrouwen 
geInterviewd, drie en twaalf maanden na het afmaken van het programma. 
Na twaalf maanden had slechts 33% van de deelnemers aan het programma 
opnieuw geweld gebruikt tegen hun partner, vergeleken met 75% van hen die 
het niet gevolgd hadden. Het gaat echter om een kleine steekproef, en er kan 
vertekening zijn omdat er geen controle was op de selectie (er was echter 
geen statistisch verschil tussen deelnemers aan programma- en controle-
groep wat betreft het gebruik van geweld, wel waren er kleine verschillen in 
leeftijd, arbeidsstatus en achtergrond wat betreft ouderlijk geweld). 

51 	Borduin, a.M., B.J. Mann, L.Cone, SM. Henggeler, B.R. Fucci D.M. Blaske, R.A. Williams, 
Multisystemic treatment of adolescent serious juvenile offenders, Journal of consulting 
and clinical psychology, jrg. 63, 1995, pp. 569-578. 
Blackburn, R. The psychology of criminal conduct theory, research and practice, Chichester, 
Wiley, 1995. 



3.2 	Zedendelicten 

Er is een aantal meta-analyses naar de effecten van behandeling van 
zedendelinquenten uitgevoerd. Tevens vinden er momenteel langdurige 
evaluaties plaats. 

Furby, L, M.R. Weinrott, L. Blackshaw, Sex offender recidivism: a review, Psychological 
bulletin, jrg. 105, nr. 1, 1989, pp. 3-30. 
Quinsey, V.L., G.T. Harris, M.E. Rice, M.L. Lalumiere, Assessing treatment efficacy in 
outcome studies of sex offenders, Journal of interpersonal violence, jrg. 8, 1993, pp. 512- 
523. 
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Furby e.a., 1989 (genoemd in Bol, 1995, en in Marshall en Pithers, 1994) 
onderzochten 55 studies naar de effectiviteit van behandeling van zeden-
delinquenten. Zij bezagen onderzoeken naar strafbaar gesteld seksueel 
afwijkend gedrag, waarbij recidive de resultaatsmaat was. Zij hidden bij de 
selectie strenge methodologische criteria aan. 
Hun conclusie was dat er ondanks een groot aantal onderzoeken weinig met 
zekerheid bekend was over de effectiviteit van behandelingen van seksuele 
delinquenten. Zij lcwamen niet tot deze conclusie omdat geen enkele 
methode zou werken, maar omdat de gebruikte onderzoeksmethoden te 
wensen over lieten. Later gaven zij toe dat zij verouderde maar toentertijd 
beschikbare behandelingsmethoden onderzocht hadden (Hall, 1995, Marshall 
en Pithers, 1994), zoals milieutherapie en non-directieve groepstherapie. 
Deze lijken weinig op de daarna in zwang gekomen multimodale, cognitief-
gedragstherapeutische programma's. 

Marshall e.a. (1991) en Marshall en Pithers (1994) waren optimistischer dan 
Furby e.a. en dan een groep Canadese onderzoekers, die aangaven dat alle 
behandelingsprogramma's voor zedendelinquenten ineffectief zouden zijn.' 
Zij bezagen in hun onderzoeksoverzicht recentere, redelijk goed gecontro-
leerde onderzoeken. Dit onderzoek heeft aangetoond dat lagere recidive 
cijfers verkregen worden. 
Er waren namelijk cognitief-gedragstherapeutische programma's ontwikkeld, 
die vrij omvattend zijn wat betreft de reikwijdte van problemen waarop de 
behandeling zich richt. Het cognitieve aspect van dit soort therapie houdt het 
herkennen in van patronen van verwrongen denken (die het beschouwen van 
illegale seksuele daden mogelijk maakt) en het begrijpen van de invloed die 
seksueel misbruik heeft op slachtoffers. Het gedragsgerichte aspect houdt in 
het verminderen van seksuele opwinding door ongepaste fantasieen bij 
gedwongen seksuele activiteiten met kinderen of volwassenen. Veel cognitief-
gedragstherapeutische programma's gebruiken combinaties van methoden. 
Zo zijn er verschillende werlcwijzen die erop gericht zijn deviante opwinding 
te verminderen en opwinding te richten op geschikte gedragingen of part-
ners. Een daarvan is aversietherapie. Deze koppelt voor een delinquent 
aantrekkelijke maar deviante voorstellingen aan jets onplezierigs (elektrische 
schok, vieze lucht). Een techniek die men kan gebruiken is covert sensitiza-
tion. Met hulp van de patient wordt de hele volgorde aan gedragingen die 
leiden tot delictgedrag opgesteld. De patient moet zich voorstellen dat hij die 



handelingen verricht en moet deze onderbreken door aan jets onprettigs te 
denken. Een andere techniek is 'masturbatory retraining'. Ms de patient vaak 
masturbeert wordt hem geadviseerd in de tijd voorafgaand aan het orgasme, 
zijn deviante fantasieen te vervangen door meer geschikte fantasieen. Na het 
orgasme moet hij hardop iedere variatie van zijn deviante fantasieen die hij 
maar kan verzinnen, opnoemen (Marshall en Barbaree, 1990). 
Het toevoegen van zogenoemde terugvalpreventiestrategieen lijkt de effecti-
viteit te bevorderen. Seksueel deviant gedrag wordt namelijk voorafgegaan 
door een identificeerbaar en voorspelbaar patroon van gedrag, emoties en 
cognities. De bedoeling van het bijbrengen van terugvalpreventiestrategieen 
is dat een delinquent de kenmerken die bij hem leiden tot het plegen van 
deviant seksueel gedrag, leert waamemen en doorbreken. De meeste cogni-
tief-gedragstherapeutische programma's combineren individuele behande-
lingselementen met groepstherapiecomponenten. Er zijn gedifferentieerde 
behandelingen nodig voor verschillende groepen: sommige behandelingen 
hebben bijvoorbeeld meet resultaat bij kindermisbruilcers dan bij verIcrach-
ters (Marshall en Pithers, 1994). 

Alexander (1993, genoemd in Blither, 1998) bestudeerde 68 methodologisch 
goede onderzoeken. In totaal ging het om 7.753 onderzochte delinquenten, 
die tot tien jaar na hun vrijlating gevolgd werden. Van deze groep recidi-
veerde slechts 10,9% van degene die behandeld waren, tegen 18,5% van de 
onbehandelden ( een verschil van 7,6%). Van de personen die alleen 'tradi-
tionele therapie' ontvangen hadden, recidiveerde 13,4%. Van degenen die de 
modemere technieken, en terugvalpreventietechnieken hadden ontvangen, 
recidiveerde slechts 5,9%. De trend is dat de behandelingen succesvoller zijn 
bij misbruikers van lcinderen (en exhibitionisten) dan bij verlcrachters. Vrijwil-
lig behandelden zijn succesvoller dan behandelden onder dwang, maar beide 
zijn succesvoller dan niet-behandelden. 

Hall (1995) heeft de studies bezien die na het overzicht van Furby e.a. (1989) 
gedaan zijn naar uitkomsten van behandelingsmethoden bij zedendelinquen-
ten. Na een selectie op methodologisch geschikte studies werden twaalf 
onderzoeken in de meta-analyse opgenomen. Geprobeerd werd alle gepu-
bliceerde studies in het onderzoek te betrekken die recidive vergeleken van 
delinquenten die een behandelingsprogramma hadden gevolgd met delin-
quenten die een vergelijkingsprogramma hadden gevolgd, of geen behande-
ling hadden gelcregen. Recidive werd in deze studie gedefinieerd als seksueel 
agressief gedrag na een behandelingsperiode voor deelnemers die wel of niet 
behandeling lcregen. Het ging daarbij om gedrag dat uitmondde in officiele 
wettelijke aanklachten. Sommige onderzoeken gaven bovendien ook onoffi-
ciele recidive-gegevens, zoals zelfrapportage of informele rapportages. De 
gemiddelde follow-up tijd na behandeling was 6,85 jaar.' Elf van de twaalf 
studies betroffen mannen ouder dan 17 jaar, een studie adolescenten. Tien 
studies omvatten ook mannen die zedendelicten tegen kinderen hadden 

55 	De recidive periodes zijn in het artikel per studie in een tabel opgenomen, evenals het 
soort interventies. 
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Riither (1998) heeft onderzoeksliteratuur bestudeerd met betreldcing tot 
Nederland, Denemarken en Scandinavie. Daarnaast heeft hij elf Noord-
Amerikaanse onderzoeksoverzichten c.q. meta-analyses doorgelicht, te 
beginnen bij die van Furby e.a. (1989). 57  Dit laatste wordt hier als eerste 
besproken. 
Hij merkt op dat na het bestuderen van de Noord-Amerikaanse onderzoeks-
overzichten over het geheel genomen een positieve indruk overblijft. Hij 
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begaan, zes studies omvatten mannen die seksuele delicten tegen vrouwen 
hadden gepleegd, en een studie betrof alleen exhibitionisten. De helft van de 
studies betrof ambulante patienten, de andere helft geInstitutionaliseerde 
deelnemers. 
Er werd een klein maar stevig overall effect gevonden voor behandeling 
versus niet behandeling, namelijk r=0,12. Van degenen die behandeling af-
maakten in de in de meta-analyses bestudeerde onderzoeken, pleegde 19% 
opnieuw seksuele delicten, tegen 27% van de zedendelinquenten in con-
trolegroepen. Behandelingseffecten verschilden echter nogal tussen studies. 
Effectgrootte was groter bij studies die een hogere base-rate hadden van 
recidive, follow-up periodes hadden van meer dan vijf jaar, ambulante be-
handeling omvatten, en waarbij het ging om cognitief-gedragstherapeutische 
of hormonale behandeling. Deze twee soorten waren effectiever dan gedrags-
therapeutische behandeling, maar verschilden onderling nauwelijks. 
Lange-termijn follow-up gegevens suggereren dat het risico op recidive bij 
zedendelinquenten gedurende meer dan twintig jaar aanwezig is. 
Het lijkt erop dat effectieve behandeling ervoor kan zorgen dat de resultaten 
na vijf jaar stabiel blijven, terwijl de effecten van minder effectieve behande-
ling binnen vijf jaar kunnen slijten. De effectgrootte voor behandeling van 
geInstutionaliseerde deelnemers bleek ldein te zijn, die voor behandeling van 
ambulante patienten bleek middelgroot. 
Een van de twee studies die de grootste effectgroottes lieten zien, was er een 
met adolescenten.' De studie had echter een vrij korte follow-up periode 
(gemiddeld 1,6 jaar na cognitieve gedragstherapie, 2,98 jaar na interpersoon-
lijke therapie). 
In de meeste studies werden beschikbare kandidaten doorgelicht op psycho-
pathologie (voor een derde, of in een studie voor 80%). Delinquenten met een 
psychopathologische stoornis werden niet toegelaten voor behandeling. Het 
kan dus zijn dat de onderzochte behandelingen minder effectief zijn bij de 
meest pathologische zedendelinquenten. Echter, bij de deelnemers die niet 
doorgelicht waren lcwamen de grootste effecten voor in steekproeven met de 
hoogste mate van recidive. 

56 	Dit betrof een studie van Borduin, C.M., S.W. Henggeler, D.M. Blaske, R.J. Stein, Multi- 
systemic treatment of adolescent sexual offenders, International journal of offender 
therapy and comparative crimininology, jrg. 34, 1990, pp. 105-113. 

57 	Hij bezag: Furby e.a. 1989 (volwassenen), Freeman-Llongo, 1992 (volwassenen), McGrath, 
1991 (volwassenen), Marshall e.a. 1991, (volwassenen), Quinsey e.a. 1993, (volwassenen), 
Camp e.a. 1993 (jeugdigen), Alexander 1993 (volwassenen), Marshall/Pithers, 1994 (vol- 
wassenen), Nagayama Hall, 1995 (volwassenen) Becker/Hunter, 1995 (volwassenen) 
Bourke, 1996 (jeugdigen). 
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verwijst daarbij naar Alexander en andere studies. Alleen door Furby e.a. 
en door Quinsey e.a. werden geen positieve effecten gevonden, evenmin als 
door Camp, 1993, voor jeugdigen. 
Laten we, aldus Rtither, Furby e.a. buiten beschouwing, omdat deze studie 
in het jaar 1989 gepubliceerd werd, dan hebben acht van de tien in de jaren 
negentig uitgevoerde meta-analyses overwegend positieve effecten laten zien 
tegen twee die vooral op methodologische gronden slechts kleine effecten 
konden vaststellen. Beziet men de meta-analyses dan valt op dat weten-
schappers van externe onderzoeksinstellingen geen effecten vinden, terwij1 
de onderzoekers die wat nader bij de behandelingsprogramma's staan eerder 
tot positieve resultaten komen. Rtither concludeert dat de vraag wellce behan-
deling het beste werkt niet eenvoudig te beantwoorden is, wegens persoon-
lijkheidsverschillen tussen daders en therapiesituaties. Cognitieve gedrags-
training lijkt goed te werken evenals hormonale behandeling in combinatie 
met een andere therapie. Intensieve en begeleidende nabehandeling lijken 
erg belangrijk te zijn. 
In de Scandinavische landen zijn geen grootschalige onderzoeken uitgevoerd. 
In Denemarken, waar tot 1970 chirurgische castratie werd uitgevoerd, be-
handelt men sinds 1989 recidiverende hoog gevaarlijke zedendelinquenten 
hormonaal met anti-androgenen in combinatie met psychotherapie. Er heeft 
kleinschalig recidive-onderzoek plaatsgevonden. Dit betreft echter zulke 
kleine aantallen, dat de resultaten geenszins representatief zijn. 
In Duitsland is men nog steeds geporteerd voor psychoanalytische therapie. 

Hoewel geen meta-analyse, of onderzoeksoverzicht, wordt op deze plaats 
gewezen op een groot onderzoek naar effecten van cognitie-en gedragsge-
richte behandeling op recidive van seksuele delinquenten, het Sex Offender 
Treatment and Evaluation Project (SOTEP), in Californie. Bij de behandeling 
gaat het om een combinatie van methoden. Het houdt zowel sociale vaardig-
heden training in, als een cognitie- en gedragsgerichte dimensie die gericht is 
op terugvalpreventie, waarbij delinquenten voldoende controle lcrijgen om op 
toekomstige risico-situaties te anticiperen en ze te vermijden. Een behande-
ling met betrelcking tot verslaving aan alcohol of drugs wordt gegeven naar 
gelang de behoefte van de delinquent. Het programma wordt gegeven in een 
ziekenhuis, en wordt na invrijheidstelling gevolgd door een vervolgbehande-
ling van een jaar met veel nadrulc op terugvalpreventie. Het effectonderzoek 
bestrijkt een periode van vijftien jaar, van 1985-2000. Tussentijds zijn bevin-
dingen gepubliceerd die gebaseerd zijn op de eerste zeven jaar (Marques 
e.a, 1994). Het ging om een behandelingsgroep van 98 delinquenten, een 
controlegroep van 97 (die wel wilden deelnemen, maar uiteindelijk geen 
behandeling lcregen) en een groep van 96 delinquenten die weigerden be-
handeling te onvangen. De periodes waarbinnen behandelde delinquenten 
hebben kunnen recidiveren waren verschillend, van drie maanden tot zes en 
een half jaar, met een gemiddelde van net onder drie jaar. De behandelings-
groep heeft de laagste aantallen nieuwe veroordelingen gehad. 
Later zou Marques, aldus een persoonlijke mededeling (genoemd in Bruins-
ma, 1996) minder gunstig berichten over de behandelmethode: de recidive 
lijkt niet te dalen, maar er ging meer tijd overheen voordat deze werd vast-
gesteld, en zij was minder ernstig dan in de twee controlegroepen. 
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Tevens zij hier gewezen op een onderzoek naar cognitie- en gedragsge-
richte behandeling van zedendelinquenten in Addison County, een platte-
landsstreek in Vermont, Verenigde Staten (McGrath e.a., 1998). Dit was een 
onderzoek naar 122 seksuele delinquenten onder reclasseringstoezicht. De 
steekproef bestond uit 55 personen die (een poging tot) seksueel contact 
hadden met minderjarigen, terwijl zij zelf vijf jaar (of meer) ouder waren 
(waarvan 43 met meisjes, 8 met jongens, 4 zowel met jongens als meisjes), 
36 die incest hadden gepleegd (dus hetzelfde als de eersten, maar dan alleen 
bij familie in de ruime zin van het woord), 23 verkrachters en 8 plegers van 
exhibitionisme, obscene telefoontjes en voyeurisme. De gebruikte resultaats-
maat was recidive. Alle onderzochte delinquenten waren blank, op een na. 
Het betrof delinquenten met een laag of middelgroot risico te recidiveren. De 
deelnemers aan het programma erkenden dat zij een zedendelict hadden 
gepleegd en deden vrijwillig mee. Patienten die behandeling weigerden 
waren juist ook degenen die het hoogste risico op recidive opleverden. 

Een aantal van 71 delinquenten, die niet at random geselecteerd waren, 
volgde een ambulant cognitie-en gedragsgericht behandelingsprogramma, 
waarin aandacht gegeven werd aan terugvalpreventie. Een aantal van 32 
delinquenten kreeg een minder gespecialiseerde psychische behandeling 
(mental health treatment) en de overige 19 deelnemers lcregen geen behan-
deling (zij weigerden deze). Er werd gecontroleerd op verschillen in groepen: 
de groep die geen behandeling lcreeg bleek een uitgebreidere criminele ge-
schiedenis te hebben (v6Or behandeling). Er waren geen andere verschillen 
met betreldcing tot recidiverisico. Bij follow-up, gemiddeld 62,9 maanden na 
vrijlating, werd een significant effect gevonden: deelnemers aan de gespecia-
liseerde behandeling lieten lagere recidive zien dan de deelnemers aan de 
niet-gespecialiseerde behandelinggroep (z=2.41, p <0,05), en dan de deel-
nemers aan de niet-behandelde groep (z=3.08 p <0,01). 
De cognitief-gedragstherapeutische behandeling was gericht op het identifi-
ceren en veranderen van de aard van de gevoelens van delinquenten, hun 
denkwijzen, en gedragingen die direct te malcen hebben met hun seksueel 
agressieve daden. De meeste deelnemers aan het gespecialiseerde program-
ma lcregen groepstherapie. Een enkeling kreeg individuele therapie omdat hij 
de cognitieve vaardigheden miste om mee te doen aan de groep, of minder 
intensieve behandeling nodig had. Velen kregen aanvullende behandeling 
bijvoorbeeld wegens drugs en alcoholproblemen. Er werd een aantal sessies 
gehouden samen met de partner (vrouw) van de delinquent, teneinde deze 
te informeren over delinquente patronen van hun partner, en de terugval-
preventie te bespreken. Bij daders van incest, werden sessies gehouden met 
de familie erbij. 
De behandeling had de volgende doelen: (1) een toezichthoudend netwerk 
ontwilckelen van familie, vrienden en werkgevers die de delinquent kunnen 
helpen bij het controleren van zijn gedrag in de gemeenschap, en kunnen 
steunen in tijden van crisis; (2) het accepteren van verantwoordelijkheid; 
(3) het veranderen van 'verwrongen gedachten'; (4) het ontwikkelen van 
invoelingsvermogen voor de gevoelens van een slachtoffer, en de gevolgen 
voor een slachtoffer; (5) het controleren van seksuele opwinding, zoals het 
conditioneren van orgasme, teneinde geschilcte seksuele opwinding en 



interessen te verlcrijgen; (6) verbeteren van sociale vaardigheden; (7) het 
ontwilckelen van terugvalpreventievaardigheden. 

In 1991 (Vennard e.a., 1997) werd door het Home Office een team (STEP-
team) van forensisch psychologen ingesteld om zeven gemeenschapsgeba-
seerde behandelingsprogramma's voor seksuele delinquenten te onderzoe-
ken.' Het betrof een lange-tennijn residentieel cognitie- en gedragsgericht 
programma en zes programma's uitgevoerd door de reclassering. Het resi-
dentiele programma behandelde alleen misbruikers van kinderen. Afwijkend 
gedrag veer en na behandeling werd vastgesteld via een batterij psycholo-
gische tests, ontwilckeld om veranderingen te meten in factoren waarvan 
aangenomen werd dat zij bijdragen aan recidive. Het lange termijn resi-
dentiele programma was succesvoller dan de korte programma's en een 
behandelingseffect in termen van programmadoelen werd vastgesteld voor 
60% hoog deviante mannen, inhoudende een grotere mate van toegeven 
van delictgedrag en verbeteringen op zelfwaardering en asseniviteit. Echter, 
een kleine minderheid werd slechter in het invoelingsvermogen met hun 
slachtoffers. Gesuggereerd wordt dat het van groot belang is op welk moment 
dit element in de behandeling geIntroduceerd wordt. Als het te vroeg inge-
voerd wordt, kan het effect contraproductief zijn. Recidivecijfers (namelijk 
nieuwe veroordelingen) na twee jaar werden berekend voor 133 van de STEP-
delinquenten (Hedderman en Sugg, 1996). Deze termijn is erg kon, zodat 
het in de bedoeling ligt de recidive opnieuw te bezien na een termijn van 
vijf en tien jaar. Geen van de 24 delinquenten waarvan vastgesteld was dat 
zij met een beduidend resultaat waren behandeld werd binnen twee jaar 
herveroordeeld. Dit omvat 9 delinquenten die veer behandeling werden 
ingedeeld als zijnde hoog deviant. Het gaat echter om ldeine aantallen, en 
een korte recidivetermijn. Vergeleken met een steekproef van 191 zeden-
delinquenten die in 1990 on probation werden gesteld, was het minder 
waarschijnlijk dat zij die deelnamen aan een van de zeven programma's die 
door het STEP team geevalueerd werden, recidiveerde (opnieuw veroordeeld 
werd) voor een zedendelict (5% vergeleken met 9%). Dit was ook zo als 
rekening gehouden werd met verschillen in de steekproeven. Van de STEP 
delinquenten die opnieuw werden veroordeeld, werden er zes veroordeeld 
wegens verdere zedendelicten en vijf wegens een delict dat noch seksueel 
noch gewelddadig van aard was. De nieuwe veroordelingen wegens zeden-
delicten waren voor een gelijksoortig of minder ernstig misdrijf, dit op een 
na. 

In Engeland is een nationaal programma ontwikkeld voor het behandelen 
van seksuele delinquenten in de gevangenis (Beech e.a., 1998; Grubin en 
Thornton, 1994), het Prison Service Sex Offender Treatment Programme 
(SOTP). Het begon in 1991. Het SOTP was oorspronkelijk bedoeld voor 
behandeling van seksuele delinquenten die veroordeeld waren tot gevan- 

Dit onderzoek is gerapporteerd in: Beckett, R., A. Beech, D. Fisher, A.S. Fordham, Com- 
munity-based treatment for sex offenders: an evaluation of seven treatment programs, 
London, Home Office, 1994. 
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" De delinquenten werden getest vOor behandeling, aan het einde van het programma, en 
negen maanden na het beeindigen van de behandeling. 
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genisstraffen van vier jaar of meer, en het was gericht op mannen waarvan 
het het meest waarschijnlijk was, dat zij zouden recidiveren. Nu neemt het 
iedereen op die zich vrijwillig opgeeft. Er is een benadering gekozen gericht 
op cognitie en gedrag (Beech e.a., 1998). Het programma is geevalueerd met 
betreldcing tot mannen die ldnderen seksueel hebben misbruikt. Het ging om 
twaalf behandelingsgroepen bestaande uit ongeveer acht man ieder, in zes 
gevangenissen. De evaluatie had als doel het vaststellen van de korte-termijn-
effectiviteit van het programma, het nagaan of behandelingswinst behouden 
bleef gedurende negen maanden na het einde van behandeling, en na te gaan 
of de behandelingseffectiviteit beInvloed werd door het type delinquent s' De 
effectiviteit werd gemeten door verandering door behandeling te meten op 
vier gebieden, namelijk (1) ontkenning/erkenning van seksueel afwijkende 
interesses en het gepleegde delict, (2) attitudes ten gunste van delictgedrag, 
(3) persoonlijkheidskenmerken die delictgedrag kunnen bevorderen, (4) 
terugvalpreventievaardigheden. Het ging dus niet om recidive als maat voor 
effectiviteit. Uitkomst van het onderzoek is dat bij 67%, namelijk bij 53 van de 
77 mannen, een behandelingseffect geconstateerd is. Programma's bleken 
succesvol op drie punten. Ten eerste in het vergroten van de mate waarin 
deelnemers delinquent gedrag toegaven. Ten tweede in het verminderen 
van houdingen ten gunste van delinquent gedrag, zoals denken aan seksueel 
contact met kinderen. Ten derde in het verminderen van de mate waarin de 
invloed die seksueel misbruik heeft op kinderen ontkend wordt. 
Verandering door behandeling hangt ook af van type delinquent. Gekeken is 
daarbij naar niveau van `afwijkendheid' (bedoeld worden attitudes ten gunste 
van delictgedrag, zoals verwrongen denkbeelden, en sociale onaangepast-
heid) en niveau van erkenning/ontkenning van delictgedrag. Er werden vier 
groepen delinquenten onderscheiden: (1) een groep met een !age afwijkend-
heid en een laag ontkenningsniveau; (2) een met een lage afwijkendheid en 
een hoog ontkenningsniveau; (3) een met een hoge afwijkendheid en een laag 
ontkenningsniveau; en (4) een met een hoge afwijkendheid en een hoog 
ontkenningsniveau. Behandeling was het meest succesvol bij delinquenten 
met een !age afwijkendheid en een laag ontkenningsniveau. Bijna twee derde 
van deze groep liet een klinisch significante verandering zien, zowel op attitu-
des ten aanzien van het plegen van delicten als op persoonlijlcheidsfactoren. 
Behandeling was minder succesvol voor delinquenten met een hoog ontken-
ningsniveau, en voor delinquenten uit de beide hoogst afwijkende groepen. 
Er was weinig verandering op persoonlijkheidsfactoren. Het indelen van 
delinquenten volgens ontkenning en/of afwijkendheid kan dus nuttig zijn bij 
het vaststellen van behandelingsbehoeften. 
Na vrijlating waren delinquenten slechter geworden in hun terugvalpreven-
tietechnieken. Het ging daarbij vooral om delinquenten die kortdurende 
therapie hadden gehad. Langerdurende behandeling (ongeveer 160 uur) liet 
resultaten zien die beter stand hielden na vrijlating dan kortdurende therapie 
(ongeveer 80 uur), vooral voor sterk deviante delinquenten. 



3.2.1 	Kanttekeningen bij het meten van effectiviteit 

Bij onderzoek naar de effectiviteit van behandeling van zedendelinquenten 
wordt er op gewezen dat cite termijn waarover recidive na behandeling geme-
ten wordt, lang moet zijn. Zo wees Hall (1995) er op dat zedendelinquenten 
gedurende meer dan 20 jaar het risico op recidive opleveren. 
Marshall en Barbaree (1990) wijzen er (evenals anderen) op dat er verschil-
lende methodologische problemen zijn bij het vaststellen van effectiviteit. Er 
zijn problemen met selectieprocedures, die de meest gevaarlijke delinquen-
ten van behandeling uitsluiten, en door het felt dat er geen adequate vergelij-
kingsgroepen van onbehandelde delinquenten zijn. 
Barbaree (1997) komt tot de conclusie dat recidivestudies erg ongevoelig zijn 
ten aanzien van effecten van behandeling: recidivestudies zullen een behan-
delingseffect alleen ontdekken als zo'n effect erg groot is (>0,50), omdat de 
omvang van de onderzochte groepen gering is. 
Volgens Barbaree is het derhalve belangrijk niet alleen naar recidive te kijken 
maar ook naar gedragsverandering binnen behandeling, of naar verandering 
van factoren waarvan bekend is of aangenomen wordt dat zij gerelateerd 
zijn aan het risico van recidive (o.a. ontkenning en minimalisatie, seksuele 
voorkeuren en interesse, attitudes en meningen, en cognitieve en gedrags-
gebreken). 
Grubin en Thornton (1994) wijzen erop dat iedere vermindering van recidive 
door behandelingsprogramma's als een prestatie gezien mag worden, maar 
dat de missers de meeste publiciteit zullen treldcen. Bovendien zijn er meet-
problemen bij het vaststellen van succes: bepaald moet namelijk worden 
wat precies een behandelingssucces is. Dit kan zijn dat het individu dat 
recidiveert, dit op een minder gewelddadige manier doet, of dat de recidive 
wordt uitgesteld in de tijd. Ms geaccepteerd zou worden dat het doel van 
deze programma's niet het genezen is maar het helpen van delinquenten 
hun gedrag beter te beheersen, dan zouden geen valse verwachtingen worden 
gewekt, en zouden doelen eerder bereikt worden. 

3.3 	Drugverslaafden 
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Met betrelcking tot de effectiviteit van programma's voor drugverslaafden 
wordt hier volstaan met de verwijzing naar een recente literatuurverkenning 
van het WODC (Baas, 1998). Dit literatuuronderzoek richtte zich vooral op 
de vraag of programma's effectief kunnen zijn bij delinquenten die op onvrij-
willige basis deelnemen (onvrijwillig geplaatste justitiabele verslaafden). De 
verkenning werd uitgevoerd in verband met het wetsvoorstel Strafrechtelijke 
opvang verslaafden. De conclusie was dat uit de onderzoeksliteratuur blijkt 
dat het gedwongen plaatsen ter behandeling gunstige invloed kan hebben 
op gebruilc, criminaliteit en/of conventioneel gedrag, bij oudere, langdurig 
verslaafden die veel delicten plegen die met de verslaving te malcen hebben. 
De verslaafden moeten dan wel de tijd lcrijgen om zelf gemotiveerd te raken 
om hun levenswijze te veranderen. Uit veel evaluaties blijkt dat de tijd die 
gemiddeld in behandeling wordt doorgebracht, bij personen die onvrijwillig 
zijn geplaatst langer is dan bij vrijwillige deelnemers. De onvrijwillig geplaats-
ten maken de behandeling meestal af. Een gefaseerde aanpak waarbij na 
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afloop van het behandelingsprogramma deelname aan een zelfhulp- of 
ondersteuningsgroep volgt, lijkt meer effect te hebben dan uitsluitend een 
intra- of extramurale behandeling. Het gaat om de volgende soorten behan-
deling: detcocificatie, therapeutische gemeenschap, 
methadononderhoudsprogramma en ambulante drugsvrije interventie. Het 
resultaat van deze behandelingen is wisselend. 
Drugverslaafden blijken met een cognitie- en gedragsgerichte benadering het 
aanleren van vaardigheden, vooral op het interpersoonlijke vlak te kunnen 
ontwikkelen. Er was, aldus de literatuurverkenning, echter nog weinig onder-
zoek gedaan naar het effect van cognitie- en gedragsgerichte interventies op 
drugverslaafden. Uit onderzoek dat in volgende hoofdstulcken besproken zal 
worden blijkt dat dergelijke benaderingen effect kunnen hebben (Reasoning 
and Rehabilitation programma, en inmiddels erkende programma's; zie 
hoofdstuk 4) 

3.4 	Psychotici 

Volgens McGuire en Priestley (1995) zou de cumulatieve onderzoeksliteratuur 
erop wijzen dat onder personen die last hebben van psychotische ziekte, de 
grootste risicofactoren voor crimineel geweld symptomen zijn als waanideeen 
en hallucinaties. Een aantal onderzoeken illustreert het potentieel van cog-
nitie- en gedragsgerichte therapieen in het verminderen van dergelijke symp-
tomen. De gebruikte methoden zijn: verandering van hetgeen je gelooft, 
zelfinstructie, verbale uitdaging en confrontatie, preventie van blootstelling 
en reactie, het versterken van manieren om dingen het hoofd te bieden, en 
realiteitstoetsing. Dit laatste houdt het vermogen in te onderscheiden tussen 
eigen innerlijke ervaringen en exteme gebeurtenissen, tussen eigen gevoelens 
en gevoelens die naar het idee van de patient veroorzaakt worden door om-
standigheden waarop hij geen invloed heeft. 

3.5 	Samenvatting en conclusie 

Sommige programma's en behandelingen kunnen effect hebben bij speci-
fieke daders en/of delicten. 
Uit de meta-analyse naar gewelddadige en/of ernstig delinquente jeugdigen 
(de meta-analyse was niet uitsluitend gericht op gewelddadige jeugdigen) is 
(net als bij de algemeen gerichte meta-analyses) gebleken dat het programma 
concept voor effectieve interventies niet bestaat; het gaat om een combinatie 
van programmaconcept, dienstverlenende organisatie en delinquenten in 
lcwestie. 
Het maakte uit of een programma ambulant dan wel in een inrichting gege-
ven werd. Als zij ambulant gegeven werden, waren de volgende interventies 
het effectiefste: sociale vaardigheden training; verschillende vormen van 
individuele therapie en gedragstherapeutische programma's. In mate van 
werking volgden hierop: combinaties van programma's en schadevergoe-
dingsprogramma's (restitution). 
Werden zij in een inrichting gegeven dan was de volgorde van mate van 
effectiviteit anders, namelijk sociale vaardigheden training en teaching family 
home, gevolgd door combinaties van interventies. 
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Wat betreft gewelddadige delinquenten is, blijkens onderzoeksoverzichten, 
een en ander onduidelijk. Volgens een onderzoeksoverzicht dat specifiek 
gericht was op agressieve gewelddadige ernstig delinquente adolescenten is niet 
aangetoond dat training in vaardigheden voor probleemoplossen en training 
in moreel redeneren effect heeft. Anderzijds heeft een veelzijdig, en intensief 
cognitief trainingsprogramma dat gebruikt werd bij gedetineerde jeugdige 
delinquenten enig verder resultaat laten zien in de natuurlijke omgeving, 
na een vervolgperiode van vier maanden. Als aanbeveling gaven de onder-
zoekers dat behandeling ook aandacht moet besteden aan factoren in de 
interpersoonlijke systemen die bijdragen aan agressief gedrag. 
Multisysteem-therapie, die redelijk goed onderzocht en geevalueerd is, lijkt 
effect te hebben: het gaat om een systeembenadering die gericht is op de 
natuurlijke omgeving van de jeugdige delinquent (gezien, school, vrienden-
groep), en daar ook gegeven wordt. 
Training in woedebeheersing kan agressie op korte termijn verminderen; de 
resultaten voor de langere termijn zijn onduidelijk. Uit een (kleinschalig) 
onderzoek blijkt dat cognitie- en gedragsgerichte behandeling ook kan 
werken bij plegers van vrouwenmishandeling. 

Wat zedendelicten betreft is gebleken dat cognitief-gedragstherapeutische 
programma's en hormonale behandeling in combinatie met andere therapie 
effect kunnen hebben. De cognitief-gedragtherapeutische programma's hou-
den dan bijvoorbeeld in: procedures gericht op veranderen van verwrongen 
denken, terugvalpreventiestrategieen (het tijdig onderkennen door de delin-
quent van signalen die bij hem leiden tot delinquent gedrag, en het patroon 
onderbreken, zodat dat gedrag voorkomen worth). Er is, in tegenstelling tot 
de meer algemeen gerichte effectiviteitstudies vooral veel onderzoek gedaan 
naar volwassen delinquenten. 
Er zijn gedifferentieerde behandelingen nodig voor verschillende groepen. Er 
is meer resultaat geboekt bij misbruikers van lcinderen, dan bij verlcrachters. 
Degenen die vrijwillig behandeld zijn, zijn succesvoller dan behandelden 
onder dwang; beide groepen zijn succesvoller dan niet-behandelden. 
Het is de vraag of behandeling bij pathologische delinquenten aanslaat. De 
meest gevaarlijke delinquenten worden vaak uitgesloten van behandeling. 
Lange termijn residentiele programma's lijken succesvoller dan korte pro-
gramma's in vrijheid. 
Uit een primair onderzoek bleek dat verandering door behandeling afhangt 
van type delinquent, vooral van mate van ontkenning en afwijkendheid. 
Wat drugverslaafden betreft kan op grond van de literatuurverkenning van 
Baas (1998) gezegd worden dat onvrijwillig geplaatste drugverslaafden 
meestal langere tijd in behandeling zijn en behandeling afmaken, dit in 
tegenstelling tot vrijwillig geplaatsten. In dat geval kan behandeling een 
gunstig effect hebben op gebruik en criminaliteit bij oudere langdurig ver-
slaafden die veel verslavingsverwante delicten plegen. Tevens zouden op 
cognitie en gedrag gerichte programma's werken, en zouden programma's 
met een gefaseerde aanpak, en nazorg, deelname aan zelfhulp- of onder-
steungroepen meer effect hebben (detoxificatie, therapeutische gemeen-
schap, methadononderhoudsprogramma, ambulante drugsvrije interventie). 



4 Toepassing in de praktijk: 
erkenning van programma's 

In de voorgaande hoofdstukken is op grond van een grote hoeveelheid 
wetenschappelijke onderzoeksliteratuur een aantal zaken gebleken. Ten 
eerste is gebleken dat interventies wel degelijk zin kunnen hebben. Ten 
tweede is gebleken dat sommige interventies voor sommige soorten daders 
effect kunnen hebben, maar dat het is nog niet geheel duidelijk is wellce 
programma's precies voor welke daders kunnen werken. Ten derde is een 
aantal voorwaarden duidelijk geworden waaraan een programma wat betreft 
organisatie en uitvoering moet voldoen, wil het zoveel mogelijk de beoogde 
uitwerking hebben. Deze laatsten zijn door wetenschappers zowel op grond 
van empirisch onderzoek (onderzoeksoverzichten, meta-analyses, individuele 
onderzoeken) als op grond van klinische ervaring in het veld geformuleerd 
(zie paragraaf 2.4). 
Welke invloed hebben de beschreven onderzoeksresultaten inmiddels gehad? 
Eerst zullen initiatieven in het buitenland besproken worden bedoeld om 
meer zicht te krijgen op programma's en de effectiviteit daarvan, door middel 
van het 'erkennen' van programma's. Engelane, Schotland en Canada wor-
den tezamen besproken, omdat een gelijksoortige ontwildceling gaande is. 
Vervolgens worden de ontwildcelingen in de Verenigde Staten besproken. 
Daarna wordt het programma Reasoning and Rehabilitation beschreven dat in 
Canada is ontwildceld, en inmiddels in veel landen wordt toegepast. Tenslotte 
wordt de aandacht op Nederland gericht. 

4.1 	Engeland, Schotland en Canada 

In verschillende Anglo-Amerikaanse landen is — mede — op grond van de 
inmiddels verlcregen empirische onderzoeksresultaten een heropleving in het 
geven van interventies en behandeling te zien. Zo heeft de HM Prison Service 
in Engeland (Annual report and accounts, 1998) op grond van de uitkomsten 
van onderzoek een aantal programma's opgezet om recidive te verminderen. 
Zowel in Engeland, Schotland als Canada wordt door de betreffende diensten 
(gevangeniswezen, c.q. reclassering) getracht te komen tot een aantal behan-
delingsprogramma's die het meeste effect kunnen hebben. Deze kunnen 
dan als voorbeeld dienen en elders toegepast worden. Tevens kan dan zicht 
gehouden worden op de manier waarop deze programma's gegeven worden 
en op wat zij aan resultaten boeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 
grotere consistentie in de praktijk, tot betere interventies voor delinquenten 
en tot een verbetering van gegevensbeheer. 
Hiertoe zijn in Engeland en Schotland (door de dienst gevangeniswezen) en 
in Canada (gevangeniswezen en reclassering, namelijk de Correctional 

Met Engeland wordt tevens Wales bedoeld. 
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Service) trajecten opgezet om behandelingsprogramma's te 'erkennen' 
(accrediting). Ook de instelling waar een behandeling gegeven wordt kan 
erkend warden. In Engeland wordt het aantal gedetineerden dat 'erkende' 
programma's afmaakt, bijgehouden. Door de Prison Service zijn streefgetallen 
opgesteld." Om voor dit aantal mee te kunnen tellen, moeten drie zaken 
hebben plaatsgevonden: erkenning van het programma, erkenning van de 
inrichting en er moeten rapportages per gedetineerde (met betrekking tot het 
doorlopen en afmalcen van het programma en dergelijke) teruggestuurd zijn 
naar het hoofdlcantoor van de Prison Service (Thornton, 1998). 
Ms een programma wordt erkend betekent dit dat op basis van bestaand 
onderzoek verwacht wordt dat dit programma recidive vermindert zolang het 
toegediend wordt zoals de bedoeling is. Concreet houdt het in dat een panel 
van deskundigen (accreditation panel) een formele aanvraag belcijkt en 
vervolgens besluit dat het programma voldoet aan bepaalde criteria. In de 
Schotse handleiding waarin deze criteria vermeld zijn wordt er nadruldcelijk 
op gewezen dat erkenning een leerproces is am de lcwaliteit van programma's 
te verbeteren en niet zozeer een controleproces. Het panel geeft dus oak 
terugkoppeling. 
In Schotland bestaat het panel vooral uit leden van buiten de Scottish Prison 
Service (SPS). Het panel wordt samengesteld uit personen die ervaring heb-
ben met programma's, op professioneel, academisch en praktisch niveau. 
In Canada (Accreditation, 1999) bestaat het panel voor erkenning van pro-
gramma's uit een groep intemationaal erkende specialisten die persoonlijk 
deskundig zijn op bepaalde gebieden (behandeling van verslaving, behande-
ling van zedendelinquenten, preventie van geweld) en uit intemationale 
deskundigen op het gebied van gevangeniswezen en reclassering." Dit 
periodieke panel beziet programma's die door de Correctional Service van 
Canada (CSC) gebruikt warden. Ms het hiertoe een aanbeveling doet kan het 
hoofd van de CSC een programma erkennen. Het panel kan oak aanbevelin-
gen ter verbetering geven. 
In Engeland is de ontwilckeling inmiddels al weer verder," in de zin dat er 
inmiddels door het gevangeniswezen en de reclassering samen (in een begin-
stadium) gewerkt wordt aan vernieuwde criteria voor het erkennen van pro-
gramma's. De criteria bouwen voort op de al bestaande. Het internationale 
panel wordt vervangen door een nieuw panel, voor zowel gevangenis- als 
reclasseringsprogramma's, en zal zijn activiteiten uitbreiden. Bovendien gaat 
het dan niet meer am 'programma's', maar am 'activiteiten'. 
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De aantallen gedetineerden die deze erkende programma's volgen, zijn vermeerderd van 
rond 1300 in 1996-1997 tot over de 2200 in 1997-1998. Het doe! in 1997 was dat minstens 
2.200 gevangenen erkende programma's zouden voltooien. Het doel werd meer dan 
gehaald: 2240 programma's werden afgemaakt. Een doel was ook dat minstens 670 
gedetineerden het programma voor zedendelinquenten (SOTP) zouden volgen. Oak dit 
doel werd gehaald: er werden 671 SOTP's afgemaalct (Annual report, 1998). 
Op door de CSC toegestuurde sheets staan namen van deskundigen uit Engeland, 
Schotland, Canada, Duitsland, Denemarken, Verenigde Staten, Nieuw Zeeland. 
Mondelinge mededeling medewerker van de Prison Service 



Het ligt in Engeland in de bedoeling ook criteria op te stellen voor pro-
gramma's voor minderjarigen. Dit is een initiatief van de Youth Advisory 
Board.' 

4.1.1 	Criteria voor de erkenning van programma's 

De criteria voor de erkenning van programma's zijn vastgesteld op basis van 
wetenschappelijk onderzoek naar programmakenmerken die recidive kunnen 
verminderen. Zij zijn opgenomen in handleidingen voor de aanvragers van 
erkenning. In deze handleidingen is tevens aangegeven welke gegevens om-
trent het programma omschreven moeten zijn. De gehanteerde maatstaven 
lijken in de genoemde landen erg op elkaar, al verschillen zij in indeling en 
op kleinere punten (Thornton, 1998, Manual, 1998, Criteria, 1998). 65  
De criteria zijn de volgende. 
1 Het programma moet gebaseerd zijn op een expliciet, empirisch gegrond 

veranderingsmodel. 
2 Het moet gericht zijn op criminogene tekorten. 
3 Het gebruikt effectieve methoden. 
4 Het is gericht op vaardigheden. 
5 Het houdt rekening met ontvankelijIcheid van delinquenten voor de 

manier van geven van interventie. 
6 Het programma moet een bepaalde duur en intensiteit hebben. 
7 Het houdt rekening met de continditeit, het `doorlopen' van de zorg 

(throughcare). 
8 Er is sprake van voortdurende monitoring en evaluatie. 

Ad 1 Empirische grondslag 
Dit eerste criterium geeft duidelijk aan dat een te erkennen programma 
gestoeld moet zijn op wetenschappelijk verlcregen kennis. Duidelijk moet zijn 
welke resultaten het programma beoogt en waarom deze tot stand kunnen 
komen. 

Ad 2 Criminogene tekorten 
Het tweede criterium betreft het feit dat het programma gericht moet zijn 
op het veranderen van criminogene tekorten, of zoals zij ook wel genoemd 
worden, dynamische risicofactoren. 66  Het gaat om factoren die sterk ver-
bonden zijn aan het delinquente gedrag van personen. De kenmerken zijn 
relatief stabiel, maar er is wel verandering in mogelijk. Bij het zich richten op 
criminogene tekorten, moet gelet worden op drie elementen: 
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Mondelinge mededeling. 
Zie voor de criteria zoals per land geformuleerd de bijlage. In Canada is voortgebouwd op 
de criteria zoals in Engeland geformuleerd, zodat de tekst meestal gelijkluidend is. Een 
enkele keer is zij aangevuld, soms is zij ook anders. In Schotland zijn de criteria zelfstan-
dig opgesteld zodat de tekst en indeling afwijkt. 
Dat het belangrijk is dat programma's zich hierop richten, is onder andere aannemelijk 
gemaakt door Andrews e.a. (1990). Zoals vermeld gebruikten deze auteurs de term 
criminogenic needs. 
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— sommige van de tekorten moeten criminogeen zijn voor de soorten 
gedrag waarop het programma zich richt; 

— de delinquenten die meedoen aan het programma moeten deze crimino-
gene tekorten vertonen; 

— delinquenten moeten bij voltooiing van het programma verbetering laten 
zien ten aanzien van deze tekorten. 

Er wordt vanuit gegaan dat er inmiddels empirische ondersteuning is dat 
een aantal kenmerken of omstandigheden criminogeen is, zoals anti-sociale 
attitudes en gevoelens, sterke binding en identificatie met antisociale/crimi-
nele modellen en zwaldce bindingen en identificatie met prosociale, niet 
criminele modellen; moeilijkheden met zelfsturing, besluitvorming en pro-
sociaal gedrag, en een aantal nadelige sociale of familie-omstandigheden; 
gebrek aan interpersoonlijke vaardigheden; werk of onderwijsproblemen; 
afhankelijkheid van alcohol en drugs." 
Omdat een programma zich nooit op alle tekorten zal richten, moet duidelijk 
worden waarom het programma toch effect zal hebben. Er kan bijvoorbeeld 
een 'gestapelde' programma-benadering gebruikt worden, waarbij een gede-
tineerde meer programma's volgt. Het gaat erom dat een programma Of 
gericht is op een scala aan criminogene factoren, op een geintegreerde en 
elkaar versterkende manier, Of deel moet zijn van een gentegreerde volgorde 
van interventies. 

Ad 3 Effectieve methoden 
Dit criterium geeft aan dat programma's methoden moeten gebruiken, 
waarvan duidelijk is dat zij effectief kunnen zijn. In Engeland en Schotland 
worden ongeveer dezelfde, meer of minder uitgewerIcte, voorbeelden gege-
ven, namelijk cognitie- en gedragsgerichte technieken die gebaseerd zijn op 
de sociale leertheorie. In Engeland wordt ook verwezen naar gestructureerde 
therapeutische gemeenschappen voor drugverslaafde delinquenten." In het 
Canadese criterium worden geen voorbeelden genoemd, maar wordt alleen 
gesteld dat duidelijk moet worden waarom het gebruilc van de voorgestelde 
methode effectief kan zijn; dit kan door een combinatie van theoretische 
argumentatie en analyse van onderzoek. 

67 	Niet alle factoren worden in alle landen genoemd. 
'a  In de handleiding van de Engelse Prison service wordt aangegeven dat een programma 

als cognitie-gedragsgericht aangeduid kan worden als de belangrijkste behandelings-
methode een geschikte combinatie van een aantal technieken inhoudt: cognitieve 
herstructurering, training in zelfcontrole, zelfinstructie, probleemoplossende technieken, 
rolwisseling, voorbeeldgedrag, rollenspel, contingency management, gedragstherapie en 
gedragsmodificatie. Om mee te tellen moet het veranderingsmodel gebaseerd zijn op de 
sociale leertheorie. Het incidentele gebruik van sommige van deze procedures bij gebruik 
vanuit een ander theoretisch perspectief, is niet genoeg om het programma te omschrij-
ven als cognitie-gedragsgericht. 
Ben programma wordt geaccepteerd als zijnde gebaseerd op het concept van de gestruc-
tureerde therapeutische gemeenschap als het een aantal zaken combineert: o.a. een 
concept van 'juist leven' (right living) waarin de gemeenschap deelnemers socialiseert; 
een hierarchische set van fasen waarbij toegang tot volgende fasen afhankelijk is van 
vooruitgang in het laten zien van 'juist leven', privileges en prikkels voor aantoonbare 
vooruitgang. 



Ad 4 Vaardigheden 

Programma's moeten delinquenten vaardigheden aanleren die het hen 
gemalckelijker malcen succesvol legitieme bezigheden te ondernemen en 
criminele activiteiten te vermijden. Voorbeelden zijn: het onderwijzen van 
basisvaardigheden als lezen en schrijven; training gericht op werk en op 
vaardigheden die ertoe leiden werk te lcrijgen en te behouden; zelfmanage-
ment, interpersoonlijke-, probleemoplossende en andere cognitieve vaardig-
heden. 

69 	Zie bijvoorbeeld Andrews en Bonta, 1994. 
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Ad 5 Ontvankehjkheid 
Dit criterium betreft de ontvankelijIcheid van deelnemers voor de in het pro-
gramma gebruikte methode. Zoals eerder gezien, is deze term door Andrews' 
bedacht. Het gaat er in het algemeen om het programma op zo'n manier te 
geven dat een zo groot mogelijk positieve respons van de deelnemende 
gedetineerden verlcregen wordt. Daarbij moet onder andere gelet worden 
op de volgende factoren. 
— Gebruik van gestructureerde methoden die de actieve deelname van de 

delinquenten met zich mee brengen (bijvoorbeeld rollenspel). 
— Programmastijl en leerstip van deelnemende delinquenten (bijvoorbeeld 

duidelijke structuur voor delinquenten met een laag abstractieniveau, of 
minder gebruik van confrontatie voor angstige delinquenten met een 
lage zelfwaardering). 

— Gebruik van een scala aan verschillende methoden. 
— Selectief gebruik van positieve en negatieve prilckels. 
— Deelnemers moeten op een adequate manier gemotiveerd worden te 

veranderen (dit kan door gemotiveerde deelnemers te selecteren of door 
programma-onderdelen te geven die bedoeld zijn motivatie te vergroten). 

— Materiaal en wijze van geven van het programma moeten aangepast zijn 
aan leeftijd, geslacht, en cultuur van deelnemers (speciale groepen zijn 
bijvoorbeeld vrouwen, jeugdige delinquenten, geestelijk gestoorde 
delinquenten en pedofielen). 

— Het personeel moet een juiste stij1 hebben (vertrouwend, warm, gevoelig 
voor behoeften van deelnemers; het moet consistente standaarden aan-
geven, geen verontschuldigende houding ten opzichte van criminaliteit 
aannemen en het moet door eigen gedrag laten zien hoe delinquenten 
zich zouden moeten gedragen). 

— Het personeel moet goed getraind, gemotiveerd en toegewijd zijn. 
— Elk programma zal expliciete toelatings- en afwijzingscriteria moeten 

hebben. 

Ad 6 Duur en intensiteit 
Dit criterium betreft de intensiteit en duur van een programma. Het gaat 
erom dat de behandeling wat betreft hoeveelheid, intensiteit, volgorde en 
tijd ertussen gerelateerd moet zijn aan de ernst en hardnelddgheid van delin- 



quent gedrag, en aan het scala en de ernst van de criminogene tekorten die 
kenmerkend zijn voor de deelnemers. 
Ms richtlijn kan gelden dat delinquenten die een laag risico vormen, omdat 
de waarschijnlijkheid van een nieuwe veroordeling laag is, en zij die alleen 
veroordeeld zijn voor een aantal kleine delicten meestal geen plaats moeten 
krijgen in programma's. 
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De Canadese criteria geven niet concreet aan hoeveel tijd een behandeling 
moet duren. De Engelse en Schotse criteria geven aan dat delinquenten met 
een middelgroot risico, diegenen inbegrepen die niet vaak, maar wel ernstige 
misdrijven hebben begaan, waarschijnlijk zoiets als 50 tot 90 uur behandeling 
nodig hebben, normaal gesproken verspreid over een periode van vier tot 
zes maanden. De Engelse criteria spreken ook over delinquenten die vaalc 
delicten plegen (highly repetitive). Dezen hebben wellicht minstens negen 
maanden behandeling nodig, het Heist twaalf tot achttien maanden. Boven-
dien moet de behandeling dan wellicht bestendigd worden door een verster-
kingsprogramma in de maatschappij. 
Er wordt op gewezen dat deze richtlijnen niet automatisch toegepast moeten 
worden: het aantal benodigde uren hangt samen met de ontvankelijkheid en 
de motivatie van de deelnemers, de hoeveelheid 'huiswerk', de volgorde van 
sessies, de manier waarop leren versterkt wordt in de sessies, en hoe goed 
de sessies zijn opgezet. Programma's kunnen ook korter duren als zij een 
beperkte gerichtheid hebben, en deel uitmaken van een serie gestapelde 
programma's. Voor ieder programma zal er en optimaal aantal sessies per 
week zijn. Er zijn echter programma's bij, waarin dit ter beoordeling is; pro-
gramma ontwerpers kunnen aangeven in hoeverre er andere frequenties 
mogelijk zijn. 

Ad 7 Continuiteit in de zorg 
Bij dit criterium gaat het erom dat de vooruitgang die gemaakt is in de gevan-
genis versterkt moet worden door op resocialisatie gerichte inspanningen in 
de gemeenschap, en dat er sprake is van contimilteit in de zorg. 
In alle drie de landen wordt hier aandacht aan besteed. In de Schotse 
richtlijnen wordt aangegeven dat het ontwiklcelen van een systematische 
benadering ten aanzien van programma's zich nog in een beginnend stadium 
bevindt. Daarom hoeven de implicaties van continulleit in de zorg (through-
care) nog niet geheel uitgewerkt te zijn bij de aanvraag voor erkenning van 
een programma. Wel moet aangegeven worden dat deze zaken in beschou-
wing zijn genomen in de ontwerpfase van een programma, door het sugge-
reren van vormen van follow-up in de gemeenschap en door aan te geven 
welke interventies in een later deel van de straf mogelijk zijn. Tevens moet 
beschreven worden welke typen informatie over een gedetineerde bijgehou-
den zullen worden en waarom deze informatie bruikbaar is bij het plannen 
van toekomstige activiteiten. 
In Engeland sluiten de criteria die ten aanzien van throughcare gesteld 
worden aan programma's, aan op hetgeen daar al geregeld is. Regels met 
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betrelddng tot reclasseringstoezicht op gedetineerden na vrijlatine zijn 
neergelegd in de Nationale normen voor toezicht op delinquenten in de 
gemeenschap (in 1995 uitgegeven door de Home Office). Volgens deze 
regels vormt detentieplanning (sentence planning), de basis voor effectieve 
throughcare. Verder moet er een supervisieplan zijn, waarin de waarschijn- 
lijke respons op toezicht vastgesteld wordt en voorstellen gedaan worden ter 
begeleiding van dit toezicht (inclusief de frequentie van het contact en het 
eventueel nodig zijn van speciale voorwaarden waaraan de delinquent zich 
te houden heeft). Het supervisieplan is de voortzetting van het detentieplan, 
en moet voortbouwen op hetgeen al met de gedetineerde in de gevangenis 
plaats heeft gevonden. Het plan beschrijft de omstandigheden van de delin-
quent (motivatie, delictpatroon, relevante problemen en tekorten, het risico 
van het opnieuw plegen van delicten), de methoden die gebruikt kunnen 
worden en het doel dat met supervisie nagestreefd wordt. Hierbij moet ook 
een tijdschema voor het bereiken van ieder doel in het programma gegeven 
worden. 
Ook in Canada wordt de continuIteit in de zorg (continuity of care) van groot 
belang geacht. Correctional programs worden daar gegeven als deel van een 
gestructureerd proces van risicovermindering en risicomonitoring, vanaf het 
moment dat begonnen wordt met het tenuitvoerleggen van de straf tot het 
beeindigen ervan. Vrijlating kan volgen na het uitvoeren van gestandaardi-
seerde risicotesten, die verandering laten zien die bijvoorbeeld bereikt is door 
het succesvol afmaken van een programma. 
In Engeland zowel als in Canada wordt ten aanzien van de continulteit in 
de zorg een aantal gelijksoortige criteria gegeven voor het erkennen van pro-
gramma's.' Het gaat daarbij om de volgende zalcen. 
— Er moeten richtlijnen gegeven worden, gebaseerd op programmaresul-

taat, teneinde detentieplanning en selectie voor toekomstige program-
ma's te steunen. 

— Er moeten geschikte ondersteunende interventies aangegeven worden 
voor aan het einde van het programma (zowel in als buiten de gevange-
nis), bijvoorbeeld voor werpleldcen die de geleerde vaardigheden kunnen 
steunen, dan we! versterken. 

— Er moeten individuele doelen voor een delinquent aangegeven worden; 
deze moeten voortbouwen op de vorderingen gemaakt in het programma 
en deze versterken (doelen moeten zowel van toepassing zijn binnen als 
buiten de inrichting). 

— Eventuele doelen kunnen gesteund worden door voorwaarden van 
vrijlating. 

— Het aanwezig zijn van goede documentatie over deelname aan het pro-
gramma, voortgang, het vaststellen van risico en het vaststellen van 
andere behandelingstekorten. 

Toezicht vindt alleen plaats op hen die een straf opgelegd hebben gekregen van twaalf 
maanden of meer. 

71 	De precieze criteria zijn verschillend per land; hier zijn zij samengenomen als zij onge- 
veer hetzelfde aanduiden. 
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— Het versterken van sleutelvaardigheden uit de programma's in de ge-
meenschap. 

— In Canada wordt ook genoemd: Het identificeren van strategieen die 
een toezichthoudende reclasseringsmedewerker kan gebruiken om pro-
gramma winst of de mogelijke terugval vast te stellen tijdens periodes 
van voorwaardelijke vrijlating (conditional release). 

Aanvragers moeten beschrijven hoe aan de minimum throughcare vereisten 
wordt voldaan, en wat voor soort van interventie na vrijlating beschikbaar is. 
Relevante behandeling na vrijlating kan gegeven worden door gezinsleden bij 
het programma te betreklcen, door een versterlcingsprogramma, door indivi-
dueel of groepsgebaseerd werk op de geklentificeerde objectieven en door 
terugvalpreventie (individueel of groepsgebaseerd). 

Ad 8 Monitoring en evaluatie 
Dit criterium ziet op twee dingen: (1) dat de uitvoerders zelf toezicht houden 
op de uitvoering van het programma en dat deze bijgesteld wordt als er afwij-
Idngen van de vereiste voorwaarden dreigen plaats te vinden (monitoring), en 
(2) dat evaluatie plaats vindt. 
Bij het toezicht gaat het om ondersteunende voorwaarden (personeelswer-
vingsprocedures, training en dergelijke), op programma-integriteit (continu'i-
teit in personeel, op het geven van geplande sessies op de juiste tijdstippen 
door het juiste personeel en dergelijke), op behandelintegriteit (competent en 
juist gebruilc van de gespecificeerde technieken, toepassing overeenkomstig 
de handleiding en dergelijke), en tenslotte op het doorlopen van de zorg. 
Volgens de Schotse handleiding kan toezicht inhouden dat gelet wordt op 
zaken als verwijzingen en aanvragen, wachttijden en wachtlijsten, de aan-
wezigheid van gedetineerden, uitvallers, frequentie van toediening van het 
programma, evaluatieformulieren die door gedetineerden ingevuld worden, 
een register van correctieve acties, en basisdetails van alle deelnemers als 
leeftijd, sekse, vonnis en delict. 
Volgens de Engelse en Canadese teksten gaat het bij evaluatie om: 
— het meten van veranderingen die plaatsvinden in gedetineerden, in die 

attituden, gedragingen en vaardigheden die relevant zijn voor de doelen 
van de behandeling (voor en nametingen); 

— Icwaliteit van uitvoering; 
— factoren die respons op het programma beInvloeden; 
— invloed die het geven van het programma heeft op het personeel; 
— invloed van het programma op recidive. 
De uitvoerders van de evaluatie moeten zelf aangeven hoe zij deze willen 
uitvoeren. 
Volgens de Schotse dienst gaat het bij het meten van effectiviteit uiteindelijk 
om de invloed op recidive. 

Voor programma's voor seksuele delinquenten zijn er in Engeland gedeelte-
lijk afwijkende omschrijvingen bij de erkenningscriteria. 



4.1.2 Erkende programma's 
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Inmiddels is een aantal programma's erkend als zijnde kansrijk in het ver-
minderen van recidive. In Engeland zijn dit bijvoorbeeld cursussen die ge-
richt zijn op het uitoefenen van een beroep of het volgen van onderwijs, en 
programma's voor de behandeling van seksuele delinquenten. Tevens zijn 
twee programma's voor het verbeteren van cognitieve vaardigheden geintro-
duceerd, namelijk Reasoning and Rehabilitation, en Enhanced Thinking Skills. 
Evaluatie suggereert dat erkende programma's succesvol zijn geweest in het 
veranderen van attitudes, vaardigheden en gedrag in de gevangenis. De 
eerste follow-up gegevens suggereren dat er een significante vermindering 
is in het aantal nieuwe veroordelingen (Annual report, 1998). 
In Canada zijn onder andere erkend Reasoning and Rehabilitation en Anger & 

Emotions, en twee programma's voor drugverslaving (OSAPP, dat is de af-
korting van Offender Substance Abuse Prerelease-Program en Choices, een 
kortdurend terugvalpreventieprogramma in de gemeenschap)(Accreditation, 
1999). Onderzoek naar deze twee drugverslavingsprogramma's, waarbij naar 
deelname en volgende recidive van deelnemers gekeken werd, liet positieve 
resultaten zien. Onderzoek naar een derde drugverslavingsprograrnma 
leverde geen goede resultaten op. De twee programma's die goede resultaten 
opleverden zijn ook opgenomen op de lijst van `uitstekende' correctionele 
interventies van de American Correctional Association. Dit is een lijst waar 
leden van deze Association op kunnen bouwen bij het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven. De programma's gebruiken op cognitie en gedrag ge-
richte methoden en proberen de delinquent terugvalpreventievaardigheden 
bij te brengen. De strategie voor behandeling is het ontwikkelen van een 
relatief uniek plan voor iedere delinquent. 
De Correctional Service of Canada (CSC) heeft het internationale erkennings-
panel gevraagd commentaar op de programma's te geven en verbeterings-
voorstellen te doen (Farrell, 1998). Dat heeft het panel gedaan, alvorens de 
programma' ter erkenning voor te dragen. Om een indruk te geven volgt hier 
een greep daaruit. 
— Vergroot de nadruk op het ontwildcelen van vaardigheden en toepassen 

van deze vaardigheden, en verminder de lengte van onderwijsmodulen 
over verslaving. Van deze activiteit is in de onderzoeksliteratuur en in de 
CSC-praktijk namelijk gebleken dat zij het minst belangrijke element van 
zulke programma's is. 

— Er moeten meer motivationele modules en technieken toegevoegd 
worden, ook buiten de toediening van het verslavingsprogramma zelf. 
Dit is nodig om gedetineerden meer te motiveren. Het kan gaan om 
gestructureerde vraaggespreklcen, en op zichzelf staande motivatie of 
uitvalpreventieprogramma's. 

— Het panel was van mening dat een beschouwing van de programma's in 
het licht van de behandelingsliteratuur sinds eind tachtiger jaren, toen de 
programma's zijn ontwiklceld, nuttig zou zijn. Naast het initiatief hiertoe 
heeft de CSC het initiatief genomen tot het bestuderen van de recentste 
literatuur met betrekking tot negatieve en positieve versterkers, teneinde 
deze in programma-opzet en strategie te integreren. 



4.1.3 	Erkennen van instellingen 

Behalve programma's kunnen ook de instellingen waar deze gegeven worden 
erkend worden. In Engeland houdt het erkennen van een instelling -in dat 
jaarlijlcs een doorlichting plaats vindt van de manier waarop deze een erkend 
programma uitvoert. Bezien wordt in hoeverre de manier waarop het pro-
gramma uitgevoerd wordt, overeenkomt met de manier waarop het gegeven 
moet worden. Daartoe wordt een Implementation Quality Rating (IQR) toe-
gewezen op een percentage-schaal, die de mate van overeenkomst met de 
vereisten aangeeft. Er zijn bijvoorbeeld specifieke vereisten voor het erkennen 
van instellingen waar 'cognitive skills' programma's gegeven worden. Het gaat 
daarbij om vier gebieden: programmabeheer (steun van de inrichting voor 
het programma, beheersstructuren, voorzieningen, beschikbaar zijn van 
personeel en gedetineerden en dergelijke), behandelingsbeheer (selectie en 
training van personeel, selectie van gedetineerden, procedures voor het 
toewijzen van gedetineerden, en de toezichtprocedures om ervan op de 
hoogte te blijven of het programma op de juiste manier toegediend wordt), 
lcwaliteit van toediening (in hoeverre zijn inhoud en behandelingsstijI zoals 
zij bedoeld zijn, wordt er voldoende vooruitgang op de doelen gemaakt), 
contintifteit in de zorg. Al deze criteria zijn verder onderverdeeld. 
In de Schotse handleiding wordt ook uitvoerig ingegaan op de erkenning van 
instellingen; hierbij komen veel pralctische procedurele punten aan de orde, 
van personeelsaangelegenheden (werving en selectie, ziekte), tot ruimtes en 
uitrusting, tot het beheer van gegevens. Bij dat laatste moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het bijhouden van een aanwezigheidsregistratie van 
deelnemers, maar ook aan het beheer van de daarop gebaseerde statistische 
gegevens. 
In Canada bezien interne deskundigen van de CSC met de hulp van Cana-
dese academici de instellingen waar de behandelingen gegeven worden om 
er zeker van te zijn dat programma's uitgevoerd worden in overeenstemming 
met de programmavereisten. 

4.1.4 	Praktijkperikelen 
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Overigens moet wel goed nagedacht worden over de manier waarop men tot 
'erkenning' van programma's wil komen: vooral de praktijk in de inrichtingen 
en van degenen die het programma moeten uitvoeren zijn belangrijk. Een 
Hoofd programma's van een Engelse gevangenis (Sturt, 1998) wijst erop dat 
de centralisatie met betreldcing tot programma's bij de Offending Behaviour 
Programmes Unit (OBPU) zenuwachtig kan maken en frustraties op kan 
leveren..Dit ondanks het felt dat medewerkers in de inrichtingen aan de 
'erkenningsbeweging' mee wiLlen doen omdat ook zij willen dat programma's 
effectief zijn in het verminderen van recidive, en dat deze op een juiste en 
consistente wijze gegeven worden. De centralisatie kan echter frustraties op-
leveren omdat het verkrijgen van erkenning het aangaan van een langdurige 
verplichting betekent, en het vervelend is te weten dat een programma door 
hogerhand beeindigd kan worden, of dat de toepassingscriteria veranderd 
kunnen worden. Daarnaast was het frustrerend dat het toentertijd niet goed 
mogelijk leek erkenning te verkrijgen voor andere programma's dan die waar- 



tegenover de OBPU positief stond. Deze dienst was erg gunstig gestemd 
ten aanzien van cognitieve programma's, en minder wat andere resociali-
satieprogramma's voor drugverslaafden betreft. De inrichtingen wilden dan 
ook graag andere deskundige instanties betreldcen bij de erkenning. 

4.1.5 	Engelse reclassering 
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De reclassering in Engeland staat los van de Dienst gevangeniswezen. Inmid-
dels werkt zij er, zoals gezien, mee samen teneinde nieuwe erkenningscriteria 
te ontwikkelen. In de tijd daarvoor had zij al allerlei inspanningen op dit 
gebied verricht. In 1998 is een 'initiatief tot effectieve praktijk' genomen door 
de HM Inspectorate of Probation, de Association of Chief Officers of Probation 
en de reclasseringsunit van het Home Office. Het doel is het bevorderen van 
toezicht op delinquenten overeenkomstig de wijzen van aanpak waarvan de 
effectiviteit in het terugbrengen van recidive is gebleken. 
De basis hiervoor is gelegd in de 'Guide to effective practice', geredigeerd 
door J. Furniss.' Deze gids, is aldus Chapman en Hough (1999) eerlijk over 
de beperkingen van bestaande kennis. Er is bijvoorbeeld weinig bekend over 
effectiviteit van programma's voor vrouwen en etnische minderheden. De 
gids geeft geen kant en klaar recept voor succes, maar aanwijzingen over de 
meest veelbelovende wegen voorwaarts. Erkend wordt dat er vooral aandacht 
is geweest voor programma's gericht op cognitie en gedrag en dat andere 
soorten niet of nauwelijks geevalueerd zijn. Een gedegen evaluatie is gepland 
aan het einde van de implementatiefase van het 'initiatief tot effectieve 
praktijk' in 2001, op basis van resultaten die uit nieuwe experimenten zijn 
gekomen en op basis van speciale 'padvinder' programma's. De reclassering 
hanteert globaal dezelfde principes voor effectieve praktijk als degene die 
door het gevangeniswezen gebruikt worden, namelijk: het gebaseerd zijn op 
het vastgestelde recidiverisico, het gericht zijn op factoren die gerelateerd zijn 
aan het misdadige gedrag en het op elkaar afstemmen van personeel en 
leerstijlen van delinquenten. 
Voordat deze gids werd samengesteld, was een inventarisatie gemaakt van 
programma's en kenmerken die effect kunnen hebben (Underdown, 1998). Er 
wordt vanuit gegaan dat inmiddels bewezen is dat sommige gemeenschaps-
programma's bij dezelfde populaties beduidend beter zijn dan vrijheids-
benemende sancties in het verminderen van recidive. Overigens wordt als 
effectiviteitsmaat zowel het verminderen van recidive gezien, als het ver-
lcrijgen van relevante veranderingen in gedrag, attitudes en redeneren, in 
sociale omstandigheden en gemeenschapsbanden. 
De criteria voor het beoordelen van programma's zijn vastgesteld door een 
aantal programma's te bezien die door de reclassering in Engeland toegepast 
worden, en die als goed voorbeeld konden gelden. Tevens werden interviews 
met leidinggevenden in de reclassering gehouden. 

72 	Deze gids is niet ingezien. 



4.2 	Verenigde Staten 

In de Verenigde Staten is door het Bureau ollustice Assistance (BJA) het 
initiatief genomen om kennis over effectieve intenrenties te verzamelen en 
te verspreiden, vooral ook onder praktijkmensen ('to find out what works and 

spread the word). Het gaat hierbij om allerlei interventies, bijvoorbeeld ook 
preventieprogramma's (Stawasz en Michel, 1997). Programma's worden 
door het Program Effectiveness Review Panel geevalueerd op basis van ge-
publiceerde criteria. Het panel kan dan een aanbeveling doen aan de 
directeur van de BJA. De BJA heeft bij het ontwiklcelen van de richtlijnen 
zowel zwaar op dit Panel vertrouwd, als op eerdere activiteiten van het 
National Institute of Justice, die bedoeld waren om voorbeeldprogramma's 
te identificeren. Als programma's goedgekeurd zijn worden zij in bulletins 
van de WA gepubliceerd. 

4.2.1 	Erkenningscriteria 

Bij de beoordeling door het panel wordt gekeken naar einddoelen, en naar 
tussenliggende uitkomsten. Daarnaast wordt gekeken naar de factoren waar-
op het programma zich richt, de methode van opereren (activiteiten van het 
personeel, ontwildcelingsactiviteiten, managementactiviteiten, monitoring en 
evaluatieprocedures), degene op wie het gericht is (relevante demografische 
criteria van de populatie voor wie het programma bedoeld is), en het ver-
wachte resultaat. Tevens wordt een vergelijking van de betekenis van dit 
programma met die van andere programma's verwacht (wat zijn de vernieu-
wende en bijzondere kenmerken?). 

4.2.2 Erkende programma's 
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De eerste publicatie in de door het BJA hieraan gewijde serie (Effective pro-
grams monograph, 1) betreft zes programma's die inmiddels zijn geevalueerd 
en kunnen gelden als voorbeeldprojecten. Vier daarvan betreffen drugversla-
ving, namelijk (1) het Donovan Prison Therapeutic Community Program, in 
Californie, (2) een intensief reclasseringstoezichtsprogramma in Colorado, 
waarbij indien nodig behandeling gegeven wordt, (3) een drugbehandelings-
en resocialisatieprogramma voor delinquenten in Florida, en (4) een behan-
delingsprogramma in New York, als alternatief voor de gevangenis. Van de 
overige twee betreft een programma in Iowa mannen die hun vrouwen 
mishandelen, en wordt met de andere, in Illinois, getracht het geweld van 
gangs in een buurt te verminderen. 
De programma's zijn op verschillende manieren geevalueerd; de gestelde 
doelen zijn per programma verschillend, zodat ook de vraag naar de effec-
tiviteit niet overal hetzelfde is. Wel wordt in alle studies gekeken naar 
recidive. Soms wordt ook getracht verschil in effecten naar bijvoorbeeld 
leeftijd of lengte van de behandeling in kaart te brengen. 



4.3 	Nogmaals Canada: het Reasoning and Rehabilitation progranuna 
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Uit de onderzoeksliteratuur komt, zoals in de vorige hoofdstulcken gezien, 
steeds naar voren dat bepaalde benaderingen bij het geven van interventies 
kansrijk zijn. Het gaat dan om programma's die gericht zijn op criminogene 
tekorten en die gericht zijn op cognitie en gedrag. 
In Canada is een programma ontwikkeld dat zich richt op cognitieve tekorten 
Reasoning and Rehabilitation (ook wel R & R, of Cognitive Skills Training 
genoemd). Het is ontworpen door Ross en Fabiano, in de eerste helft van de 
jaren tachtig (Ross e.a., 1988). Het is onder andere gebaseerd op de resultaten 
van een overzichtsstudie naar interventie-onderzoek" en een overzichts-
onderzoek waaruit bleek dat het missen van bepaalde cognitieve vaardig-
heden een van de belangrijkste tekorten vormt bij het veroorzaken van reci- 

Tevens bleek hieruit dat niet alle delinquenten deze tekorten vertonen. 
Dergelijke tekorten zullen het vaakst gevonden worden bij adolescente, of 
chronische delinquenten, alcoholverslaafden en plegers van gewelds- en 
zedendelicten. Bij witte-boorden criminelen en fraudeurs of oplichters is de 
kans dat deze tekorten zich voordoen veel minder groot (Ross e.a., 1988). In 
een lezing op 12 mei 1999, op het ministerie van Justitie gaf Porporino aan 
dat het programma niet geschikt is voor delinquenten die geen problemen 
hebben wat cognitieve-vaardigheden betreft. Het heeft dus geen zin bij (1) 
calculerende delinquenten, die geld willen verdienen, (2) bij drugdealers, (3) 
bij psychopaten. 
In 1988 en 1989 werden succesvolle proefprojecten in twee regio's uitgevoerd, 
waarna het programma in 1990 op nationale schaal in Canada is ingevoerd. 
Het wordt in Canada voornamelijk aan volwassen delinquenten gegeven. Het 
wordt, aldus Robinson (1995), beschouwd als een state-of-the-art interventie, 
die geprofiteerd heeft van veel jaren onderzoek en theorie-ontwildceling. Het 
is eerder een trainingsprogramma dan een behandeling. Het maakt gebruik 
van een scala aan technieken waarvan inmiddels is gebleken dat zij geschikt 
zijn bij behandeling van delinquenten. Het kan dan ook omschreven worden 
als een multimodale cognitie- en gedragsgerichte interventie (McGuire en 
Priestley, 1995). 
Het programma vormt de hoeksteen van de living skills programs die door de 
Correctional Service of Canada gegeven worden. In Reasoning and Rehabilita-
tion worden de meer algemene cognitieve vaardigheden bijgebracht. Deze 
worden in andere onderdelen van Living Skills' verder uitgebreid naar spe-
cifiekere tekortgebieden van delinquenten (Robinson, 1995). Het programma 
is verschillende malen geevalueerd en is inmiddels in een aantal landen 

73 	Ross, R.R., P. Gendreau, Effective correctional treatment, Toronto, Butterworth, 1980. 
74 	Zie Ross, R., E. Fabiano, Time to think: cognition and crime; link and remediation, Ottawa, 

Ministry of the Solicitor general, 1980. 
Andere onderdelen zijn: Omgaan met woede en emoties, Leven zonder geweld, Opvoe- 
dingsvaardigheden (als ouder), Vrije tijds educatie en Integratie in de samenleving. 



ingevoerd, waaronder Engeland en Spanje. In deze landen is het groot-
schalig verspreid (Vennard e.a., 1997).' 
De basisgedachte van het Cognitive Skills Training programma is dat het 
denken van de delinquent en niet zijn gedrag, het eerste doel moet zijn van 
resocialisatie. Uitgangspunt is dat de wijze waarop een delinquent denkt en 
hij de wereld ziet een belangrijke rol speelt in zijn criminele gedrag. Het 
verbeteren van de cognitieve vaardigheden van een individu kan helpen hem 
af te houden van het meedoen aan anti-sociaal gedrag, door hem essentiele 
vaardigheden te geven om een pro-sociale aanpassing te maken. 
Het programma bestaat uit 36 sessies van twee uur, en wordt gegeven door 
penitentiair inrichtingswerkers of reclasseringsmedewerkers, die een intensief 
trainingsprogramma van twee weken gevolgd hebben. Het programma kan 
namelijk, behalve door professionele therapeuten, zeker ook gegeven worden 
door een dergelijke goed opgeleide staf (Robinson, 1995). 
Het wordt normaal gesproken gegeven aan geselecteerde groepen van zes tot 
twaalf deelnemers (Robinson en Porporino, 1998). 
Het programma is gericht op verkeerde denkpatronen, de manier waarop 
delinquenten 'op goed geluk' levensbeslissingen nemen, kleine problemen 
oplossen, en onmiddellijk reageren op situaties in hun omgeving, het afwezig 
zijn van doelstellend gedrag en slechte interpersoonlijke vaardigheden. Het 
programma combineert didactische methoden om cognitieve vaardigheden 
bij te brengen, met zorgvuldig geleide groeps- en individuele oefeningen 
die gelegenheid geven om de vaardigheden toe te passen (bijvoorbeeld 
rollenspel, feedback via video, huiswerk). De specifieke doelen waarop het 
programma zich richt zijn: zelfcontrole (eerst denken, dan doen), het leren 
oplossen van interpersoonlijke problemen (het vroegtijdig onderkennen van 
problemen, de vaardigheid altematieven te onderzoeken, gevolgen te beden-
ken, doelen vast te stellen en adequaat te reageren), het plaatsen van zaken in 
een sociaal perspectief (dat wil zeggen, het onderkennen dat het gedrag van 
anderen invloed heeft op jezelf en dat eigen gedragingen gevolgen hebben 
ten aanzien van anderen), kritisch redeneren (ideeen objectief beoordelen en 
een aantal bronnen in ogenschouw nemen), cognitieve stijl (dat wil zeggen 
minder strak en 'eng' redeneren, niet meteen de schuld bij oorzaken buiten 
jezelf leggen) en waarden (dat wil zeggen het onderkennen dat er waarden 
zijn die het gedrag bepalen en het leren zien van discrepanties tussen wat we 
geloven en hoe we ons gedragen) 
Voor het volgen van het programma komen die delinquenten in aanmerldng 
die de cognitieve tekorten vertonen waarop het programma zich richt. Om 
dit per delinquent vast te stellen is een lijst met selectiecriteria opgesteld, 
zie Robinson (1995, bijlage A). Bovendien richt het programma zich op de 
delinquenten bij wie een hoger risico op het plegen van recidive aanwezig is. 

76 In zijn lezing op het ministerie van Justine gaf Porporino aan dat er culturele verschillen 
zijn, maar dat deze volgens hem niet doorslaggevend zijn voor het volgen van het pro-
gramma. 
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4.3.1 	Evaluatie 
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Het programma is in Canada verschillende malen geevalueerd. Het_meest 
uitgebreide en recente onderzoek is dat van Robinson (1995). Hierbij werden 
gedetineerden in federale gevangenissen, die het Cognitive Skills Trainings 
programma gevolgd hadden vergeleken met gedetineerden die het program-
ma niet hadden gevolgd. De resultaten geven volgens de auteurs reden tot 
behoorlijk optimisme met betreldcing tot de effectiviteit van Cognitive Skills 
Training als methode om recidive te verminderen in deze groep van veelal 
hoge risico-delinquenten. 
Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 4.072 delinquenten die in 
aanmerldng kwamen voor het programma tussen 1990 en 1994. Er vond een 
selectie plaats, waarbij bezien werd, of kandidaten inderdaad de cognitieve 
tekorten hadden waarop het programma gericht was, en gemotiveerd waren 
mee doen. Nadat vastgesteld was welke kandidaten in aanmerlcing kwamen, 
werden delinquenten at random aangewezen om meteen aan het programma 
mee te doen, of werden zij op een wachtlijst gezet. Delinquenten die op deze 
wachtlijst bleven staan, en het programma uiteindelijk niet volgden, golden 
als controlegroep. 
In totaal werden 740 delinquenten at random toegewezen aan de wachtlijst. 
199 hiervan volgden het programma alsnog, zodat 541 delinquenten over-
bleven voor de controlegroep. 3.531 andere delinquenten werden at random 
aangewezen om in het programma mee te doen. Van deze hielden 500 
(14,2%) er snel mee op en maakten het programma niet af. 
Naast andere effectmaten (bijvoorbeeld werden gedetineerden eerder voor-
waardelijk in vrijheid gesteld, in plaats van op de formele datum) is naar de 
recidive gekeken. 
De resultaten van recidive zijn gebaseerd op een sub-steekproef (n=2.125) 
van delinquenten die voorwaardelijk onder toezicht zijn vrijgelaten. Recidive 
was gedefmieerd als het opnieuw gedetineerd worden wegens een technische 
schending van de voorwaardelijke vrijlating of als een veroordeling voor een 
nieuw delict, binnen het eerste jaar na vrijlating. 77  Het betrof 1.444 (67,9%) 

Volgens de onderzoekers is een minimum follow-up periode van den jaar voldoende om 
de effecten van het programma op recidive aan te tonen. Gebleken is namelijk dat als alle 
vrijgelaten delinquenten beschouwd worden die in deze steekproef recidiveerden, het 
gemiddelde aantal dagen tot hernieuwde detentie iets minder dan 6 maanden was 
(gemiddelde 173,32 dagen). In feite recidiveerde 93,4% van alle delinquenten die dit op 
enigerlei tijdstip binnen de follow-up periode deden binnen een jaar na vrijlating. De 
onderzoekers beschikten met betrekking tot het totale aantal delinquenten in de onder-
zochte steekproef (namelijk 2.815) over een langere dan wel een kortere follow-up periode 
(varidrend van 7 dagen tot 1766 dagen. Ten tijde van het verzamelen van de follow-up 
gegevens, waren 2.125 gedetineerden minimaal een jaar eerder in vrijheid gesteld en 
1.274 minimaal 730 dagen. 420 personen waren meer dan drie jaar eerder in vrijheid ge-
steld. Het selecteren van een langere follow-up periode (bijvoorbeeld twee jaar, n=1.274) 
zou resulteren in het verkleinen van de steekproef, het verminderen van de statistische 
lcracht en van de mogelijkheid tot subgroep analyse. Ms een kortere follow-up periode 
gebruikt was (bijvoorbeeld zes maanden), zou dit de steekproef hebben vergroot, maar 
zou de kortere periode minder betekenisvol geweest zijn voor het evalueren van de 
effectiviteit van het programma. 
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programma voltooiers, 302 (14,2%) uitvallers en 379 (17,8%) mensen op de 
wachtlijst. 
Van de programma-afmakers werd 44,5% gedurende het eerste jaar onder 
toezicht opnieuw gedetineerd (19,7% werd opnieuw veroordeeld, 24,8% werd 
opnieuw gedetineerd wegens technische schendingen), vergeleken met 50,1% 
van de personen van de controlegroep (24,8% werd opnieuw veroordeeld, 
25,3% werd opnieuw gedetineerd wegens een technische schending). Er was 
dus een vermindering van 11,2% in recidive (opnieuw gedetineerd worden 
wegens nieuwe veroordeling of technische schending) wat betreft de groep 
programma voltooiers. Worden de detenties waarbij personen opnieuw 
gedetineerd werden wegens technische schendingen afgesplitst dan blijkt 
dat er geen vermindering was bij vergelijking van programma voltooiers en 
controlegroep. Wat betreft officiele nieuwe veroordelingen bleek er wel resul-
taat te zijn, namelijk een verrnindering van 20% in officiele veroordelingen 
voor voltooiers van het programma. 
Matthews en Pitts (1998) waren niet zo onder de indruk van de resultaten 
van het programma (19,7% van de programma afmakers werd opnieuw 
veroordeeld binnen een jaar, tegen 24,8% van de controlegroep). Zij wijzen 
er op dat van de groep afvallers uit de behandeling (14%) het recidivecijfer 
(nieuwe veroordeling, en opnieuw gedetineerd worden wegens een tech-
nische schending) veel hoger was dan van de programma-afmakers. Door 
deze afvallers uit de groep te halen en ze niet te vergelijken met de controle- 
groep wordt een valse vergelipcing gemaakt. Zouden zij meegenomen worden, 
dan zou het gemiddelde recidivecijfer hoger uitvallen en zou het netto ver-
schil tussen behandelingsgroep en controlegroep minimaal zijn. 
Het overall effect van het programma bij de volledige steekproef van vrijgela-
tenen was bescheiden, aldus Robinson. Ms de analyses werden uitgebreid 
naar invloed onder subgroepen van delinquenten, werden grotere verminde-
ringen in recidive geconstateerd. 
Een van de meest opvallende bevindingen van dit onderzoek waren de rela-
tief succesvolle resultaten voor delinquenten die het programma toegediend 
lcregen in de gemeenschap in tegenstelling tot in de gevangenis. Terwill 50,5% 
van de controlegroep recidiveerde, was dit het geval voor 30,5% van degenen 
die het programma toegediend lcregen in de gemeenschap en het afmaalcten: 
een vermindering van bijna 40%. Een 66,3% vermindering in nieuwe officiele 
veroordelingen werd geconstateerd voor degenen die een programma in 
vrijheid hadden gelcregen. Programma's gegeven in de gemeenschap lieten 
positieve effecten zien op recidive voor zowel delinquenten met een laag als 
met een hoog risico te recidiveren. 

Ook delictsoort was belangrijk: zedendelinquenten, die 11% van de steekproef 
vormden, leken het meeste voordeel van het programma te hebben. Er was 
een 57,8% vermindering in nieuwe veroordelingen bij zedendelinquenten 
die het programma hadden voltooid, en een vermindering van 39,1% in her-
nieuwde detentie wegens technische schendingen. Hierbij moet wel aan-
getekend worden dat dit resultaat een groep geselecteerde zedendelinquenten 
betreft: zij voldoen aan de selectiecriteria van het programma. Plegers van 
geweld en drugverslaafden lieten ook lagere recidive zien. De groep delin-
quenten die zat wegens moord, doodslag, bedreiging, ontvoering, wapen- 



78 Dit is een fenomeen dat typerend is voor vermogensdelinquenten in federale gevange-
nissen in Canada. 
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delicten en andere geweldsmisdrijven, beroving uitgezonderd, liet lagere 
recidive zien. Het succesvol voltooien van het programma door gewelddadige 
delinquenten en drugdelinquenten liet als resultaat na behandeling een 
vermindering van recidive (nieuwe veroordelingen) zien van ongeveer 35%. 
Ook hierbij moet weer bedacht worden dat het om voor het programma gese-
lecteerde delinquenten gaat. Gezegd kan dus worden dat het programma goed 
werkt bij plegers van geweld-, zeden- en drugdelicten, die aan de selectie-
criteria van het programma voldoen, namelijk het hebben van cognitieve 
tekorten. 
Niet gewelddadige vermogensdelinquenten (diefstal, inbraalc, fraude) en 
plegers van berovingen lieten weinig respons zien op het programma. Hier 
kunnen verschillende verklaringen voor zijn, die echter nader onderzoek 
behoeven. Een van de mogelijke verklaringen is dat het evaluatie-onderzoek 
uitgevoerd is in federale gevangenissen in Canada, waar de groep vermogens-
delinquenten in vergelijldng met de groep plegers van andere misdrijven een 
hoger recidiverisico heeft 78  en dat delinquenten met de hoogste recidive-
risico's minder respons lieten zien (Robinson en Porporino, 1998). Het 
grootste aantal delinquenten dat meedeed aan Cognitive Skills Training was 
ten tijde van het volgen van het programma 25 tot 39 jaar (50,3%), 27% was 
onder de 25 en 13,5% was ouder dan 40 jaar. De grootste invloed van het 
programma was op de leeftijd van 25 tot 39 jaar, terwip de jongste en oudste 
groepen geen significante respons op het programma gaven. 
Er zijn naast de empirische gegevens ook andere aanwijzingen dat het pro-
gramma invloed heeft. Zo zijn er anekdotes van coaches dat gedetineerden 
onverwacht en soms op creatieve wijze pas geleerde vaardigheden toepasten 
op een probleem dat zich voordeed in de inrichting. Zelfs recidivisten die 
geinterviewd werden ten behoeve van een lcwalitatief onderzoek vertelden 
over keren dat zij niet overgingen tot crimineel gedrag, door het toepassen 
van een nieuw geleerde vaardigheid. Hoewel sommigen dus niet geheel 
ophouden met het plegen van crimineel gedrag, omdat zij hun vaardigheden 
kennelijk niet in alle situaties gebruiken, lijkt het erop dat er minder mis-
daden gepleegd worden. 
Zoals gezegd zijn Matthews en Pitts (1998) niet zo onder de indruk van het 
Reasoning and Rehabilitation programma. Zij plaatsen kanttekeningen zowel 
bij de evaluaties (hierop wordt op een andere plaats ingegaan), als bij de 
grondgedachte ervan. Het doel van het programma is deelnemers tot 
rationeler en coherenter denkers te maken. Echter, men zou ook kunnen 
veronderstellen dat het effect daarvan is dat misdadigers er daardoor juist 
beter in slagen arrestatie en veroordeling te vermijden. 'Juist denken' (think 
straight) betekent niet automatisch dat delinquenten dan vervolgens ook op 
het rechte pad blijven (go straight). Dit is een inhoudelijke zwakte van het 
programma. De veronderstelling is dat veel mensen misdaden plegen omdat 
zij het denkvermogen, de probleemoplossende vaardigheden missen om met 
situaties om te gaan; de werkelijkheid is, aldus Matthews en Pitts, natuurlijk 
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dat veel delinquenten overgaan tot geweld of bedrog, omdat deze strate-
gieen voor hen vrij effectief zijn om bepaalde doelen te bereilcen. 

Het programma is ook buiten Canada geevalueerd. Zo heeft bijvoorbeeld 
onderzoek plaats gevonden naar resultaten voor drugverslaafden in de 
Verenigde Staten, en naar jeugdigen (Robinson en Porporino, 1998). Dit 
laatste is onder andere het geval in Spanje. Het ging echter om een zeer 
kleine groep en om andere resultaatsmaten dan recidive (het ging om veer-
tien deelnemers en een controlegroep van zeventien). De resultaten zijn 
hoopgevend, maar zeggen dus niet zoveel. In de VS werd een Reasoning and 

Rehabilitation programma voor jeugdigen geevalueerd door Murphy en 
Bauer, 1990, met gunstige recidiveresultaten (genoemd in Robinson en 
Porporino, 1998). 
Er zijn, aldus Robinson en Porporino, evaluatiestudies gaande in Zweden, 
Noorwegen en Finland, en een aantal staten in de VS. In Duitsland en in de 
staat New York in de Verenigde Staten wordt het programma gebruikt voor 
geestelijk gestoorde delinquenten (Robinson en Porporino, 1998). 
In Engeland is het op het Cartadese Reasoning and Rehabilitation gebaseerde 
programma STOP gedvalueerd (Raynor en Vanstone, 1996). De letters STOP 
staan voor 'Straight thinking on probation'. Het programma was hetzelfde als 
het Canadese, op een paar kleinere aanpassingen na. Deze waren bedoeld 
om beter te passen bij de plaatselijke omgeving en cultuur. Het programma 
werd in 1991 door de reclassering in Mid-Glamorgan (Zuid Wales) geimple-
menteerd. De patronen van nieuwe veroordelingen van de delinquenten die 
STOP volgden, werden vergeleken met die van hen die een straf opgelegd 
kregen, bijvoorbeeld een standaard probation order, een probation order met 
dagcentrum-voorwaarden, dienstverlening, onvoorwaardelijke gevangenis-
straf tot twaalf maanden, en voorwaardelijke gevangenisstraf, uitgesplitst naar 
jeugdigen en volwassenen. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte groep 
was 23 jaar. Er werden voorspelde risico's van herveroordeling voor iedere 
groep berekend.' Zo konden Raynor en Vanstone (1996) bepalen hoe iedere 
groep het daadwerkelijk deed vergeleken met hun verwachte herveroorde-
lingspercentages. Het totale aantal tot STOP veroordeelden was 107 tegen-
over 548 die golden als controlegroep. 
Na twaalf maanden was de herveroordelingsmate voor hen die het STOP 
programma hadden voltooid, beter dan voorspeld: 35% vergeleken met de 
voorspelde 42%. Voor de vergelijlcingsgroepen gold het omgekeerde. Zo werd 
49% van de inrichtingsgroep (jeugd en volwassenen tezamen) veroordeeld 
vergeleken met een voorspelling van 42%. Echter, de resultaten werden niet 
vastgehouden in het tweede jaar toen 63% van de STOP-afmakers opnieuw 
veroordeeld werd (tegen een voorspeld percentage van 61%). Er is echter een 
blijvende en substantiele vermindering in het vOorkomen van delicten waar 
een gevangenisstraf op volgde. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor 

Murphy, R., R. Bauer, Evaluating the effectiveness of a cognitive skills training programme 
for juvenile delinquents, Georgia, Valdosta State University, 1996. 
Dit gebeurde aan de hand van de National risk of reconviction predictor (een voor het 
Home Office ontwiklceld instrument). 



is, aldus Raynor en Vanstone, dat rechters de grote meerderheid van delic-
ten gepleegd door STOP-afmakers niet als ernstig genoeg beoordeelden om 
een gevangenisstraf op te leggen. 
Een verdere analyse werd gedaan naar de hoeveelheid ernstige misdrijven, 
namelijk gewelds- of zedendelicten en inbraalc, of misdrijven waarbij een 
veroordeling ernstig genoeg blijkt om gevangenisstraf op te leggen. De 
aantallen laten een verschil zien na 12 en na 24 maanden. In het eerste jaar, 
pleegden STOP-leden minder ernstige delicten dan de inrichtingsgroep, en 
zij die het programma afmaakten, pleegden er erg weinig. Hun nieuwe 
veroordelingen lieten een hoger percentage delicten zien waarbij geen recht-
streekse slachtoffers betrokken waren, bijvoorbeeld vernieling in plaats van 
mishandeling. Aan het einde van het tweede jaar waren de twee groepen 
meer gelijk wat betreft het aantal gepleegde ernstige delicten, hoewel de 
STOP-afmakers nog steeds minder delicten gepleegd hadden en minder vaalc 
tot gevangenisstraffen veroordeeld waren. 

4.3.2 	Conclusie 
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Het programma Reasoning and Rehabilitation lijkt te werken. Het is alleen 
geschikt voor gedetineerden met `cognitieve tekorten'. Het is niet geschikt 
voor psychopaten. Het is vooral succesvol als het toegediend wordt in de 
gemeenschap, en niet in de gevangenis. 
Uit evaluatie-onderzoek is gebleken dat bepaalde typen delinquenten baat 
kunnen hebben bij het programma, mits zij inderdaad cognitieve tekorten 
vertonen: 
— zedendelinquenten; 
— plegers van geweldsdelicten (behalve daders van beroving); 
— drugverslaafden. 
Voor andere typen delinquenten heeft het weinig effect, ook al hebben zij 
cognitieve tekorten: 
— voor niet-gewelddadige vermogensdelinquenten (diefstal, inbraak, 

fraude); 
— plegers van berovingen. 
Er moet echter op gewezen worden dat dit evaluatie-onderzoek in federale 
gevangenissen in Canada is uitgevoerd, waar de groep 
vermogensdelinquenten in vergelijking met plegers van andere delicten een 
hoger recidiverisico heeft. Dit kan een verklaring zijn voor het verlcrijgen van 
weinig effect bij de laatste groepen delinquenten. Delinquenten met de 
hoogste recidiverisico's gaven de minste respons. 
De grootste groep deelnemers bestond uit volwassen delinquenten tussen 25 
en 39 jaar. Op deze groep had het programma ook het meeste invloed. De 
jongere categorie en de oudere categorie lieten geen significante respons zien 
op het programma. 
Ook andere op Reasoning and Rehabilitation gebaseerde programma's 
hebben kans op resultaat. Uit een onderzoek bleek echter dat het effect na 
verloop van tijd (na een jaar) lijkt te verflauwen. De ernst van de recidive 
bleef echter ook na deze twee jaar lager. Ook bij ernstige misdrijven (gewelds-
delicten, zedendelicten, inbraak) bleken na het volgen van het programma 
minder of minder ernstige delicten gepleegd te worden. 
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In Nederland zijn er tot nu toe geen grote gevolgen verbonden aan het idee 
dat er wel degelijk interventies zijn die werken. Wel heeft de literatuur 
bescheiden invloed gehad, bijvoorbeeld bij de behandeling van zedendelin-
quenten in sommige TBS-inrichtingen (Frenken e.a., 1996). 
Ook kan uit een initiatief van het openbaar ministerie blijken dat in Neder-
land het geloof dat 'iets werkt' aanwezig is. Begonnen is, als proefproject, 
met het opzetten van een 'OM-website Interventie-strategieen'. Deze richt 
zich op de vraag 'wat werkt en wat werkt niet?' en wil antwoorden geven aan 
bijvoorbeeld de officier van justitie die in het driehoeksoverleg keuzen moet 
maken over de wijze van aanpalc van een criminaliteitsprobleem. Het gaat 
daarbij zowel om strafrechtelijke, repressieve interventies, als om preventieve 
interventies, en om andere dan strafrechtelijke gedragsbeinvloeding. Vast-
gelegd wordt welic soon aanpak succes heeft gehad bij de bestrijding van een 
bepaald soort probleem en welke niet. De databank brengt criminologische 
kennis en praktijkervaringen bij elkaar met betrekking tot de aanpak van een 
vijftiental criminaliteitsprobleemgebieden. De criminaliteitsproblemen die 
momenteel worden behandeld zijn bijvoorbeeld huiselijk geweld, racistisch 
geweld, uitgaansgeweld, autolcraak en woninginbraak. Ingegaan wordt op 
de aard en omvang van het criminaliteitsprobleem, basisfeiten, mogelijke 
vormen van aanpak, situationele preventie, gedragsbeinvloeding, repressieve 
juridische maatregelen (civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk), 
en op taken van organisaties, zoals Openbaar Ministerie, reclassering, Raad 
voor de Kinderbescherming. 

Ook overweegt men nu een (of meer) toetsingskaders te ontwerpen teneinde 
vooraf de effectiviteit van interventies in te kunnen schatten. 
Hoewel zij niet gewerkt heeft vanuit de gedachte tot een toetsingskader te 
komen heeft Boendermalcer (1999) wel belangrijk werk verricht met betrek-
king tot het bevorderen van de effectiviteit van programma's in de justitiele 
behandelinrichtingen voor jongeren. Zij heeft de uitkomsten van voorname-
lijk buitenlands onderzoek naar de effectiviteit van behandeling voor jeug-
digen bestudeerd en is vervolgens nagegaan of de behandeling in justitiele 
behandelinrichtingen voor jongeren in de Nederlandse praktijk voldoet aan 
de in de literatuur genoemde vereisten. Haar conclusie was dat de werkwlize 
in de justitiele behandelinrichtingen veel elementen blijkt te bevatten die ook 
in de literatuur naar voren komen als wezenllike kenmerken van effectieve 
interventies voor jongeren. Zo blijkt dat in veel inrichtingen al sprake is van 
een multitheoretische invalshoek en een combineren van meer soorten 
behandeling. Drie kenmerken die in de literatuur als effectieve interventies 
naar voren komen, worden echter niet aangetroffen: er is weinig aandacht 
voor cognitief georienteerde behandeline, er is geen stelselmatige aandacht 
voor het gezin van herkomst, en nazorg ontbreekt in zoverre dat voor vertrek 
uit de inrichting actief gezocht wordt naar een verblijfplaats en een dag- 

81 	Deze is over het algemeen alleen aan de orde in de afdeling voor seksuele delinquenten. 
Ook wordt in een Heine gesloten inrichting Rationeel emotieve therapie gegeven. 
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besteding, maar dat er daarna geen sprake meer is van zorg vanuit de 
inrichting. 
Boendermalcer komt (op grond van de literatuur en het door haar uitgevoerde 
onderzoek) tot de volgende aanbevelingen die verbeteringen kunnen geven 
voor de werlcwijze in de justitiele behandelinrichtingen. 
— Het invoeren van een aantal basiselementen in alle inrichtingen. Het gaat 

om aandacht voor training in nieuwe vaardigheden en het toepassen van 
verschillende soorten behandeling, voor gezinsbegeleiding en nazorg en 
voor scholing gericht op de praktijk. Tevens moet aandacht besteed 
worden aan de gepleegde delicten, en aan de ontwikkeling van normen 
en waarden. 

— Het opstellen van een duidelijk fasering in programma's. 
— Het toesnijden van behandeling op individuele jongeren: het ontwiklcelen 

van indicatiecriteria voor de diverse programmaonderdelen (verschil-
lende soorten behandeling, verschillende onderwijs en scholingspro-
gramma's"), en het koppelen van de diagnostische informatie aan de 
geschikte therapie (indicatiestelling)." 

— Aandacht voor de organisatie rondom de behandeling: planning van de 
behandeling zelf, algemene coordinatie, en de begeleiding en opleiding 
van het personeel. 

— Het monitoren van programma's en het ontwikkelen en grondig evalue-
ren van nieuwe methoden 

Een aantal van deze aandachtspunten zijn wij al tegengekomen bij de in het 
buitenland geformuleerde 'erkenningscriteria' voor programma's. Wellicht 
leent een aantal van deze aanbevelingen zich ook als element voor een 
toetsingskader. 
Het 'Programma Kwaliteitszorg' biedt, aldus Boendermaker (1999) op ver-
schillende onderdelen al aanzetten tot de hier geschetste strategie. 

4.5 	Samenvatting 

In een aantal landen (Engeland en Schotland, Canada) zijn door het gevange-
niswezen c.q. de reclassering initiatieven genomen om inzicht te verkrijgen 
en toezicht te houden op de invulling van vrijheidsbenemende of beperkende 
interventies. Het doel is een zo groot mogelijk effect te bereiken in termen 
van resocialisatie en verminderde recidive. Er zijn algemene criteria geformu-
leerd aan de hand waarvan programma's beoordeeld en 'erkend' kunnen 
worden door een panel van deskundigen. Deze algemene criteria zijn 
gebaseerd op de resultaten zoals die door wetenschappelijk onderzoek 
verkregen zijn. Zij weerspiegelen de criteria zoals geformuleerd in hoofdstuk 
twee. Een belangrijke voorwaarde is dat er toezicht op de programma's 
gehouden wordt, in de zin dat gegevens goed worden bijgehouden (zoals 
aantallen deelnemers, afhakers, afmalcers) en dat er evaluatie-onderzoek 
plaatsvindt. 

82 	Boendermaker noemt ook de formele differentiaties die er tussen de inrichtingen bestaan. 
Voor dat doel moet diagnostische informatie die bij opname in een inrichting beschik-
baar is ook gestandaardiseerd worden. 
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Tevens zijn criteria geformuleerd waaraan instellingen moeten voldoen om 
erkend te worden, teneinde te verzekeren dat die instellingen de program-
ma's oak geven op de manier waarop zij bedoeld zijn. Hierbij wordt specifiek 
ingegaan op allerlei omstandigheden als personeel, uitrusting, administra-
tieve zaken en dergelijke. 
Inmiddels zijn in de verschillende landen programma's erkend als zijnde 
kansrijk in het behandelen van delinquenten, bijvoorbeeld programma's 
voor drugverslaafden en programma's voor delinquenten met 'cognitieve 
tekorten'. 
Een van de erkende programma's is Reasoning and Rehabilitation, dat in 
Canada is ontwilckeld op grond van empirisch onderzoek. Het is gericht op 
delinquenten met cognitieve tekorten, vanuit de gedachte dat deze tekorten 
mede het plegen van criminaliteit bevorderen. Het is niet gericht op psycho-
paten; bij hen kan het zelfs averechts werken. Het lijkt effect te hebben bij 
zedendelinquenten, gewelddadige delinquenten, en drugverslaafden, maar 
alleen als zij behept zijn met cognitieve tekorten. Bij niet gewelddadige 
vermogensdelinquenten en plegers van berovingen lijkt het weinig effect te 
hebben, hoewel dit kan liggen aan het feit dat het onderzoek gevangenen in 
federale gevangenissen in Canada betrof. De daar aanwezige vermogens-
delinquenten hebben een hoger risico te recidiveren dan de daar gedeti-
neerde delinquenten die andere vormen van misdaad gepleegd hebben. 
Delinquenten met de hoogste recidivekans bleken minder respons op het 
programma te geven. 
In Nederland heeft het idee dat 'interventie kan werken' wel enige invloed 
gehad, maar er zijn tot nu nog geen grote gevolgen aan gegeven. Overwogen 
wordt een of meer toetsinglcaders te ontwildcelen teneinde de mogelijke 
effectiviteit van programma's vast te kunnen stellen. Met betrekking tot de 
justitiele behandelinrichtingen voor jeugdigen kan daarbij gebruik gemaalct 
warden van het werk dat door Boendermaker is verricht. 



5 Slotbeschouwing 

Uit de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur met betrelcking tot het effect 
van strafrechtelijke interventies blijkt dat deze een positief resultaat kunnen 
hebben, in de zin dat zij recidive kunnen verminderen en resocialisatie 
kunnen bevorderen. Het in de jaren zeventig en tachtig wijd verspreide idee 
dat `niets werkt', is volgens velen weerlegd. Het effect is weliswaar beschei-
den, maar zeker aanwezig. Het is over het algemeen niet zo dat door een 
interventie recidive in zijn geheel verdwijnt. 
Tevens is gebleken dat het effect samenhangt met het soort interventie. Hier-
bij moet gezegd worden dat er allerlei kanttekeningen van methodologische 
aard geplaatst kunnen worden bij de meta-analyses op grond waarvan deze 
conclusie getroldcen wordt en dat in deze meta-analyses ook geen eenduidige 
indeling op soort interventie gehanteerd is. Bovendien betreffen de meta-
analyses en onderzoeksoverzichten vooral Noord-Amerikaans onderzoek en 
jeugdigen. 
Sommige interventies hebben effect, andere werken niet, of hebben zelfs een 
averechts effect in de zin dat recidive toeneemt. Interventies gebaseerd op 
afschrikking, zoals de Amerikaanse boot camps of scared straight lijken niet te 
werken, tenzij zij een behandelcomponent omvatten. Pure dynamische of 
non-directieve psychotherapie, die niet gericht is op het criminele gedrag, 
heeft geen effect. 
Vrijheidsbenemende of beperkende wettelijke sancties als zodanig hebben, 
aldus sommige wetenschappers, geen effect. Zij zijn niet relevant voor toe-
komstig gedrag. Het gaat om hetgeen in het kader van de tenuitvoerlegging 
gebeurt. Sancties die een nadere interventie omvatten, kunnen maken dat 
er wel resultaat bereikt wordt. Daarbij kan het gaan om een scala aan 
mogelijIcheden, varierend van het geven van cursussen, training in sociale 
vaardigheden tot behandeling. 
Sommige interventies hebben meer effect dan andere. Zo is gebleken dat 
interventies gericht op cognitie en gedrag over het geheel genomen het 
meeste succes hebben. Het gaat daarbij om een groot aantal specifiekere 
vormen, zoals training in sociale of in cognitieve vaardigheden, het stelsel-
matig belonen van bepaald gedrag, het geven van het goede voorbeeld, 
training in het verbeteren van zelfcontrole. Ook meervoudig samengestelde 
programma's, die een combinatie aan behandelmethoden gebruiken, leiden 
tot betere resultaten. Gezinstherapie en gezinsbegeleiding zijn eveneens 
kansrijk in het verminderen van recidive. 

Op grond van de onderzochte literatuur is niet duidelijk welke elementen 
precies maken dat een programma uitwerlcing heeft. Wel kan een geheel van 
kenmerken aangegeven worden waaraan programma's moeten voldoen om 
kansrijk te zijn in het verminderen van recidive en het bevorderen van 
resocialisatie. De belangrijkste zijn: 
— theoretisch goede doordenlcing van een programma; 
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— nauwgezette toepassing van het programma-ontwerp waardoor 
onderdelen en de afstemming daartussen niet verwateren; 

— goede materiele en personele voorzieningen: zowel fysieke voorzieningen 
en goed gestructureerde behandelomgeving als grondige selectie, training 
en toezicht op personeel; 

— grondige beoordeling van de delinquent bij instroomselectie; 
— gerichtheid op misdaadbevorderende factoren binnen en buiten de indi-

viduele delinquent; 
— intensieve toediening aan hoge-risico delinquenten (degenen die een 

hoog risico lopen opnieuw te recidiveren); 
— terugvalpreventie en nazorg. 

Aanvullend kan gesteld worden dat bij een goed werkend programma, de 
uitwerldng beter is in de gemeenschap dan in een inrichting. Dat wil echter 
niet zeggen dat een inrichtingprogramma geen effect kan hebben, of dat 
programma's in de gemeenschap zonder meer beter zijn dan programma's in 
inrichtingen. 
Hiermee is de eerste onderzoeksvraag beantwoord, namelijk of er een geheel 
van kenmerken te noemen is waaraan interventies moeten voldoen willen zij 
kans van slagen hebben. 

Een volgende onderzoeksvraag was of er per delictsoort of dadertype een 
geheel van kenmerken te noemen is waaraan (residentiele) interventies moe-
ten voldoen, willen zij effectief zijn. Deze zouden dan een nadere invulling 
moeten geven aan de algemene criteria. Uit de bestudeerde (overzichts)- 
literatuur blijkt dat bepaalde interventies bij plegers van bepaalde misdrijven 
kunnen werken, of juist niet. Wat betreft plegers van geweld en emstige 
delicten, zedendelinquenten en verslaafden blijken interventies gericht op 
cognities en gedrag resultaat te hebben. 
Op grond van resultaten van eerder literatuuronderzoek was gebleken dat 
veel gedetineerden (in Noord-Amerika) bepaalde cognitieve vaardigheden 
missen. Dit tekort werkt bij hen misdaadbevorderend. In deze wetenschap is 
in Canada een programma opgestart dat zich vooral richt op het bijbrengen 
van cognitieve vaardigheden. Bij evaluatie is gebleken dat het effect kan 
hebben bij genoemde typen delinquenten. Het programma heeft namelijk 
effect bij delinquenten die een cognitief 'gebrek' hebben, een redeneertekort. 
Bij delinquenten zonder dit gebrek werkt het programma niet. Gebleken is 
dat het programma niet werkte bij niet-gewelddadige 
vermogensdelinquenten (diefstal, inbraak, fraude) en plegers van berovingen 
in Canadese federate gevangenissen. Hier zijn verldaringen voor te bedenken, 
die echter nader onderzoek behoeyen. Een mogelijke verklaring is dat dege-
nen die gedetineerd zijn wegens dit soort delicten een hoger risico hebben 
op recidive in vergelijking met plegers van andere delicten. Dit geldt dan 
specifiek voor vermogensdelinquenten in federate gevangenissen in Canada. 
Delinquenten met de hoogste recidiverisico's gaven minder respons op het 
programma. Bij psychopaten werkt het programma niet (dit berust op een 
mondelinge mededeling). Bij deze laatsten kan de interventie juist een ave-
rechts effect hebben. 
Per dadertype kunnen interventies specifieke vormen aannemen. 



87 

Uit de meta-analyses met betreklcing tot (vooral volwassen) zedendelin-
quenten is gebleken dat cognitief-gedragstherapeutische interventies en 
hormonale behandeling, in combinatie met andere therapie zin hebben. De 
cognitie- en gedragsgerichte programma's houden dan bijvoorbeeld in: pro-
cedures gericht op het veranderen van verwrongen denken, terugvalpreven-
tiestrategieen. De therapie moet gedifferentieerd worden naar verschillende 
soorten zedendelinquenten: zo is er meer resultaat geboekt bij misbruikers 
van kinderen, dan bij verkrachters. Degenen die vrijwillig behandeld zijn, zijn 
succesvoller dan behandelden onder dwang, beide groepen zijn succesvoller 
dan niet-behandelden. 
Het is de vraag of behandeling bij pathologische zedendelinquenten aan-
slaat: de gevaarlijkste delinquenten worden vaak door selectieprocedures 
uitgesloten van behandeling. Lange termijn residentiele programma's lijken 
succesvoller dan korte programma's die in vrijheid gegeven worden. In een 
onderzoek bleek dat verandering door behandeling afhangt af van het type 
delinquent, vooral van de mate van ontkenning en de afwijkendheid. 
Wat drugverslaafden betreft, kan met betrelcking tot onvrijwillig geplaatsten 
gezegd worden dat de tijd waarin zij een behandeling volgen langer is dan bij 
vrijwillig geplaatsten en dat zij de behandeling meestal voltooien. In dat geval 
kan behandeling een gunstig effect hebben op gebruik en criminaliteit bij 
oudere langdurig verslaafden die veel verslavingsverwante delicten plegen. 
Tevens zouden programma's gericht op cognitie en gedrag werken, en zou-
den programma's met een gefaseerde aanpak, en nazorg, deelname aan 
zelfhulp of ondersteungroepen meer effect hebben (detoxificatie, therapeu-
tische gemeenschap, methadononderhoudsprogramma, ambulante drugsvrije 
interventie). 
Wat betreft gewelddadige delinquenten, is, blijkens onderzoeksoverzichten, 
een en ander onduidelijk. Niet is aangetoond dat training in vaardigheden 
voor probleemoplossen en training in moreel redeneren effect heeft bij ge-
welddadige, ernstig delinquente adolescenten. Anderzijds heeft een veelzijdig, 
en intensief cognitief trainingsprogramma dat gebruikt werd bij gedetineerde 
jeugdige delinquenten enig resultaat laten zien na een vervolgperiode van 
vier maanden. 
Wellicht kan training in woedebeheersing gewelddadig gedrag verminderen, 
in elk geval op de korte termijn. Multisysteem-therapie, een behandeling 
voor jeugdige delinquenten die gericht is op en gegeven wordt in de natuur-
lijke omgeving van de delinquent (familie, vriendengroep) lijkt effect te 
hebben. Kenmerkend is dat zij is gericht op de natuurlijke omgeving van 
de delinquent, en op meerdere problematische aspecten van de delinquente 
jeugdige. 
Er is in het kader van dit literatuuronderzoek geen duidelijk onderscheid naar 
effectiviteit van interventies voor minder- en meerderjarigen te maken. Het 
lijkt erop dat cognitie- en gedragsgerichte interventies voor beide groepen 
resultaat kunnen hebben. Sommige interventies zijn wel specifiek op jeugdi-
gen gericht, bijvoorbeeld de zojuist genoemde multisysteem-therapie. 
Er is in de onderzochte literatuur geen aandacht besteed aan de kenmerken 
van programma's voor specifieke groepen als vrouwen, geestelijk gestoorden, 
zwakbegaafden en allochtonen. Ook wordt geen onderscheid gemaakt naar 
kort-en langgestraften, of first-offenders/harde kern. 
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In een aantal landen (Engeland en Schotland, Canada) zijn door het 
gevangeniswezen c.q. de reclassering initiatieven genomen om inzicht te 
verlcrijgen en toezicht te houden op de uitwerldng van interventies bij 
vrijheidsbenemende of beperkende sancties. Er zijn algemene criteria 
geformuleerd aan de hand waarvan programma's beoordeeld en 'erkend' 
kunnen worden door een panel van deskundigen. Deze algemene criteria 
weerspiegelen de criteria zoals geformuleerd in antwoord op de eerste 
onderzoeksvraag. Per te erkennen programma moet aangegeven worden 
wat de doelgroep is, wat de intensiteit, het doel, de criteria voor toelating 
enzovoorts. 
Tevens zijn criteria geformuleerd waaraan instellingen moeten voldoen om 
erkend te worden. Hierbij wordt specifiek ingegaan op allerlei omstandig-
heden als personeel, uitrusting, administratieve zaken en dergelijke. Zij 
bevatten geen criteria voor het toewijzen van gedetineerden aan program-
ma's. We! wordt (bijvoorbeeld in Engeland) aangegeven dat nationale 
selectieprocedures (bijvoorbeeld voor zedendelinquenten), of equivalenten 
hiervan, gevolgd moeten worden. 
Inmiddels zijn in de verschillende landen programma's erkend als zijnde 
kansrijk in het behandelen van delinquenten, bijvoorbeeld programma's voor 
drugverslaafden en voor zedendelinquenten. 
De algemene kenmerken waaraan programma's moeten voldoen when zij 
effect hebben, lijken ook bruikbaar voor de Nederlandse situatie, evenals de 
criteria voor het erkennen van instellingen die programma's uitvoeren. 
Het geheel dient echter nog vertaald te worden naar de Nederlandse praktijk-
situatie, waarbij vragen een rol spelen als hoe lang kunnen interventies duren 
(gezien de tijdsduur van de sanctie), welk personeel moet de interventie 
geven? 

Tot slot kan worden vastgesteld dat er niet een universeel toetsingskader is te 
ontwerpen dat op alle dader- en delicttypen van toepassing is. Wel zijn op 
grond van de onderzochte literatuur kenmerken duidelijk geworden waaraan 
interventies voor specifieke daders/en of delicten moeten voldoen. 
Een complicatie hierbij is ook dat er verschillende typologieen van daders 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld naar soort misdrijven (zedendelinquenten), maar 
ook naar aard van de dader (geestelijk gestoord, psychopaat). Bovendien zijn 
er per soort misdrijf weer subcategorieen, waarbij iedere dader wellicht een 
ander soort behandeling nodig heeft (een incestpleger reageert anders dan 
een verlcrachter). Met andere woorden: het is moeilijk om per dadertype 
algemene kenmerken te noemen waaraan een programma moet voldoen. 
Uiteindelijk moet per programma gekeken worden voor wellce individuele 
daders het effect kan hebben. Dat houdt mede in dat er individuele selectie 
en toewijzing aan programma's moet zijn. Daar zijn criteria voor nodig. 
Om hier meer inzicht in te verkrijgen, is meer literatuuronderzoek nodig, 
toegespitst op specifieke delicten en dadertypen, waarbij ook zaken als moti-
vatie, selectiecriteria voor toewijzing van delinquenten aan programma's, 
classificatie van delinquenten betrolcken zouden kunnen worden. 
Hiernaast of hieropvolgend kan dan onderzoek gedaan worden naar de 
effectiviteit van (specifieke combinaties van) programma's, kenmerken van 
behandelaars en kenmerken van delinquenten. Effectmeting kan ook plaats 



vinden door recidive volgens een vast patroon te volgen, met behulp 
van/door middel van de door het WODC op te zetten recidivemonitor (zie 
Wartna, 1999). 
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Summary 

Effectiveness of correctional treatment; a 

literature survey 

Currently there is a discussion going on in the Netherlands concerning 
the effectiveness of the criminal sanction system, including correctional 
treatment. 
An important question is if it is possible to develop a kind of reference tool 
(checklist) to assess or predict the effectiveness (defined as reducing recidi-
vism and reinforcing rehabilitation) of sanctions and correctional treatment. 
This literature survey (of mostly North-American literature) tries to answer 
this question. The survey has been limited to reviews of research literature 
(meta-analyses and narrative reviews) concerning effectiveness of correctio-
nal treatment in general and effectiveness of treatment designed for specific 
types of offenders: sexual offenders, violent offenders and drug addicts. 
In spite of methodological problems and the difficulties of categorization of 
interventions, the meta-analyses show that some kinds of intervention can 
have some effect. Programs based on cognitive-behavioural principles seem 
to be the most effective. 
Some general features of programs most closely linked with succes are: 
— a theoretically sound concept; 
— 'programme integrity'; 
— competent staff, good physical conditions, structured setting; 
— thorough assessment of the offender and targeting his specific crimi-

nogenic needs; 
— intensive service for high risk delinquents (those who have a great risk to 

recidivate); 
— relapse-prevention and aftercare. 
Cognitive-behavioural treatment also seems to be effective for specific kinds 
of offenders. Specialized treatment programs have been developed for some 
types of offenders, for example sexual offenders. Aversion therapy, therapy to 
change distorted thoughts and relapse prevention, or hormonal therapy in 
combination with other therapy can be successful. It is doubtful that therapy 
is effective with the most pathological sexual offenders, as they are often 
excluded from program participation by screening procedures. 
In Canada, drawing on empirically based evidence, a cognitive skills training 
program was developed, Reasoning and Rehabilitation. Evaluation indicates 
some program success with delinquents who have 'cognitive deficits'. 
In some countries an 'accreditation movement' has been initiated (England, 
Scotland, Canada) for prison programs as well as programs in the community 
(probation). The accreditation criteria are based on the findings of empirical 
research. The criteria seem applicable in the Netherlands, but they will have 
to be translated to the Dutch situation. 
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Bijlage 

Criteria voor het erkennen van programma's 

HM Prison Service (Engeland)' 
Het programma moet voldoen aan de volgende eisen. 
1 Een expliciet, empirisch gegrond veranderingsmodel 
2 Gerichtheid op criminogene tekorten 
3 Ontvankelijlcheid 
4 Gebruik van effectieve methoden 
5 Gerichtheid op vaardigheden 
6 Reikwijdte van doelen 
7 Dosis 
8 Continditeit in de zorg 
9 Voortdurende monitoring 
10 Voortdurende evaluatie 

Scottish Prison Service' 
Het programma moet voldoen aan de volgende eisen. 
1 Een expliciet, empirisch gevalideerd veranderingsmodel, met een 

gerichtheid op criminogene tekorten 
2 Indien geschikt, geintegreerdheid in een scala aan interventies 
3 Ontvankelijkheid 
4 Continditeit in de zorg, zowel gedurende de straf als in de gemeenschap 
5 Voldoende duur en intensiteit om effect te hebben op delictgedrag 
6 Effectieve monitoring en evaluatie 
7 Commitment voor voortdurende programma-ontwildceling 

Correctional Service Canada' 
Het programma moet voldoen aan de volgende eisen. 
1 Expliciet, empirisch gebaseerd veranderingsmodel 
2 Gerichtheid op criminogene tekorten 
3 Gebruik van effectieve methoden 
4 Gerichtheid op vaardigheden 
5 Ontvankelijkheid 
6 Juiste intensiteit van interventie 
7 Doorlopen van de zorg 
8 Voortdurende monitoring en evaluatie 

Bron: Thornton, D. Criteria for accrediting programmes 1998/99, London, HM Prison 
Service, 1998. 
Bron: Manual of standards and accompanying documentation for programme and site 
accreditation, Edinburgh, Scottish Prison Service, ca. 1998. 
Bron: Criteria for program accreditation, Correctional Service Canada, 1998. 
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