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Samenvatting 
 
 
Onder criminogene factoren worden kenmerken en omstandigheden van mensen en hun omgeving 
verstaan, die bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van recidive een 
voorspellende waarde kunnen hebben. Hierbij is het onderscheid statisch en dynamisch van belang. 
Statische criminogene factoren zijn niet meer veranderbaar (zoals bijvoorbeeld de delictgeschiedenis). 
Dynamische factoren zijn dat wel (bijvoorbeeld de attitude van de justitiabele), en hierop kan met interventies 
worden aangegrepen. In de ‘what works’ benadering, die als onderzoeks- en behandelingsparadigma in de 
laatste decennia opgeld doet, wordt met name gezocht aangrijpingspunten voor de dynamische factoren die, 
afhankelijk van het type delict, sterk bijdragen aan het risico op recidive. Vooral rond deze factoren worden 
dan interventies op maat geïndiceerd, en dit blijkt een veelbelovende aanpak bij het terugdringen van 
recidive.   
 
In het kader van het landelijke programma Terugdringen Recidive zijn in dit onderzoek de aard en omvang 
(prevalentie) van criminogene factoren bij mannelijke volwassen gedetineerden in Nederland onderzocht. 
Naast de algemene vraag naar de prevalentie van criminogene factoren is als tweede onderzoeksvraag 
gesteld, wat de criminele carrière van de (onderzochte) gedetineerden is, en als derde vraag, wat de 
criminele carrière van veelplegers onder de gedetineerden is.  
 
Voor het beantwoorden van de vragen is van verschillende instrumenten gebruik gemaakt. Voor de 
prevalentie van criminogene factoren is gebruik gemaakt van een vertaling van OASys Two, een relatief 
nieuw instrument voor inschatting van het risico op recidive dat is ontwikkeld door de reclassering en het 
gevangeniswezen in Engeland en Wales. De National Probation Service in Engeland was bereid om 
toestemming te geven om dit instrument te vertalen en te gebruiken. 
Voor dit instrument werd gekozen omdat de psychometrische eigenschappen veelbelovend zijn, en omdat 
het diagnostisch instrument dat momenteel voor de reclassering en het gevangeniswezen in Nederland 
wordt ontwikkeld, een overeenkomstige opbouw zal hebben. Met OASys Two worden de volgende 12 
criminogene factoren geïnventariseerd: 1 delictgeschiedenis 2 analyse huidig delict 3 huisvesting 4 opleiding 
/ training / inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 5 inkomen / financieel management 6 relaties 7 levensstijl en 
kennissenkring 8 druggebruik 9 alcoholgebruik 10 emotioneel welzijn 11 denkwereld en gedrag en 12 
attitude / houding 
 
Gegeven de korte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was, en de beperkte mogelijkheden voor gebruik 
van dossierinformatie, is OASys Two in dit onderzoek toegepast als interview. Voor het vaststellen van de 
criminele carrière van de gedetineerden, in het bijzonder van veelplegers, is gebruik gemaakt van justitiële 
dossiergegevens uit de OBJD van het WODC. De prevalentie van criminogene factoren is in dit onderzoek 
dus voornamelijk op basis van zelfrapportage door gedetineerden vastgesteld. De validiteit en 
betrouwbaarheid van de resultaten zijn hierdoor voor verbetering vatbaar, maar desondanks voldoende voor 
het trekken van eerste conclusies over de prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden 
in Nederland.  
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de inkomstenafdeling in acht Huizen van Bewaring (Grave, Arnhem, 
Den Bosch, Breda en vier in Rotterdam), onder 355 gedetineerden: 103 arrestanten (tot gevangenisstraf 
veroordeelden) en 252 preventief gehechten (gedetineerden in afwachting van hun vonnis dan wel 
vrijspraak). Deze steekproef was in zoverre representatief, dat in voldoende mate met een hoge non-
respons rekening is gehouden. Ook bleek voor achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, strafrechtelijk verleden, 
etniciteit, bleek geen enkel verschil tussen geïnterviewde en niet-geïnterviewde gedetineerden aanwezig. 
Wel is het zo, dat een (relatief gering) aantal gedetineerden met beperkingen (geen contact toegestaan) of 
psychiatrische stoornissen, niet aan het onderzoek heeft kunnen deelnemen.  
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De belangrijkste resultaten vanuit dit onderzoek zijn: 
 

1 In de onderzochte populatie komt, op basis van zelfrapportage, de aanwezigheid van zowel 
statische als dynamische criminogene factoren duidelijk naar voren. Omdat de steekproef 
voldoende representatief is, nemen wij aan dat dit voor de gehele populatie mannelijke 
gedetineerden in Nederland geldt. Voor het programma Terugdringen Recidive wordt in dit 
onderzoek duidelijk bevestigd dat bij de keuze van de interventies die zich op gedetineerden zullen 
richten, dynamische criminogene factoren als aangrijpingspunt aanwezig zijn.  

 
2 Het gebruik van zelfrapportage als onderzoeksmiddel, en de timing van het onderzoek – een 

interview vlak na instroom in detentie, hebben voor dit onderzoek als nadeel betekend, dat in de 
antwoorden van de gedetineerden cognitieve vervormingen moeten worden verondersteld. Men is 
bij instroom boos, geagiteerd, en een deel van de gedetineerden bagatelliseert het delict, en zegt 
niet gemotiveerd om aan verandering te werken. Door gebruik van zelfrapportage worden door een 
deel van de gedetineerden de kwaliteit van relaties, en de eigen vaardigheden en mogelijkheden te 
rooskleurig voorgesteld. De validiteit van de resultaten is, gegeven deze vervormingen, niet 
optimaal, maar het gebruik van zelfrapportage op het moment van instroom heeft ook een voordeel: 
Interventies die in het kader van Terugdringen Recidive worden ingezet, zullen ook rekening moeten 
houden met deze vervormingen. De gedetineerden zelf maken dat onmiskenbaar duidelijk.  

 
3 In de onderzochte populatie worden het meest frequent problemen naar voren gebracht op de 

volgende gebieden: psychisch welbevinden, arbeidsverleden, een delictgerelateerde 
kennissenkring/activiteiten en financiën. Daarnaast rapporteren veel gedetineerden matige tot 
ernstige problemen op het gebied van druggebruik en denk- en gedragsproblemen. 

 
4 De onderzochte populatie mannelijke gedetineerden in Nederland bestaat voor een groot deel uit 

een groep die tot aan de detentie dagelijks harddrugs gebruikte (onderdeel van de criminogene 
factoren ‘Druggebruik’) en een vermogensdelict heeft gepleegd (onderdeel van de criminogene 
factor ‘Delictgeschiedenis)  Tussen beide kenmerken bestaat grote overlap.  

 
5 Van de onderzochte populatie bestond 46% uit veelplegers. Voorafgaand aan de uitgangszaak zijn 

zij gemiddeld al bijna 39 keer met justitie in aanraking gekomen. De analyse van deze groep laat 
zien, dat het dagelijks harddruggebruik hier de meest dominante factor is, en we zien een duidelijke 
samenhang met een delictgerelateerde kenniskring en delictgerelateerde activiteiten.  

 
Door middel van discriminant-analyse is aanvullend nagegaan of de aard en ernst van criminogene 
factoren en de strafrechtelijke geschiedenis van de gedetineerden met bepaalde achtergrondkenmerken 
of typen gepleegde delicten van elkaar verschilden. Hieruit kwam het volgende naar voren:  

 
6 Gedetineerden brengen op het gebied van denkwereld en gedrag zowel problemen als sterke 

kanten naar voren. Wanneer nader wordt gekeken naar groepen gedetineerden met en zonder 
denk- en gedragsproblemen, zien we een onderscheid op een groot aantal variabelen, vanuit zowel 
OASys als vanuit de informatie over het strafrechtelijk verleden. Daarbij gaat het in alle gevallen om 
meer of ernstiger problemen bij gedetineerden met denk- en gedragsproblemen. Het gaat vooral om 
financiële problemen, een pro-criminele attitude, gewelddadig gedrag in samenhang met 
alcoholgebruik, en sociale isolatie. Ook is er een duidelijke samenhang tussen denk- en 
gedragsproblemen en een meer negatieve houding tegenover werk/dienstverband, meer 
delictgerelateerde kennissen en activiteiten, en minder motivatie om het recente criminele gedrag 
aan de orde te stellen. Dit laatste, gecombineerd met een vaker pro-criminele attitude, maakt van de 
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gedetineerden met denk- en gedragsproblemen een waarschijnlijk moeilijk voor begeleiding te 
motiveren groep. Het aantal gepleegde delicten staat hier los van: het zijn niet óók nog eens vaak 
veelplegers.   

 
7 Een eerste verkenning van enkele andere specifieke groepen in de populatie (jongeren, 

gedetineerden die psychiatrische problemen rapporteren, dagelijkse harddruggebruikers, plegers 
van geweld-, zeden- en vermogensdelicten), leidt tot de conclusie dat het mogelijk is profielen van 
criminogene factoren bij deze groepen vast te stellen. Voor de groep jongeren (tot 24 jaar) komt een 
profiel naar voren dat relatief gunstig afsteekt. Zij zijn het algemeen nog niet zo vaak veroordeeld en 
geven vaker aan dat de relaties met naaste familie en anderen in de sociale omgeving redelijk of 
goed zijn. Omdat zij vaak nog thuis wonen, is er voor hen vaker sprake van een relatief (nog) 
gunstige huisvestingssituatie.  

 
De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek zijn:  
 

1 De groep gedetineerden die denk- en gedragsproblemen rapporteren is groot, en deze problemen 
hangen, zoals in de conclusies aangegeven, met veel andere problemen samen. We doen daarom 
de aanbeveling programma’s die zich op denk - en gedragspatronen richten (waaronder cognitieve 
programma’s) breed in te zetten.  

 
2 Een aanbeveling bij het aanbieden van deze programma’s is, dat zij niet alleen op effectieve wijze 

de gedetineerden ondersteunen bij het ontwikkelen van meer/betere denk- en 
gedragsvaardigheden, maar ook, voorafgaand daaraan, hen een meer realistisch beeld van hun 
huidige vaardigheden en mogelijkheden kunnen laten ervaren (zie conclusie 2).  

 
3 Het gegeven dat voor gedetineerden met verschillende achtergrondkenmerken en typen gepleegde 

delicten profielen naar voren zijn gekomen van criminogene factoren, biedt aanknopingspunten voor 
indicaties op maat voor interventies. Daartoe is echter als tussenstap vereist, dat – als onderdeel 
van diagnostiek en indicatiestelling - de responsiviteit (de combinatie van motivatie, leerbaarheid en 
leerstijl) van de gedetineerden wordt vastgesteld.  

 
4 Voor het vergroten van de motivatie van gedetineerden om aan gedragsverandering te werken (zie 

conclusie 2) doen we de aanbeveling niet alleen specifieke methodieken in te zetten, maar ook om 
het algemene klimaat, het motiveringsbeleid, van de inrichting waar nodig te verbeteren.  
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Summary 
 
Criminogenic needs are defined as features and circumstances of offenders (including their surroundings) 
which contribute to offending behaviour, and therefore can be used to determine the risk of recidivism. 
Change of static criminogenic needs (e.g. criminal history) is not possible. Dynamic needs  however (e.g. the 
offender’s attitude), can be changed, and interventions therefore can be targeted towards these needs. The 
‘what works’ approach, the most important paradigm for research and treatment of offending behaviour in 
last two decades, focuses on determining the predictive value of these dynamic criminogenic needs in order 
to tailor specific interventions. For the prevention of recidivism, this approach has been proven to be the 
most promising.  
 
In this research, the prevalence of criminogenic needs in the Dutch adult male prison population has been 
detected, in behalf of the national programme ‘Prevention of Recidivism’, supervised by the Ministry of 
Justice. Special attention has been given to the relationship between criminogenic needs and the criminal 
career of prisoners in general, and of frequent offenders in particular.  
 
To determine the prevalence of criminogenic needs, a translated version of OASys Two was used. OASys is 
a relatively new instrument for offender assessment and treatment planning, developed by the National 
Probation and Prison Services in England and Wales. The National Probation Service granted permission to 
translate and use OASys for this research. OASys was selected because of its promising psychometric 
features, and because the currently developed instrument for the Dutch probation and prison services will 
resemble the main structure of OASys.  
OASys Two covers criminogenic needs in 12 sections: 1 Offending information 2: Analysis of offences 3: 
Accommodation 4: Education, training and employability 5: Financial management and income 6: 
Relationships 7: Lifestyle and associates 8: Drug misuse 9: Alcohol misuse 10: Emotional well-being 11: 
Thinking and behaviour 12: Attitudes  
 
Given the short time-span available for this research, combined with the limited possibilities for the use of file 
information, OASys Two has been used as an interview. For this purpose, the English version was translated 
and adapted. In order to determine the criminal career of prisoners, and of frequent offenders in particular, 
OBJD was used, a national research database for offender information. In this research, therefore, the 
prevalence of criminogenic needs has been primarily determined based on self-reports by prisoners. The 
reliability and validity of the results are not optimal, but suffice to draw first conclusions on the prevalence of 
criminogenic factors in de Dutch male prison population.  
 
A representative research sample of 355 prisoners out of the total population in the entrance/intake 
department of 8 Dutch prisons volunteered to be interviewed, The sample consisted of 103 convicted 
prisoners and 252 prisoners waiting for conviction. Comparison of the research sample and a sample of non-
volunteers revealed no differences regarding background variables (age, ethnicity, criminal history, etc.). 
However, a (relatively small) group of prisoners could not be interviewed because of a strict prison regime, 
sickness, or a psychiatric condition.  
 
The most important research findings were the following:  
 

1. Prevalence of 40% to 60% minor to severe criminogenic needs was reported by prisoners in all 
OASys Two sections, as could be expected. For the Prevention of Recidivism programme, 
possibilities for selecting and implementing interventions for dynamic criminogenic needs are clearly 
present.  
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2. The use of self-reports (OASys adapted as an interview), and the timing of the interview (just after 
the start of detention), probably caused prisoners to introduce cognitive distortions in answering the 
questions. An unknown, but probably significant amount of prisoners still denied their crime, did not 
accept responsibility, and overrated their own social skills, problem solving skills and the quality of 
their relations with family and partners. On the other hand, the use of self-reports and the timing of 
the interviews show us, that these denials and distortions are part of prison reality. Programs to be 
implemented by the Prevention of Recidivism programme will have to find a way to deal with them. 
Related to this recommendation is the fact that 40% of the prisoners report a negative attitude 
towards supervision by prison personnel or probation officers in order to change their behaviour: 
they do not intend to comply.  

 
 
3. Most frequently, prisoners report psychological problems, a problematic working career, friends and 

activities related to offending behaviour, and financial problems. Additionally, prisoners report 
moderate to severe problems regarding thinking and behaviour, and drug-abuse. 

 
4. In the Dutch adult male prison population, a strikingly large proportion consist of prisoners who have 

both been using hard-drugs on a daily basis until their detention and who are convicted for theft, 
burglary or robbery.  

 
5. In the research population, 46% could be regarded as frequent offenders. Discriminant analysis 

revealed daily use of hard-drugs as a dominant factor in this group. This factor was significantly 
correlated with a lifestyle (activities and friends) related to offending behaviour.  

 
Using discriminant analysis, research was conducted to determine whether certain subgroups of 
prisoners differed from the research population in general. This research revealed the following: 
 
6. Prisoners reporting minor to severe thinking and behaviour problems (OASys section 11) differ from 

prisoners without these problems on many variables. Discriminant analysis showed financial 
problems  a more pro-criminal attitude, more violent behaviour connected to alcohol abuse, and 
more social isolation to be the most distinguishing variables for this group. Less distinguishing, but 
still significantly correlated, were a negative attitude towards work, a lifestyle more related to 
offending behaviour, and less motivation to discuss offending behaviour. This combination of 
variables shows, that prisoners with minor to severe thinking and behaviour problems are probably 
hard to motivate for rehabilitation programs.  

 
7. Discriminant analysis for other subgroups (psychiatric patients, prisoners using hard-drugs on a daily 

basis, young prisoners (<24 y.), and prisoners in detention for violent crimes, sexual crimes or 
burglary/theft/robbery), revealed different profiles for these groups. For young prisoners, a profile 
emerged that is somewhat more positive than for prisoners older than 23 years of age. On the 
average, young prisoners do not have as many convictions, they report better relationships with 
family and friends, and – most of them still living with their parents - usually have a better living 
accommodation.  

 
The most important recommendations based on this research are the following:  
 

1. A large part of the prison population shows minor to severe thinking and behaviour problems, which 
are related to many other problem areas. Therefore, we recommend the Prevention of Recidivism 
programme to start selecting treatment programs aimed at behaviour change from a cognitive 
perspective and implement these on a broad level.  
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2. We recommend the programs mentioned under 1 to incorporate strategies to deal  with denial and 

cognitive distortions by prisoners. Especially, the overrating of skills and possibilities needs to be 
addressed and replaced by a more realistic outlook.  

 
3. Discriminant analysis for subgroups of the research population indicates the possible use of 

offender-profiles to select offenders for interventions/programmes. As an intermediate step, 
however, we recommend a thorough diagnosis of the offender’s motivation, learning style and 
learning possibilities.  

 
4. To increase the motivation of individual prisoner to change their behaviour, we recommend a dual 

approach, including both programmes specifically targeted at individual motivation, as (the 
introduction of) an overall prison climate to elicit change.  
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1  Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 
 
 
Het landelijke programma ‘Terugdringen Recidive’ wordt uitgevoerd door het Ministerie van Justitie in 
samenwerking met het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties. Dit programma ontplooit een 
aantal inhoudelijke activiteiten gericht op het vergroten van de effectiviteit van de reïntegratie programma’s 
voor justitiabelen en het terugdringen van recidive bij terugkeer in de maatschappij.1  
Het rapport dat voor u ligt, betreft een van de eerste activiteiten die voor dit doel is vereist: onderzoek naar 
aard en omvang van criminogene factoren bij gedetineerden. Het is in dit onderzoek de bedoeling geweest 
een representatief beeld te verkrijgen van de voorkomende criminogene factoren bij mannelijke volwassen 
gedetineerden in Nederland. Op basis van deze criminogene factoren kan een eerste keuze gemaakt 
worden voor de aard en omvang van in te zetten reïntegratie programma’s binnen het programma 
‘Terugdringen Recidive’. 
 
Door het WODC/EWB, handelend in opdracht van DSRS (programmaleider van het programma 
‘Terugdringen Recidive’), is Adviesbureau Van Montfoort de opdracht verleend voor uitvoering van een 
empirisch onderzoek ter beantwoording van de volgende 3 onderzoeksvragen:  
 

1     Wat is de aard en omvang (prevalentie) van criminogene factoren bij gedetineerden in Nederland? 
2 Wat is de criminele carrière van de steekproef2 van gedetineerden in het onderzoek onder 1  

(aantal en soort gepleegde delicten)? 
3 Wat is de criminele carrière (aantal en soort gepleegde delicten) van de veelplegers in de steekproef 

onder 1?  

 
Het WODC formuleerde de volgende randvoorwaarden voor het onderzoek: 

1. Het onderzoek vindt plaats bij gedetineerden in de inkomstenafdeling in Huizen van Bewaring 
(hierna HvB). Dit betreft: 

§ Arrestanten: tot gevangenisstraf veroordeelden, ook wel ‘afgestraften’ genoemd.  
§ Preventief gehechten (‘preventieven’): gedetineerden in afwachting van hun vonnis dan wel 

vrijspraak, en 
§ Zelfmelders: tot gevangenisstraf veroordeelden die niet meteen zijn gedetineerd maar op een later 

moment zijn ‘opgeroepen’ om hun straf uit te zitten.  
2. De gegevens die nodig zijn om de vragen 2 en 3 te beantwoorden worden via het al lopende 

recidive onderzoek van OBJD verzameld. De rapportage hierover wordt door WODC verzorgd en 
vervolgens ingevoegd in het onderhavige verslag.  

3. Een aandachtspunt voor het onderzoek is het gegeven dat veelplegers in het programma 
‘Terugdringen Recidive’ de belangrijkste aandachtsgroep vormen. Zij dienen in de steekproef 
voldoende vertegenwoordigd te zijn.  

 
Ter begeleiding van het onderzoek werd door het WODC een commissie ingesteld. De samenstelling van 
deze commissie is opgenomen in Bijlage 1. 

                                                 
1  Notitie “Terugdringen Recidive” van 10 april 2002 en de daaraan voorafgaande notitie “Effectieve Reïntegratie” van oktober 
2001. Beide notities zijn geschreven door het Ministerie van Justitie. 
2   In de startnotitie van het WODC bij het onderzoek wordt in de uitwerking van vraag 1 een steekproef voorgesteld, waaraan in 
vraag 2 en 3 wordt gerefereerd.  
4  Hiervoor wordt ook wel de term ‘(risico)taxatie’ gehanteerd. In dit onderzoek gebruiken we de term ‘inschatting’, omdat de term 
taxatie te stellig aangeeft hoe exact het risico op recidive kan worden vastgesteld, sterker dan in werkelijkheid mogelijk is.  
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2   Onderzoek naar criminogene factoren  
 
 
2.1  What works? 
 
De discussie over criminogene factoren is nauw verbonden met de opkomst van de ‘What works’ beweging, 
die in de jaren-80 is gestart als antwoord op het populaire geloof dat ‘nothing works’ bij het voorkomen van 
recidive en de rehabilitatie van gedetineerden. De pioniers van deze beweging gaven aan dat sommige 
rehabilitatieprogramma’s wel degelijk effect sorteerden bij specifieke doelgroepen, en dat daarom de kwestie 
van matching tussen delict, bevorderende omstandigheden en type rehabilitatieprogramma centraal 
aandachtspunt moet zijn. De afgelopen twintig jaar is veel onderzoek verricht naar deze matching. Zowel 
kenmerken van het delict zelf, als kenmerken en omstandigheden van de dader, zijn onderzocht op hun 
voorspellende waarde ten aanzien van recidive. Gezocht is met name naar kenmerken en omstandigheden 
met een grote voorspellende waarde, die bovendien veranderbaar (dynamisch, niet statisch) blijken middels 
een rehabilitatieprogramma. Op deze wijze is een kennisbestand voor de genoemde matching, voor ‘what 
works’ opgebouwd.  
 
De “What Works” beweging werkt op basis van drie principes: 

1. De noodzaak van een adequate inschatting4 en classificatie van het risico op recidive van het 
delictgedrag door justitiabelen, op basis van een actuariële aanpak. 

2. Het belang van het direct aanpakken van de veranderbare persoonsgebonden criminogene factoren 
bij daders.  

3. Het belang van aandacht voor responsiviteit.  
 
Ad 1.   Risico-inschatting en -classificatie van justitiabelen (waaronder gedetineerden) vindt plaats op 
basis van het bepalen van de kans op recidive. Daarbij wordt uitgegaan van een aantal (risico-) factoren die 
op recidive invloed uitoefenen, en die bij afwezigheid juist recidive kunnen tegengaan (en dan als protectieve 
factor kunnen worden beschouwd). Binnen deze factoren wordt een nader onderscheid aangebracht tussen 
statische risicofactoren, die niet veranderbaar zijn (zoals reeds gepleegde delicten of vaststaande 
handicaps), en dynamische factoren die wel veranderbaar zijn. Te denken valt aan  cognitieve strategieën, 
werk, een partner of sociale steun.  
Screening van deze factoren leidt tot een uitspraak over de kans op de recidive, welke doorgaans als laag, 
gemiddeld of hoog wordt ingeschat (classificatie). Deze kans wordt voortdurend vastgesteld en eventueel 
bijgesteld op basis van longitudinaal onderzoek naar recidive. Minstens zo belangrijk is het daarop volgende 
gebruik van deze inschatting en classificatie. De classificatie stuurt / bepaalt het vereiste type regime en type 
programma/interventie. Dit is de actuariële  benadering. Het gaat hier, in tegenstelling tot de klinische 
benadering waarbij de clinicus (psycholoog/psychiater) het risico zelf inschat 5, om toepassing van 
instrumenten met een voldoende predictieve validiteit ten aanzien van het criterium recidive van het 
delict(gedrag). Een kanttekening van Greeven6 is hierbij van belang: De meeste risico-
inschattingsinstrumenten zijn tot stand gekomen op basis van retrospectieve analyse van historische 
gegevens (bijvoorbeeld dossiers). Daardoor kunnen gegevens worden gemist die voor de klinische praktijk 
van belang zijn, en de instrumenten zeggen daardoor weinig over onderliggende processen of 
psychopathologie. Bonta7 (geciteerd in Greeven) stelt, dat de risico-inschatting nog aan het begin van een 

                                                 
5  Grove & Meehl (1996) en Quisey et al. (1998) (geciteerd in Bonta 2002) geven aan dat de klinische  benadering door clinici bij het 
voorspellen  van recidive dermate slechte resultaten oplevert (niet beter dan toeval), dat deze benadering niet alleen als achterhaald, 
maar vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid eigenlijk als onethisch moet worden bestempeld. (Bonta, J. (2002): Offender Risk 
Assessment; guidelines for selection and use. Criminal Justice & Behavior 29: pp.355-379.  
6  Greeven, P.J.G  et al. (2002): Risicotaxatie in de Forensische Psychiatrie. Bevindingen van een landelijke pilotstudy. Ministerie 
van Justitie. Dienst Justitiële Inrichtingen (p.13).  
7  Zie voetnoot 4.  
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lange ontwikkeling staat en men nog ver verwijderd is om voor iedere populatie de specifieke criminogene 
factoren te bepalen om recidive te voorkomen.  
 
Ad. 3   Onder de responsiviteit worden de persoonlijkheid, motivatie, leerbaarheid en leerstijl van de 
dader verstaan. Het responsiviteitsbeginsel is gebaseerd op de overtuiging dat er sprake is van sterke 
interactie tussen deze individuele kenmerken van daders en de omgeving waarin interventies of 
programma’s worden uitgevoerd, in termen van type programma, uitvoerders van het programma en 
leefomgeving. Dit beginsel ligt ten grondslag aan de eerder genoemde indicatiestelling of matching8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit meta-analyses blijkt, dat de diverse dynamische en statische factoren niet in gelijke mate recidive 
voorspellen. De statische persoons- en delictkenmerken van daders zijn sterkere voorspellers van recidive 
dan de dynamische kenmerken. Greeven9 stelt: ‘Zoals te verwachten bleek dat gedrag vertoond in het 
verleden de beste voorspeller was voor gedrag in de toekomst.’  
Statische factoren veranderen echter niet meer (zoals gepleegde delicten), of slechts in één richting (zoals 
leeftijd). Op deze factoren kunnen geen interventieprogramma’s worden gericht, omdat zij naar hun aard niet 
veranderbaar zijn. Om hun invloed op recidive te stoppen, resteert als mogelijkheid alleen dat de 
gedetineerde niet langer in de gelegenheid is recidive te plegen. Hiervoor resteert alleen (voortdurende) 
detentie of een andere vorm van controle als mogelijkheid, maar dan is van interventie geen sprake meer. 
Deze overweging leidt bij Bonta tot de uitspraak, dat de predictie van recidive op basis van dynamische 
factoren prioriteit moet hebben. Welke zijn daarvan meer en minder relevant? In 1996 is door Gendreau, 
Little and Goggin10 een meta-analyse verricht van een aantal onderzoeken naar statische en dynamische 
factoren die een voorspellende waarde hebben ten aanzien van recidive. Zij stelden op basis van de meta-
analyse de volgende verzameling dynamische criminogene factoren vast:  
- lage sociaal economische status en/of werkloosheid 
- lage school- en/of arbeidsprestaties  
- stress  
- negatieve gezinsomstandigheden / slechte ouder-jongere relaties 
- antisociale attitudes, opvattingen, en vrienden 
- problemen op het gebied van temperament, gedrag en persoonlijkheid (waaronder verslaving). 
 
Andrews en Bonta11 benoemen bovenstaande reeks als een ‘robuuste’, niet aan twijfel onderhevige 
verzameling dynamische criminogene factoren. Zij brengen deze factoren onder in een ‘big four’ model: 

                                                 
8  In het onderhavige onderzoek is sprake van een vraag om het in kaart brengen van criminogene factoren. Daaronder verstaan we 
de statische en dynamische risicofactoren bij zowel de dader/gedetineerde als zijn omgeving. Het responsiviteitsbeginsel komt in dit 
onderzoek daarom verder niet in beeld. 
9  Zie voetnoot 5, p.14 
10  Gendreau, P, Little, T, & Goggin, C. (1996) `A Meta-analysis of the predictors of adult offender recidivism:whatworks?', 
Criminology 34: 575-607 
11  Andrews, D.A. & Bonta, J. (1998) The Psychology of Criminal Conduct, second edition, Cincinnati:  
Anderson Publishing 

§ persoonlijkheid 
§ motivatie 
§ leerbaarheid 
§ leerstijl 

§ programma 
§ behandelaar 
§ leeromgeving 
 

aansturing van matching 

door recidiverisico 



 15 

1. antisociale attitudes (waarden, opvattingen, rationalisaties, cognitieve patronen) 
2. antisociale relaties (ouders, broers, zussen, familie, vrienden, anderen)  
3. antisociaal gedrag (doorgaans vroeg tot ontwikkeling komend, gewoonten, bevestigd door eventuele 

criminele successen) en een 
4. antisociale persoonlijkheid (agressief, slechte zelfcontrole, impulsief en risicovol gedrag, slechte 

probleemoplossende vaardigheden)12  
Het onderzoek van Andrews & Bonta toont eveneens aan, dat focus op beïnvloeding van dynamische 
factoren in interventieprogramma’s inderdaad tot vermindering van recidive kan leiden. Hoewel ‘het verleden’ 
en ‘de persoonlijkheid’ als statische factoren dus tegen de dader kunnen spreken, zijn deze factoren niet 
allesbepalend. Er zijn, ook bij een ernstige delictgeschiedenis en ernstige persoonlijkheidproblemen, 
aangrijpingspunten voor het voorkomen van recidive te vinden.  
 

                                                 
12  Opvallend aan dit laatste punt is dat ook binnen de antisociale persoonlijkheid, die doorgaans als een statisch, vaststaand 
gegeven wordt beschouwd, aspecten worden onderscheiden die veranderbaar zijn.  
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3  Opzet van het onderzoek  
 
3.1  Afwegingen   
 
Dit onderzoek moest in een kort tijdsbestek afgerond worden, ten bate van de voortgang van het programma 
Terugdringen Recidive. Gegevensverzameling, analyse en publicatie dienden plaats te vinden in maximaal 8 
maanden tijd. Deze krappe periode heeft tot een aantal praktische afwegingen en besluiten geleid, die 
noodzakelijkerwijs beperkingen van het onderzoek tot gevolg hadden. Hoofdzaken bij deze afwegingen 
waren de volgende.  
Leidraad is in de eerste plaats geweest, tot een zo goed mogelijk overzicht te komen van de prevalentie van 
criminogene factoren. Dit stond voorop. Ondanks de tijdsdruk, heeft daarom het samenstellen van een 
representatieve steekproef prioriteit gehad.  
Een tweede afweging betrof het gebruik van dossiers. Het verzamelen, doorwerken en coderen van 
dossierinformatie in een steekproef van voldoende omvang, is zeer tijdrovend. Ook stond bij aanvang van 
het onderzoek niet vast, wat de kwaliteit van de dossierinformatie in Huizen van Bewaring is.  
Ten derde is door ons gezocht naar mogelijkheden om in een representatieve, dus omvangrijke 
onderzoeksgroep in elk geval de meer dynamische (veranderbare en niet historische) criminogene factoren  
bij gedetineerden vast te stellen. Immers, het programma ‘Terugdringen Recidive’ is met name gebaat bij 
een nulmeting van de dynamische factoren in de populatie, om hierop bij gedetineerden te kunnen 
aangrijpen.  
Ten vierde is door ons rekening gehouden met het feit, dat in opdracht van de Stichting Reclassering 
Nederland momenteel een nieuw diagnostisch instrument ontwikkeld wordt. Met dit instrument, dat naar 
verwachting in 2004 wordt ingevoerd, worden zowel in als buiten detentie de criminogene factoren in kaart 
gebracht ten bate van een risico-inschatting, begeleidingsplan op maat, en vaststelling van het effect van de 
begeleiding. Uitgangspunt voor dit instrument is het instrument OASys (zie 3.2). Onderdelen van OASys 
worden opgenomen in het diagnostisch instrument, en doorontwikkeld voor toepassing in de Nederlandse 
situatie. Het programma Terugdringen Recidive en de ontwikkeling van dit instrument zijn gelijktijdig van 
start gegaan, waardoor door ons nog niet van dit instrument kon worden geprofiteerd. Echter, op de indeling 
van de criminogene factoren en het daarbij gebruikte begrippenkader kon door ons al wel worden 
aangesloten.  
 
Deze overwegingen hebben bij ons geleid tot het besluit om in de onderzoekspopulatie gestructureerde 
interviews af te nemen, op basis van het begrippenkader en de opbouw van OASys, zoveel als mogelijk 
aangevuld met alleen gemakkelijk verkrijgbare en betrouwbare dossierinformatie.  
 
 
3.2  Keuze van onderzoeksinstrumenten 
 
3.2.1 De keuze voor OASys als onderzoeksinstrument voor onderzoeksvraag 1 
 
In dit onderzoek is gekozen voor OASys Two (Offender Assessment System 2, short intake version) als 
onderzoeksinstrument. De National Probation Service in Engeland was bereid om toestemming te geven om 
dit instrument te vertalen en te gebruiken. 
OASys is een gezamenlijk diagnose-instrument van het gevangeniswezen en de reclassering in Engeland 
en Wales. Het is gebaseerd op de inzichten uit ‘’what works’’ literatuur. Voorafgaand aan de invoering van 
OASys werd in Engeland gebruik gemaakt van de diagnose-instrumenten LSI-R of ACE en een eigen 
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instrument voor het inschatten van risico-inschatting: OGRS 13, dat alleen is gebaseerd op statische factoren. 
Hoewel LSI-R en ACE zich leenden voor het inschatten van risico’s, bleek uit onderzoek 14 onder gebruikers 
dat de toepasbaarheid en duidelijkheid van een dergelijk instrument voor zowel detentie als reclassering 
voor verbetering vatbaar was. Het betrof hier met name kritiek op de eenduidigheid van definities, het 
gehanteerde scoringssysteem, de relevantie van de items voor de dialoog tussen dader en Piw-er of 
reclasseringswerker, de benodigde tijd voor invulling van het instrument en de mogelijkheden voor daders 
om eigen opmerkingen aan de rapportage toe te voegen. Daarom is OASys ontwikkeld.  
 
Het instrument is ontwikkeld voor de reclassering en het gevangeniswezen. Beide zijn betrokken in de 
ontwikkeling. Op basis van wetenschappelijke kennis over criminogene factoren is een eerste concept 
ontwikkeld. Daarbij is direct ook de werkvloer betrokken, om te waarborgen dat een instrument ontwikkeld 
zou worden dat aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Het eerste concept is in een pilot 
door de reclassering en het gevangeniswezen getest bij ongeveer 150 justitiabelen. Met name de 
bruikbaarheid stond in deze pilot centraal. Op basis daarvan is een tweede concept ontwikkeld. Dat is in een 
pilot afgenomen bij 2000 justitiabelen (gedetineerden en reclasseringscliënten), ten behoeve van een eerste 
analyse van de betrouwbaarheid en validiteit. De analyse van die gegevens is bijna afgerond. Op basis 
daarvan zullen nog enkele kleine aanpassingen plaatsvinden. Intussen wordt OASys reeds 
geïmplementeerd. 
 
§ Doel van OASys: 
> Risico-inschatting: het risico op recidive en het risico voor (persoonlijke) schade inschatten. OASys 

levert een score op, uitgedrukt in een getal. Dit getal wordt vervolgens teruggebracht tot hoog, medium 
of laag risico. De risico-inschatting wordt gebaseerd op dynamische en statische criminogene factoren, 
waarbij de statische (met name delictgeschiedenis) het zwaarst wegen voor het inschatten van 
recidiverisico. 

> In kaart brengen van individuele criminogene tekorten: welke statische en dynamische factoren hebben 
bijgedragen tot delictgedrag. 

> Bepalen welke aanvullende specialistische diagnostiek nodig is. 
> Opstellen van een begeleidingsplan: aan welke dynamische factoren moet gewerkt worden om het 

recidiverisico terug te brengen en welke programma’s en begeleidingsdoelen kunnen ingezet worden om 
deze verandering te realiseren. Voorts is de risico-inschatting van belang voor het bepalen of 
begeleiding nodig is, hoe intensief die begeleiding en programma’s moeten zijn en hoe risico voor 
schade beperkt kan worden. 

> Meten van verandering: met OASys kan gemeten worden in hoeverre programma’s en begeleiding 
bijdragen tot verandering in het risico voor recidive en het risico voor schade.  

 
§ Onderdelen van OASys 
OASys bestaat uit verschillende onderdelen: 
> Een vragenlijst, onderverdeeld in 13 secties met open en gesloten vragen. De open vragen betreffen 

observaties en interpretaties, de gesloten vragen leiden per sectie tot een somscore. De eerste 12 
secties betreffen criminogene factoren. De somscores geven na optelling een totaalscore. De 13e en 
laatste sectie, met alleen open vragen en geen score, betreft aandachtspunten die voor een 
begeleidingsplan relevant zijn, zoals de gezondheidstoestand van de justitiabele.  

> Een vragenlijst, aan elk van de eerste 12 secties toegevoegd, voor het inschatten van risico voor 
schade. Deze vorm van risico heeft betrekking op: schade aan anderen, aan reclasseringswerkers of 

                                                 
13 LSI-R: Andrews DA, Bonta JL (1996), LSI-R: Level of service inventory – revised, Multi-Health Systems Inc, Toronto ACE: Roberts, 
C (1995): Assessment, Case Recording/Management and Evaluation System, Oxford University Probation Studies Unit & Warwickshire 
Probation Service OGRS: Home Office Offender Group Reconviction Scale. 
14 Aubrey and Hough (1997): Assessing Offenders’ Needs: Assessment scales for the Probation Service, Home Office Research Study 
No. 166; RDS (D), Home Office, London 
Aye Maung N, Hammond N (2000), Risk of Re-offending and Needs Assessment: The user’s perspective, Home Office Research Unit 
Study No. 211; RDS(D), Home Office, London 
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gevangenispersoneel, schade aan zichzelf, risico’s voor ontsnapping en de mate van toezicht dat nodig 
is, en risico vanwege kwetsbaarheid. 

> Een zelfdiagnose die wordt ingevuld door de justitiabele, om hem de gelegenheid te geven zijn eigen 
beeld over het delict en zichzelf te geven. Tevens geeft het een beeld over de zelfkennis van de 
justitiabele. 

> Samenvatting: Hierop worden de scores uit de vragenlijsten opgenomen waarmee een totaalscore voor 
recidiverisico bepaald kan worden. Niet alle onderdelen in de vragenlijst van criminogene factoren 
wegen mee in de risico-inschatting. De betreffende vragen zijn dan echter wel relevant voor de indicatie. 
Bovendien worden criminogene factoren gewogen voor de risico-inschatting waarbij de wegingsfactor is 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over factoren die van invloed zijn op recidive. Per 
criminogene factor worden de scores opgeteld en middels een wegingsfactor uitgedrukt in een getal, dat 
het recidiverisico uitdrukt. Door deze 12 getallen in een profiel te plaatsen wordt zichtbaar welke 
criminogene factoren hoog scoren en dus van belang zijn voor het begeleidingsplan. Daarbij is het 
mogelijk dat een gebruiker op basis van klinische diagnose inschat dat een factor die laag scoort toch 
relevant is voor het begeleidingsplan. 

> Supervisie en sanctieplan (begeleidingsplan) 
 
§ Dataverzameling 
Informatie om OASys in te vullen wordt verzameld via: 
> Dossiers: politiedossiers, reclasseringsdossiers, gevangenisdossiers of dossiers van andere instanties 

die zich met de justitiabele hebben beziggehouden. Alles wat beschikbaar en relevant lijkt. 
> Interview: semi-gestructureerd 
> Zelfdiagnose: een vragenlijst die door de justitiabele zelf ingevuld wordt. 
Dossierinformatie en het interview leveren gezamenlijk de nodige informatie om de vragenlijsten in te vullen. 
Daarbij is het aan de professionaliteit van de gebruiker om de goede informatie naar boven te krijgen en in te 
schatten welke informatie het meest betrouwbaar is. De werkwijze is een combinatie van klinische 
(professioneel oordeel) en actuariële (gebaseerd op statistische data) diagnostiek. 
De zelfdiagnose wordt in de praktijk heel wisselend gebruikt. Bovendien is de betrouwbaarheid van de 
beantwoording bij een deel van de justitiabelen erg laag. Daarom wordt het niet meegenomen in het 
scoresysteem van OASys. Wel kan het door de afnemers gebruikt worden om te kijken hoeveel zelfinzicht 
de justitiabele heeft (als de justitiabele aangeeft op geen enkel leefgebied een probleem te hebben terwijl de 
afnemer heeft geconstateerd dat er aanzienlijke problemen zijn).  

 
§ Bruikbaarheid 
Een assessment duurt in totaal ruim 4 uur. Men rekent 45 minuten voor het interview, 90 minuten voor 
dossieronderzoek en 2 uur voor het invullen van OASys One (inclusief een begeleidingsplan). De eerste 
ervaring is dat het interview langer duurt dan de beoogde 45 minuten. Men schrijft dit voorlopig toe aan 
onervarenheid. Om tegemoet te komen aan het feit dat voor sommige justitiabele een minder uitgebreide 
diagnose nodig is, zijn 2 versies ontwikkeld. De verschillen tussen de lange en de korte versie zijn echter 
klein. 
 
§ Validering en betrouwbaarheid 
Een eerste onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van OASys is bijna afgerond. Uit de eerste 
resultaten blijkt:  
> De interne consistentie van OASys is redelijk tot goed. In een nog niet gepubliceerd rapport over de 

constructie van OASys schrijft Philip (What Works Unit, National Probation Directorate), op basis van de 
2e pilot met OASys (n=2000): ‘a series of tests reveals that alpha is above 0.8 for all sections other than 
sections 5,6 and 7. For 5, alpha was above 0.7, for 6, it was around 0.6 and for section 7 it was 0.67’. 
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> OASys is vergeleken met LSI-R. Daaruit blijkt dat op dit moment met de LSI-R betere resultaten worden 
geboekt. Dit verschil kan echter veroorzaakt worden door het feit dat gebruikers nog relatief weinig 
ervaring hebben met OASys, waardoor dit verschil op termijn minder kan worden. 

> OASys blijkt recidive goed te voorspellen (recidive na 12 of 18 maanden). OGRS is echter een betere 
voorspeller van recidive. 

 
Slechts die items die een goede voorspeller blijken voor recidive worden meegenomen op het scoreformulier 
voor recidiverisico. Op basis van het onderzoek worden daar een aantal aanpassingen in gedaan. Verder 
onderzoek naar de validiteit van het instrument moet nog gedaan worden. 
 
§ Evaluatief gebruik 
OASys wordt ook gebruikt om tussentijds en aan het eind van het traject te meten in hoeverre er 
veranderingen zijn opgetreden. Daarbij gaat het met name om veranderingen in het totaalbeeld: het 
recidiverisico, het risico op schade/geweld, en het algemene probleembeeld rond de criminogene factoren. 
OASys blijkt op dit moment nog niet nauwkeurig genoeg voor het meten van veranderingen op een 
individuele criminogene factor. Verdere ontwikkeling op dit gebied is noodzakelijk. Als voor het beïnvloeden 
van een specifieke criminogene factor een programma wordt ingezet, meet men op dit moment nog het 
effect van dit programma met psychometrische testen. Voor het programma en na afloop wordt een 
uitgebreide vragenlijst afgenomen (grotendeels in te vullen door justitiabele zelf). Dit zijn testen die specifiek 
zijn voor een bepaald programma. Een aan de reclassering verbonden psycholoog beoordeelt deze om vast 
te stellen of het programma het beoogde effect heeft gehad. 
 
§ Vergelijking met andere instrumenten 
In Bijlage 2 wordt OASys Two vergeleken met twee andere instrumenten die in aanmerking kwamen voor 
gebruik in het onderzoek: Tulp-Indicatie, en de LSI-R15 (Level of Services Inventory – Revised). In de tabel 
worden de instrumenten per CVS-leefgebied (het door de reclassering gebruikte clientvolgsysteem) 
vergeleken. Op basis van deze vergelijking is onze conclusie geweest, dat OASys en de LSI-R de factoren 
die in de WODC Startnotitie voor dit onderzoek worden genoemd, verreweg het beste dekken. Beide 
instrumenten brengen onderscheid aan tussen bevorderende factoren in de anamnese en huidige triggers 
voor delictgedrag, meten ook protectieve factoren, en maken bovendien onderscheid tussen first offence, 
recidive en veelplegers. Bovendien zijn de gegevens makkelijk te kwantificeren. Overleg met de 
opdrachtgever heeft geleid tot een keuze voor OASys Two. Hierbij heeft ook de keuze voor OASys als 
uitgangspunt voor de huidige ontwikkeling van het diagnostisch instrument voor de reclassering en het 
gevangeniswezen, een rol gespeeld. De gegevens over validiteit en betrouwbaarheid van OASys zijn op het 
moment van publicatie van dit onderzoek nog ‘in press’.  
 
§ Toepassing van OASys als interview in het onderzoek  
Zoals beschreven, zijn voor toepassing van OASys primair dossiergegevens vereist, aangevuld met een 
interview. In dit onderzoek werd gekozen voor een interview als primaire bron . In de User Manual van 
OASys16 lezen we (p. 21):  
“The purpose of the offender interview is to:  
> obtain information about the offender’s lifestyle and offending behaviour which would not be available 

from other sources 
> determine the offender’s attitudes towards their offending and risk factors related to offending 

sample the offender’s reasoning and interpersonal behaviour.  
The purpose of the collateral information (het dossier) is to: 
> help evaluate the credibility of the information gained during the interview 
                                                 
15 http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/hors211.pdf / Andrews, D. A. (1982): The Level of Supervision Inventory Toronto, ON Ministry 
of Correctional Services. 
16 Offender Assessment System OASys. User Manual. London: National Probation Service for England and Wales / HM prison service 
2002 
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> help to determine whether the interactional style of the offender during the interview was representative 
of their usual behaviour 

> provide primary information for scoring the items”. 
 
Door ons is, om redenen in 3.1 aangegeven,  gekozen voor afname van een Nederlandse vertaling van het 
interview zoals opgenomen in OASys. Niet de dossier-informatie, maar de interviews gaven in het onderzoek 
dus de ‘primary information’, met uitzondering van de gegevens uit de TULP -registratie en de OBJD 
Recidivemonitor (zie 3.1.3).  
Deze worden in OASys uitsluitend in de secties 1 (delictgeschiedenis) en 2 (analyse huidige delict) 
ondergebracht. Hierbij heeft de ‘collateral information’ vanuit het dossier dus het primaat.  
Dynamische factoren worden geïnventariseerd in de secties 2 tot en met 12 van OASys 1, waarbij we 
aantekenen dat dit slechts gedeeltelijk plaatsvindt in de secties 2) Analyse van huidige delict(en) en 4) 
Opleiding, training en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. In deze 2 secties worden voor een groot deel ook 
statische factoren verzameld. 
 
Voor het onderhavige onderzoek is OASys Two (short intakeversion) door een erkend vertaler vertaald in het 
Nederlands. Door een jurist, medewerker van Adviesbureau Van Montfoort, is de vertaalde versie aangepast 
aan de Nederlandse juridische situatie en terminologie. De lijst is opgenomen in Bijlage 3. 
De in dit onderzoek gebruikte versie bevat de volgende secties: 
 

Tabel 3.2. Secties OASys Items 
1 delictgeschiedenis  9 
2 analyse huidig delict 7 
3 huisvesting 2 
4 opleiding / training / arbeidsmarkt 4 
5 inkomen / financieel management 3 
6 relaties  2 
7 levensstijl en kennissenkring 2 
8 druggebruik 4 
9 alcoholgebruik 2 
10 emotioneel welzijn 4 
11 denkwereld en gedrag 10 
12 attitude / houding 5 

totaal 54 

 
De aantallen items in de Nederlandse en Engelse versie zijn gelijk. In de Engelse versie is een 13e sectie 
opgenomen waarmee men enkele gezondheidsaspecten van de justitiabele inventariseert. Dit met het oog 
op het regime en het begeleidingsplan. Gezondheid is echter geen criminogene factor – ook niet in de 
Engelse versie - en is daarom in de Nederlandse versie niet opgenomen. 
 
3.2.2 Gebruik van OBJD-gegevens door het WODC voor onderzoeksvragen 2 en 3 
 
De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) bevat geanonimiseerde, 
persoonsgebonden gegevens over aard en afdoening van alle misdrijven en een aantal overtredingen, die 
door het OM zijn afgedaan. De plegers kunnen  zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Vanaf 
1996 zitten alle justitiële gegevens van personen, die sinds dat jaar met justitie in aanraking zijn gekomen in 
de OBJD, aangevuld met hun justitiële documentatie uit de periode daarvoor. 
Het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) is een landelijke database, waarin de ‘strafbladen’ worden 
bijgehouden. Het JDS betrekt dagelijks gegevens uit COMPAS, het administratiesysteem van de 
arrondissementsparketten, uit het nog te implementeren administratiesysteem van de hoven (gebeurt nu nog 
handmatig) en van het Centraal Justitiëel Incasso Bureau (CJIB). De gegevens in de OBJD worden in 
principe ieder kwartaal aangevuld.  
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De OBJD bevat een selectie uit en soms een bewerking van de gegevens uit het JDS. Dit zijn een aantal 
persoonsgegevens, gegevens over alle zaken van die personen, over de feiten binnen de zaken en 
gegevens over alle onderdelen van de (laatste, onherroepelijke) afdoening, alsmede alle kennisgevingen en 
bijzondere voorwaarden. Variabelen in de OBJD zijn opgenomen in Bijlage 4 
 
 
3.3  Selectie van de onderzoekspopulatie 
 
Ter beantwoording van onderzoeksvraag 1 moest de prevalentie (het voorkomen van een kenmerk in een 
bepaalde meetperiode) van criminogene factoren worden vastgesteld bij gedetineerden in de 
inkomstenafdeling: preventieven, arrestanten en zelfmelders 17, allen in hechtenis. Dit type onderzoek staat in 
de literatuur bekend als een ‘cross sectional survey research’18.  
Voor de inkomstenafdeling werd gekozen, omdat de gedetineerden in deze afdeling in dezelfde fase van het 
detentietraject zitten: zij zijn allen hooguit sinds enkele dagen gedetineerd. Dit bood niet alleen logistieke 
voordelen, maar ook was er een inhoudelijke argument: De vaststelling van de criminogene factoren kon 
hierdoor plaatsvinden in een groep die op dit gebied homogeen was. Daarom werden ‘doorstromers’ 
(overgeplaatste gedetineerden die ook in de inkomstenafdeling binnenkomen) van het onderzoek 
uitgesloten: zij zijn immers in al langer gedetineerd. Ook werden de categorieën passant tbs, 
vreemdelingentitel, overig en onbekend van het onderzoek uitgesloten, en werd besloten de criminogene 
factoren bij vrouwen niet te onderzoeken19. De te onderzoeken groep betrof daarmee ongeveer 87% van alle 
gedetineerden, zoals aangegeven in onderstaande tabel 1: 
 
Het voordeel van de keuze voor onderzoek 
in de inkomstenafdeling was, dat het 
onderzoek kon worden beperkt tot een 
aantal HvB’s waarin relatief grote aantallen 
gedetineerden instromen. Dit bood logistieke 
voordelen.  
Er was echter ook sprake van een te 
ondervangen nadeel van de keuze voor de 
inkomstenafdeling: De bereidheid van 
mensen om mee te doen aan het onderzoek 
mocht niet groot worden verondersteld. 
Onrust en boosheid bij gedetineerden om de 
arrestatie en het vastzitten zijn in de 
beginperiode vaak groot. Een tweede 
probleem was, dat bij preventief gehechten 
de justitiële afhandeling van hun zaak nog loopt, en dat gedetineerden daarom niet vrijuit willen en durven 
praten omdat zij bang zijn dat het hun zaak mogelijk negatief beïnvloedt. Bij de keuze van een groep HvB’s 
was daarom vereist dat hun instroom een representatieve weergave vormde van de verhouding tussen 
preventief gedetineerden en arrestanten. 
Informatievoorziening aan gedetineerden over het doel van het onderzoek en de vertrouwelijke behandeling 
van gegevens, en het inventariseren van de redenen van gedetineerden om van medewerking af te zien, 
waren voor deze onderzoekspopulatie daarom belangrijke aandachtspunten. 

                                                 
17 Door de begeleidingscommissie van het onderzoek is geadviseerd geen apart onderzoek bij zelfmelders te doen, gezien hun geringe 
aantal. Zij zijn in het onderzoek bij de groep arrestanten gevoegd. 
 
18 Jones, R.A. (1996) : Research methods in the social and behavioural sciences. Sunderland, Ma.: Sinauer.  
 
19 Bij vrouwelijke gedetineerden ligt geen beleidsprioriteit. Daarnaast hebben praktische redenen dit besluit ingegeven, omdat voor een 
representatieve steekproef meer interviews nodig zouden zijn dan begroot was. 
 

Tabel 3.3 
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Op grond hiervan moest gerekend worden op een waarschijnlijk lage respons, met als consequentie een 
grote rol voor de toch al slecht controleerbare non-respons in het geheel van alle mogelijke foutenbronnen in 
survey-onderzoek.   
 
 
3.4  Steekproefgrootte en benaderde HvB’s 
 
Primaire voorwaarde voor overweging van selectie van een bepaald HvB is geweest, dat er in de 
uiteindelijke onderzoekspopulatie in voldoende mate arrestanten aanwezig moesten zijn. Daarnaast werd 
gestreefd naar een redelijke geografische spreiding van de HvB’s. 
 
Verdeling preventief gehechten, arrestanten en zelfmelders 
De schatting was, dat de instroom van zelfmelders per maand gering zou zijn (rond de 40). Zelfmelders en 
arrestanten werden in het onderzoek daarom als één subgroep beschouwd.  
Voor de totale onderzoeksgroep werd gestreefd naar een gelijke verhouding van preventief gehechten en 
arrestanten. De verhouding preventief gehechten en arrestanten verschilt echter sterk per HvB. Beleid is dat 
een HvB ofwel gericht is op opname preventief gehechten ofwel op opname arrestanten. In praktijk wordt 
wegens cellentekort vaak van deze regel afgeweken. Gevolg is ook dat officiële cijfers over capaciteit per 
type gedetineerden in praktijk vaak niet kloppen. 
 
Vereiste steekproefgrootte 
Voor de samenstelling van een representatieve steekproef uit de gehele populatie gedetineerden werd in 
overleg met de begeleidingscommissie afgezien van stratificatie naar regime (soort HvB) en van de status 
(A, B of C) van arrestanten. Vastgehouden werd aan een steekproef waarin arrestanten en preventieven 
representatief zijn vertegenwoordigd. De totale populatie gedetineerden op één bepaald moment bedraagt 
bijna 12.500. Dit aantal is verminderd met  
> gedetineerden die binnen 10 dagen weer waren vertrokken uit het HvB 
> het aantal gedetineerde vrouwen,  
> arrestanten zonder verblijfsvergunning,  
> passanten tbs,  
> overigen en onbekenden (zie tabel 1) 
> gedetineerden in enkele niet voor onderzoek geschikte speciale regimes (extra beveiligd en half open).  

 
Deze niet in het onderzoek meegenomen groep is niet de non-responsgroep, maar eenvoudigweg de groep 
gedetineerden die buiten de te onderzoeken populatie valt. Het overgebleven aantal, ruim geschat in 
verband met de doorstroming in de onderzoeksperiode, bedraagt 5000 arrestanten en 5000 preventief 
gehechten, samen 10.000 gedetineerden. Vanuit deze populatie diende een steekproef te worden 
getrokken, waarbij moest worden gecorrigeerd voor een verwachte hoge non-respons. 
Zonder correctie voor non-respons geldt, bij een betrouwbaarheidsinterval van 5% en een tolerantie voor 
afwijkingen  van 10%, een steekproefgrootte van 98.  
Voor de correctie voor non-respons werd de non-respons groep gedefinieerd als de volgende 
gedetineerden: 
> gedetineerden die werden gevraagd mee te doen maar niet wilden meedoen,  
> gedetineerden die aangaven mee te willen doen maar door omstandigheden niet konden meedoen 
> gedetineerden die niet konden meedoen door ziekte, psychiatrische problematiek, of door aan hen opgelegde beperkingen, en 

daarom ook niet werden gevraagd mee te doen 
> gedetineerden die per abuis niet werden gevraagd 
> in principe voor deelname geschikte gedetineerden die om onbekende redenen niet werden uitgenodigd om mee te doen 

 
Vooraf kon niet worden vastgesteld hoeveel gedetineerden in de non-respons zouden vallen. 
Veiligheidshalve werd dit aantal op 70% geschat: De verwachting was, dat van de bijvoorbeeld 100 
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        (2 n0) + Z(95%) [ ( Z(95%) (1-p’) + *{Z(95%)5 (1-p’) 5 + 4 n0 (1– p’)} ] 
Ni=_________________________________________________________ 
                                                         2 p’  
 
Ni = de definitieve gecorrigeerde initiële steekproefomvang (accepterende 
steekproefomvang)  
n0 = de originele niet gecorrigeerde initiële steekproefomvang  
Z(95%) = de eenzijdig rechter overschrijdingskans (Z 95% = 1,645)  
p’ = de veranderde prevalentie, gecorrigeerd voor non-respons  ( = p x rp ) 

gedetineerden die geschikt waren voor het onderzoek, er 70 zouden afvallen. Voor de non-respons correctie 
en het daarop gebaseerde minimale aantal benodigde interviews werd de volgende formule toegepast21:  

Toepassing van deze formule  
leidt tot minimaal 280 benodigde 
interviews om  een betrouwbaar 
beeld te kunnen geven waarbij  
een non-respons van 70% kan 
worden ‘opgevangen’.  
Dit heeft geleid tot het besluit te 
streven naar 300 interviews: 150 

interviews bij arrestanten en 150 bij preventief gehechten. Dit betekende, dat bij een non-respons van 70% 
een totale instroom van minimaal 1000 gedetineerden in de instroomafdeling moest worden ‘afgevangen’.  
 
Keuze van de HvB’s in de steekproef 
Om een representatief beeld van de prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in 
Nederland te verkrijgen, diende een aantal HvB ’s te worden geselecteerd die gezamenlijk een instroom 
hebben van 1000 in een bepaalde onderzoeksperiode. Daartoe zijn door de Dienst Justitiële Inrichtingen de 
volgende acht instellingen voor het onderzoek benaderd. Naar verwachting verbleven relatief veel 

arrestanten in de stadsgevangenis Rotterdam, Arnhem en Den 
Bosch.  
In Grave, Dordrecht en de overige Rotterdamse HvB’s 
Rotterdam verbleven naar verwachting met name preventief 
gehechten. De verwachte instroom in deze 8 HvB’s in een 
maand tijd was (schatting DJI): 
Preventief gehechten: tussen 210 en 260. 
Arrestanten/ zelfmelders : tussen 320 en 400. 
Dit betekende per maand een instroom van minimaal 530 en 
maximaal 660. Gekozen is uiteindelijk voor een 

onderzoeksperiode van 2 maanden: oktober en november 2003. Tijdens de maand van de 
gegevensverzameling bleven de aantallen arrestanten achter bij de verwachting. In de betreffende HvB’s is 
daarop extra aandacht besteed aan het werven van arrestanten. 
 
 
3.5  Gegevensverzameling 
 
In de periode augustus – september 2002 zijn door Adviesbureau Van Montfoort 12 werkstudenten 
geworven voor afname van OASys Two. Het betrof voornamelijk bijna of net afgestudeerde studenten 
psychologie. Zij volgden een 1-daagse training in afname van het instrument en beschikten over een 
draaiboek voor het handelen in de HvB’s. Zij werden in elk HvB geassisteerd door een daartoe door het HvB 
aangesteld contactpersoon en (voor acute vragen en emotionele ondersteuning) een achterwacht van 
Adviesbureau Van Montfoort. 
In de periode oktober– november 2002 vond bij gedetineerden afname plaats van OASys Two door de 
werkstudenten. De werkstudenten verzamelden van alle in de onderzoeksperiode ingestroomde 
gedetineerden de TULP-registratiekaarten. Daarop werd, in geval van non-respons, de reden vermeld.  
Na afloop van deze periode werden aan de hand van de parketnummers op de TULP-registratiekaarten door 
het WODC de OBJD-gegevens voor de Recidivemonitor opgevraagd.  

                                                 
21 Zie: http://www.euronet.nl/users/warnar/demostatistiek/meth/samplesize.htm 
 

1. Rotterdam Noordsingel  
2. Rotterdam Schie  

3. Rotterdam Stadsgevangenis  

4. Rotterdam Krimpen a/d IJssel 
5. Arnhem 

6. Grave 

7. Den Bosch Leuvense Poort 
8. Breda 
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4  Prevalentie van criminogene factoren 
 
 
4.1  Respondenten en non-respondenten 
 
In onderstaande afbeelding 4.1 (stroomdiagram) is de samenstelling en de ‘bestemming’ van de gehele 
(mannelijke) instroompopulatie in de inkomstenafdeling gedurende de onderzoeksperiode aangegeven. 
Zichtbaar is dat er bij 355 gedetineerden een interview is afgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bijlage 5 zijn in tabel 1 de aantallen respondenten, non-respondenten en hun titel (arrestant of preventief 
gehecht) vermeld. In tabel 2 is dit uitgesplitst naar HvB. Enige opvallende zaken zijn hier, dat veel preventief 
gehechten zijn geïnterviewd in Den Bosch en Breda, en dat met name Arnhem en Den Bosch veel 
arrestanten opleverden. 
 
De verdeling in de instroomgroep kan worden vergeleken met de totale instroom in de onderzoeksperiode 
2002 (die pas na afloop van het onderzoek bekend is geworden). Als indicatie voor de totale instroom is het 
uitstroombestand over het gehele jaar 2002 genomen. Immers, alleen op basis van het uitstroombestand is 
na te gaan wat de verblijfsduur van een gedetineerde is geweest.  
 
Tabel 4.1.1 Vergelijking instroomgroep onderzoeksperiode met totale uitstroom 

geheel 2002                                   oktober-november 2002 (1/6 

deel)  

Schatting totale uitstroom 20021:  16.750 2.790 

Schatting restant > 10 dagen:       15.500 (92,5%) 2.580 
1 na aftrek van 'vrouwen', 'doorstromers’,  ‘personen zonder geldige verblijfvergunning' en (alleen voor preventieven) 
‘vreemdelingenbewaring’. Cijfers: DJI. 
 
Deze ruim 15.500 personen zijn een ruwe schatting van de totale populatie in 2002 waarop het onderzoek 
werd gericht, en het aantal van 2.580 is een ruwe schatting van deze populatie in de onderzoeksperiode.  
Van de naar schatting 2.790 gedetineerden (1/6e deel van de totale uitstroom) zijn in de onderzoeksperiode 
968 gedetineerden in betrokken HvB’s ingestroomd. Daarvan bleven 697 gedetineerden over waarop het 
onderzoek werd gericht, omdat er 171 (17.7% van de instroom) niet in het onderzoek werden betrokken: 96 
gedetineerden die vreemdelingen bleken (10% van de instroom) en 75 gedetineerden waarvan bleek dat zij 
binnen 10 dagen weer weg waren / zouden gaan (7.5% van de instroom). De beoogde onderzoeksgroep 
bestond hierdoor uit 82.3% van de totale instroom. Van deze beoogde groep werd een groep gedetineerden 

Instroom  
N=968  100% 

Beoogde 
onderzoeksgroep 
N=797  82,3% 

Geïnterviewd 
N=355  36,7% 
van 968 

Niet beoogde groep 
N=171  17,7 % 

Non-respons  
N=392  40,5% 
van 968 

Binnen 10 dagen weer weg N=75  7,7% van 968 

Vreemdelingen N=96  10,0% van 968 

Per abuis niet gevraagd N=5  0,6% van beoogd 

Onbekend N=45  5,6%van beoogd 

Geen zin-behoefte / ziek / psychiatrie N=232 29,1% van beoogd 

Beperkingen N=24  3,0% van beoogd 

Akkoord, kwam iets tussen N=78 9,8% van beoogd 

Onbekend N=58  7,3% van beoogd 

Arrestanten =103  12,9% van beoogd 

Preventief gehechten N=252  31,6% van beoogd 
Niet meegerekend: 
- vrouwen 
- passanten TBS 
- doorstroom 
  (overplaatsingen)  

Gemiste groep 
N=50  5,2% van 
968 

Afb. 4.1 Stroomdiagram instroomgroep 
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gemist, die wel betrokken had moeten worden: Er werden 5 mensen per abuis niet gevraagd, en van 45 
mensen is de reden onbekend gebleven waarom zijn niet werden benaderd. Samen levert dit een groep van 
221 personen op die niet in het onderzoek zijn betrokken, ofwel 22.9% van de instromers. Van alle 
instromers werd dus 77.1% benaderd voor het onderzoek. Dit betrof 93.7% van de beoogde groep.  
Uiteindelijk is van de totale instroom in dit onderzoek 36.7% geïnterviewd. De respons (afgezet tegen de 
non-responsgroep en gemiste groep) in dit onderzoek bedroeg daarmee 45.5%.  
 
Op welke proportie van de gehele populatie gedetineerden kunnen interventies in het kader van 
Terugdringen Recidive worden gestart tijdens de detentieperiode? Hierover zijn cijfers door DJI beschikbaar 
gesteld. Er is hierbij een grens gehanteerd van 3 en 6 maanden: bij een detentie van minder dan 3 maanden 
kunnen naar verwachting weinig programma’s in hun geheel binnen detentie worden gestart en afgerond. 
Deze programma’s kunnen wel worden gestart, mits men daarna een verplicht reclasseringstoezicht krijgt. 
Een deel van de programma’s zal naar verwachting meer dan 6 maanden tijd vergen. Ook deze 
programma’s kunnen reeds worden gestart bij detentie van minder dan 6 maanden tijd, mits gevolgd door 
verplicht reclasseringstoezicht. 
De hieronder (tabel 4.1.3) gepresenteerde cijfers betreffen schattingen gebaseerd op informatie uit TULP.  
De cijfers over de arrestanten zijn gebaseerd op het instroomcohort van 2002. Het instroomcohort geeft de 
meest volledige informatie en bij arrestanten is de verblijfsduur bij instroom al bekend. De cijfers over de 
preventieven zijn gebaseerd op het uitstroomcohort van 2002, omdat de verblijfsduur van personen die 
onder de titel 'preventieven'  instromen niet beschikbaar is in het instroomcohort.  
 
Tabel 4.1.2 Geschatte 
aantallen instromers in 
2002 en hun verblijfsduur  

 
Arrestanten 

 
Preventieven 

 
Totaal 

Totaal aantal instromers in 
20021  

3.150 
 
18.8% van totaal 2002 

13.600 
 
81.2% van totaal 2002 

16.750 

totaal aantal > 10 dagen 2.700 
 
17.4% van totaal > 10d. 
85.7% van arrestanten 

12.800 
 
82.6% van totaal > 10d. 
94.1% van preventieven 

15.500 
 
92.5% van totaal 2002 
 

totaal aantal > 3 maanden    900 
 
11.0% van totaal > 3m. 
28.6% van arrestanten 

  7.200 
 
89.0% van totaal > 3m. 
52.9% van preventieven 

  8.100 
 
48.4% van totaal 2002 
 

totaal aantal > 6 maanden    280 
 
6.0% van totaal > 6m. 
8.9% van arrestanten 

  4.400 
 
94.0% van totaal > 3m. 
32.35% van preventieven  

  4.680 
 
27.9% van totaal 2002 
 

1 na aftrek van 'vrouwen', 'doorstromers’,  personen zonder geldige verblijfvergunning' en (alleen voor preventieven) 
‘vreemdelingenbewaring’. 
 
In tabel 4.1.2 zien we, dat 85,7% van alle arrestanten meer dan 10 dagen gedetineerd is, 28,8% van de 
arrestanten meer dan 3 maanden dagen zal zijn gedetineerd, en 6% meer dan 6 maanden. Deze aantallen 
zijn veel hoger voor de preventief gehechten. Niet alleen zijn er meer dan 4 x zoveel preventief gehechten, 
zij blijven ook langer in detentie, en dit verschil wordt naarmate de verblijfsduur toeneemt ook steeds groter. 
Slechts 1 van elke 9 gedetineerden die langer dan 3  maanden in detentie verblijven, is een arrestant. Bij 
een verblijfsduur van meer 6 maanden is dit nog 1 van elke 12 gedetineerden. De verblijfsduur is, zoals 
aangegeven, een belangrijke voorwaarde voor het goed binnen detentie kunnen aanbieden van 
programma’s die gericht zijn op terugdringen van recidive.    
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4.1.1 Verschillen tussen kenmerken van respondenten en non-respondenten. 
 
De groep non-respondenten is op een aantal kenmerken vergeleken met de groep respondenten, om na te 
gaan of er sprake is geweest van een (te) selectieve groep respondenten22. Hierbij is ook gekeken naar de 
kenmerken van arrestanten en preventief gehechten. In tabel 3 vinden we de redenen van de non-respons 
bij preventief gehechten en arrestanten. Geen verschil zien we in ‘geen zin / geen behoefte’ als reden non-
respons.  
In tabel 4 zijn voor alle respondenten de redenen non-respons vermeld, uitgesplitst naar HvB. Enige punten 
hieruit: 

- In Arnhem gingen geplande interviews relatief vaak niet door omdat er iets tussen kwam 
(met name omdat gedetineerden op het laatste moment toch afzagen van deelname) 

- Grave staat bovenaan met het aantal mensen dat geen zin had in een interview. In 
Noordsingel en vooral Breda is dit getal veel lager.  

Een zorg vooraf aan de start van de dataverzameling was, dat de groep non-respons zou verschillen van de 
responsgroep omdat met name gedetineerden met beperkingen en zieke/psychiatrische mensen niet 
konden worden benaderd. In dit onderzoek blijkt dat in totaal 12,2% (9,9% beperkingen + 2,3% 
ziekte/psychiatrie) van de non-responsgroep om deze redenen niet is geïnterviewd. Dat is reeds een niet 
onaanzienlijk gedeelte, maar het aantal mensen dat niet is gevraagd vanwege ziekte of psychiatrie is hierbij 
nog steeds erg laag. Naar alle waarschijnlijkheid is dit percentage in werkelijkheid hoger: Naar onze indruk 
zijn namelijk in Grave en in mindere mate in Arnhem de redenen voor non-respons niet accuraat 
bijgehouden. Vooral voor Arnhem geldt, dat een deel van de non-respons die als ‘geen zin/geen behoefte’ is 
geclassificeerd, in werkelijkheid niet voor het interview is gevraagd als gevolg van ziekte en (met name) 
psychiatrische problemen. Deze gedetineerden (ziek/psychiatrie) zijn daarom in afbeelding 1 samengevoegd 
bij de groep ‘geen zin / geen behoefte’.  
Dit leidt tot de conclusie dat er in dit onderzoek naar alle waarschijnlijk sprake is van onderrapportage van de 
criminogene factoren van de meest problematische groepen, te weten gedetineerden die om reden van 
veiligheid niet voor een interview in aanmerking kwamen, en gedetineerden die te ziek of (vooral) teveel ‘in 
de war’ zijn geweest om aan het interview mee te doen.  Bij de rapportage van de prevalentie van 
criminogene factoren bij gedetineerden in dit onderzoek mag daarom worden verondersteld, dat de 
problemen met name bij de vragen onder 1 (delictgeschiedenis), 2 (huidig delict),  10 (emotioneel welzijn), 
11 (denkwereld en gedrag) en 12 (attitude) in werkelijkheid gemiddeld ernstiger zijn. 
 
De gemiddelde leeftijd van de non-respondenten is vrijwel gelijk aan die van de respondenten: rond de 32 
jaar (bijlage 5: tabel 5). De jongste en oudste respondenten waren 18 en 63 jaar, de oudste non-respondent 
was 67. Deze variabele is in de groep non-respondenten meer scheef verdeeld naar links. Met andere 
woorden, deze groep is gemiddeld 32 jaar oud, maar er zijn meer gedetineerden die jonger zijn dan 32 dan 
gedetineerden die ouder zijn. Een kleine groep ouderen trekt het gemiddelde omhoog. In de groep 
respondenten is de leeftijdsverdeling wat meer evenredig (niet significant) 
 
In bijlage 5, tabel 6 is aangegeven wat de etnische afkomst is van de beide groepen. Er zijn geen 
significante verschillen. In beide groepen komen de percentages gedetineerden met verschillende etnische 
achtergronden vrijwel overeen. Wel is zichtbaar dat er in de groep respondenten naar verhouding wat meer 
gedetineerden van Antilliaanse en Noord-Afrikaanse afkomst zitten, en relatief wat minder gedetineerden 
met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.  
  
In bijlage 5, tabel 7 is de etnische achtergrond aangegeven van arrestanten en preventief gehechten in 
(alleen) de groep respondenten. We zien hier, dat de verhouding preventief gehechten en arrestanten bij 

                                                 
22  De groep non-respons waarmee is vergeleken is 221 personen groot. Dit is een representatieve steekproef uit de totale groep non-
respondenten van 392 gedetineerden. Alle non-respondenten dienden daartoe niet in de analyse te worden opgenomen. 
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Nederlandse gedetineerden ongeveer ¾:¼ is. Bij gedetineerden een niet-Nederlandse achtergrond lijkt deze 
verhouding nog schever: er zijn meer preventief gehecht dan arrestant (niet significant). 
Tenslotte is gekeken naar verslaving. In tabel 9 zien we de verhouding van de op de TULP registratiekaarten 
aangegeven verslaving (of het ontbreken daarvan) bij non-respondenten en respondenten. Naar verhouding 
lijken wat meer aan alcohol verslaafde gedetineerden met het interview te hebben ingestemd. De verschillen 
zijn echter niet significant. 
 
Ook ten aanzien van het strafrechtelijk verleden zijn eventuele verschillen tussen 
respondenten en non-respondenten onderzocht. Het was bijvoorbeeld denkbaar dat 
‘doorgewinterde criminelen’ vaker deelname zouden hebben geweigerd dan minder 
ervaren criminelen. Van alle gedetineerden die voor dit onderzoek werden benaderd, zijn de gegevens 
verzameld uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). De OBJD is een 
geanonimiseerde versie van het JDS, het officiële justitiedocumentatiesysteem waarin informatie wordt 
bijgehouden over de afdoening van de strafzaken die in Nederland worden afgehandeld. De OBJD biedt 
zicht op het strafrechtelijk verleden van personen die met Justitie in aanraking zijn gekomen. Voor dit 
onderzoek is de documentatie gevonden van 354 geïnterviewde gedetineerden en 216 non-respondenten. 
Uit de vergelijking tussen beide groepen op de grootheden die zicht bieden op de omvang van het 
strafrechtelijk verleden bleek op geen enkele variabele een significant verschil aanwezig (t-toetsen gevolgd 
door Bonferroni-Holm correctie). We mogen dus concluderen dat er zich op grond van de justitiële 
voorgeschiedenis geen selectie heeft voorgedaan bij het interviewen van de benaderde gedetineerden. 
 
 
4.2  Betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse vertaling van OASys Two 
 
4.2.1  Betrouwbaarheid van het instrument 
 
In Bijlage 6 zijn in tabel 1 voor alle OASys items de belangrijkste beschrijvende gegevens vermeld. Bij veel 
items ligt de mediaan links van het gemiddelde, hetgeen duidt op een een links-scheve verdeling van de 
scores. Uitbijter is hier vooral 2.8, een veroordeling voor een racistisch of haatgerelateerd misdrijf, hetgeen 
zeer zelden in deze groep werd aangetroffen. De links-scheve verdelingen houden in dat de gedetineerden 
vaak enige tot matige problemen rapporteren op een probleemgebied, en dat er relatief weinigen zijn die 
(per item) echt ernstige problemen zeggen te hebben. De laatsten, met echt ernstige problemen, duwen wel 
de gemiddelde score per item omhoog.  

In onderstaande tabel 4.2.1 worden de Cronbachs alfa’s gepresenteerd van de OASys secties, en het besluit 
dat op basis daarvan is genomen voor verder gebruik van de items in dit onderzoek: afzonderlijk, of als 
somscore.  De Cronbachs alfa is een maat voor de interne consistentie. Is deze samenhang hoog (vanaf 
ongeveer .7), dan kan worden gezegd dat items in een sectie samen hetzelfde achterliggende construct 
meten. De items vormen dan inhoudelijk een eenheid. Is de alfa te laag, dan kan een somscore niet worden 
gebruikt.  
 
Tabel 4.2.1: Cronbach’s Alpha van OASys Two secties. 

 
Sectie Cronbach’s Alpha Besluit voor analyse / rapportage  
1 delictgeschiedenis  .82 (9 items) Gebruik van somscore 
2 analyse huidig delict .27 (7 items), stijgt niet indien items 

worden verwijderd 
Gebruik van afzonderlijke items.   

3 huisvesting .62 (2 items) Gebruik van afzonderlijke items. 
4 opleiding / arbeidsmarkt .54 (4 items), stijgt tot ,5579 indien 4.3 

(opleidingsniveau) wordt verwijderd. 
Gebruik van afzonderlijke items, behoud 
4.3. 

5 financiën .73 (3 items), stijgt niet indien items 
worden verwijderd 

Gebruik van somscore 
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6 relaties  .36 (2 items) Gebruik van afzonderlijke items. 
7 levensstijl en kennissenkring .67 (2 items) Gebruik van afzonderlijke items. 
8 drugs  .72 (4 items) , stijgt niet indien items 

worden verwijderd 
Gebruik van somscore 

9 alcohol .72 (2 items) Gebruik van afzonderlijke items 
10 emotioneel welzijn .58 (4 items) , stijgt niet indien items 

worden verwijderd 
Gebruik van afzonderlijke items. 

11 denkwereld en gedrag .76 (10 items), stijgt niet indien items 
worden verwijderd 

Gebruik van somscore 

12 attitude .49 (5 items) , stijgt tot ,4899 indien 12.2 
(discriminerende attitude) wordt verwijderd 

Gebruik van afzonderlijke items. 

 
We zien dat in dit onderzoek de hoge alpha’s vanuit het Engelse ontwikkelingsonderzoek (zie hoofdstuk 2) 
niet worden gerepliceerd. Voor slechts enkele secties (1, 5, 7, 8 en 11) mag een somscore worden gebruikt, 
waarbij een grens van .70 is aangehouden.  De sectie 7, alcoholgebruik, bevat slechts 2 items. De alpha 
betreft dus de correlaties tussen beide items, en van een ‘inhoudelijke eenheid’ kan dan eigenlijk niet worden 
gesproken.  Besloten is daarom bij deze sectie toch van de afzonderlijke items gebruik te maken. 
 
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze lage alpha’s: In de eerste plaats zijn de gebruikers 
van OASys in Engeland langer getraind en ook reeds langer werkzaam in het reclasseringswerk, waardoor 
wellicht storingen in het gesprek beter worden vermeden en men zich wellicht beter aan de instructies houdt. 
Het is lastig voor interviewers om in een korte tijd een goede score te geven, zeker wanneer het meer 
subjectieve inschattingen betreft als bijvoorbeeld emotioneel welzijn. Dit wordt bevestigd door het feit dat bij 
sectie 1, waarin meer feitelijke informatie wordt gevraagd, de alpha ook hoger is.  
Ten tweede: Het interview wordt in de UK gebruikt als aanvulling op het dossier terwijl dit onderzoek primair 
een self-reportonderzoek betreft, waardoor de conditie / toestand van de respondenten rol kan spelen. Ook 
kunnen culturele verschillen een rol spelen, die bij de omzetting naar de Nederlandse situatie zijn 
binnengeslopen, evenals storingen tijdens de afname.  
De conclusie moet worden getrokken dat de vertaling en toepassing in de huidige situatie niet het gewenste 
resultaat heeft opgeleverd.  
Voor de ontwikkeling van het diagnostisch instrument voor de reclassering en het gevangeniswezen 
betekent deze conclusie, dat bij OASys als uitgangspunt veel aandacht zal moeten uitgaan naar gebruik van 
het instrument onder zoveel mogelijk gelijke omstandigheden, het vermijden van storingen, heldere en 
ondubbelzinnige instructies, helder geformuleerde en eenduidige vragen, en eventueel een beperkte 
uitbreiding van het instrument met meer goede items. Ook bij eerste afname van OASys in Engeland werden 
geen hoge alpha’s bereikt. Dit bevestigt het belang van doorgaande ontwikkeling van het instrument voor de 
Nederlandse situatie.  
 
 
4.2.2 Validiteit van het instrument 
 
Het betreft hier de vraag of de interviewvragen zo zijn opgesteld, dat zij hebben gemeten wat er mee werd 
beoogd (operationalisatie van het construct). Deze validiteit staat in dit onderzoek naar onze mening niet 
vast. De antwoorden van de gedetineerden op de gestelde vragen zijn namelijk niet afgezet tegen gegevens 
die zijn opgenomen in dossiers of vastgelegd in de administratie van het Huis van Bewaring. Om praktische 
en financiële redenen is hiervan afgezien. Er zijn evenmin vraaggesprekken gevoerd met 
inrichtingsfunctionarissen om te controleren of de gegeven antwoorden spoorden met hun indrukken van de 
respondent.  
Ook kunnen er vragen worden gesteld bij de inhoud van de vragen, en dan met name de vragen die beogen 
het emotioneel welzijn en de denkpatronen van de gedetineerden te meten. De vragen in bijvoorbeeld 
secties 10, die beogen de psychiatrische problemen van gedetineerden te meten, lijken in OASys voor 
verbetering vatbaar. Zo zijn suïcidepogingen of –gedachten niet vanzelfsprekend een indicatie voor 
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psychiatrische problemen, en dat geldt ook voor psychische / emotionele problemen die een verband 
houden met het delict. We concluderen daarom, dat bij gebruik van het instrument OASys niet zeker is dat er 
met de alle interviewvragen in sectie 10 is gemeten wat werd beoogd te meten. Bij het formuleren van de 
conclusies en aanbevelingen moeten wij hiermee rekening houden.  
De problemen op dit gebied bij de andere secties lijken ons geringer. Waar zij mogelijk aanwezig zijn 
geweest, worden zij bij de bespreking van de resultaten genoemd.  
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4.3  Prevalentie van criminogene factoren 
 
4.3.1 Delictgeschiedenis 
 
In tabel A wordt de somscore van sectie 1 gepresenteerd. De scores op de sectie zijn daartoe 
onderverdeeld in 4 klassen, afgebeeld als 4 balken, met in elke balk een vak met het percentage 

respondenten dat die score behaalde. Elk 
vak daarboven geeft een hogere score aan. 
Te zien is bijvoorbeeld, dat 4,7% een score 
1 behaalde, en 9,6% een score 2.  
 
Zichtbaar is dat van de respondenten 11,4% 
een score 0 behaalt, hetgeen wil zeggen dat 
zij voor de eerste maal preventief zijn 
gehecht of veroordeeld. Na hun 18e jaar 
kunnen zij wel ooit zijn veroordeeld, maar zij 
hebben nooit in hechtenis gezeten. Dit is de 
eerste keer. 
 
Van de overige gedetineerden is bij rond de 
70% delictgeschiedenis matig tot ernstig 
(2x35%) en van 18% is deze een zeer 
ernstig. Naarmate deze score hoger wordt, 
zien we een opstapeling van aantallen 
veroordelingen en het aantal maal dat men 
daarvoor is gedetineerd. Ook is de 
delinquente carrière bij de hoogste scores 
op heel jonge leeftijd begonnen (14 jaar of 
jonger). Tellen we de percentages ernstige 
en zeer ernstige delictgeschiedenis op, dan 
kan worden gezegd dat bij meer van de helft 
van de gedetineerden sprake is van een 
langdurige carrière.  
 
Tabel B geeft weer voor welk delict de 
gedetineerden zijn veroordeeld, of (bij 
preventief gehechten) wat hen ten laste 
wordt gelegd. Meer dan 80% komt hier voor 

rekening van ofwel een geweldsdelict tegen personen ofwel inbraak, diefstal of heling. Veel lagere 
percentages vinden we bij de andere delicten, waarbij de handel in drugs nog het meest voorkomt.  
In tabel C tot en met L staan de percentages vermeld van de afzonderlijke scores op de items in sectie 1. 
We zien in tabel C dat in 37,1%, meer dan 1/3 van de gevallen, de rechter heeft besloten eerdere feiten aan 
de huidige zaak waarvoor men is veroordeeld, toe te voegen, of dat het openbaar ministerie de rechter 
verzoekt dit te doen. Met andere woorden, voor ongeveer 1/3 van de gedetineerden speelt de 
delictgeschiedenis op zeer directe wijze mee. Voorwaar men vroeger bijvoorbeeld werd ‘heengezonden’, 
komt nu alsnog, met terugwerkende kracht op het conto van de gedetineerde terecht. De detentie wordt 
daardoor verzwaard of dreigt te worden verzwaard.    
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Tabel D laat zien hoeveel van de gedetineerden nu of vroeger is veroordeeld voor inbraak. Ook hier 
vinden we een percentage van iets meer dan 37%. Deze vraag wordt in OASys zo expliciet gesteld, 
omdat onderzoek aantoont dat met name inbraak een sterke predictor is van recidive.  
 
Tabel E geeft weer voor hoeveel feiten de afgestrafte gedetineerden zijn veroordeeld (voor het 
huidige delict). De preventief gehechten vallen hier dus buiten. Voor de iets maar dan helft geldt, dat 
zij voor één feit zijn veroordeeld. Meerdere feiten kunnen uiteraard ten laste zijn gelegd, maar als dat 
zo is geweest, was voor de rechter dit ene feit voldoende, of dit kon als enige feit worden benut voor 
de veroordeling. Bij iets minder dan 50% vinden 2 of meer feiten. Bij bijna 10% vinden we een 
veroordeling voor 5 of meer feiten. Dit zijn zaken waaraan vroegere feiten zijn toegevoegd, en/of 
complexe, meervoudige delicten (bijvoorbeeld diefstal met geweld).   
 
In de tabellen F tot en met K behandelen we de delictgeschiedenis is chronologische volgorde. We 
zien in tabel F dat bijna een kwart van de gedetineerden al voor het 14e jaar een of meerdere keren 
met de politie in aanraking kwam. Bij bijna 60% van alle gedetineerden was dat voor hun 18e jaar al 
het geval. ‘Slechts’ 40% van de gedetineerden had pas na het 18e jaar het eerste politiecontact. 
Benadrukt moet hier worden, dat de aard van het contact niet nader is uitgezocht. Het kan zijn gegaan 
om relatief lichte zaken, zoals graffiti of het afsteken van vuurwerk, tot ernstige delicten.  
 
Dat ook de meer ernstige zaken reeds op jonge leeftijd voorkwamen, blijkt uit de tabellen G en H.  Uit 
tabel G komt naar voren dat een aantal zaken inderdaad tot een veroordeling of tenlastelegging heeft 
geleid. Bij bijna 2/3 van de gedetineerden was dit het geval, waarvan het merendeel tussen het 14 en 
18e levensjaar. Tabel H laat zien, dat zich op jonge leeftijd (onder de 18 jaar) reeds een groep aftekent 
die meerdere keren wordt veroordeeld. Bij bijna 15% was dit al 3 of meer keren. Anders gezegd: Van 
1 op de 7 gedetineerden is de delinquente carrière al op jonge leeftijd begonnen, en wel zodanig, dat 
dit tot 3 of meer afzonderlijke veroordelingen leidde. Het gaat hier om een groep die zich mogelijk 
vanaf die leeftijdperiode reeds heeft ‘doorontwikkeld’ tot veelplegers. 
Na het 18e jaar zien we het aantal veroordelingen enorm toenemen (tabel I). Slechts 1 op de 5 
gedetineerden is nooit veroordeeld na het 18e jaar, afgezien van de huidige veroordeling. Dit 
‘omslagpunt’ heeft uiteraard veel van doen met het feit dat men met 18 jaar niet meer onder het 
jeugdrecht valt.  
 
Tabel J geeft aan hoe vaak de gedetineerden voor hun 21e jaar al gedetineerd zijn geweest. Daarbij 
gaat het ook om jeugddetentie tot aan het 18e jaar. Het aantal gedetineerden waarbij dit het geval 
was, gaat richting 50%. Na het 21 jaar neemt dit aantal fors toe (tabel K).  
 
In tabel L tenslotte, wordt zichtbaar dat meer dan 1/3 van de gedetineerden het doorlopen van de 
straf buiten detentie (voorlopige vrijlating) of een alternatieve straf ((werk-/taakstraf) niet naar behoren 
heeft kunnen doen. 
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4.3.2 Analyse van het huidige delict  
 
In sectie 2 van OASys wordt het delict waarvoor de gedetineerden nu veroordeeld zijn, of dat hen nu 
ten laste wordt gelegd, nader verkend. In tabel M wordt eerst aangegeven in hoeverre het huidige 

delict tot schade bij personen of zaken heeft 
geleid of had kunnen leiden. Ook seksuele 
delicten vallen hieronder.  
Bij 28,2% is gebruik gemaakt van geweld of is 
hiermee gedreigd. Van de gedetineerden 
rapporteert ook 7,3% dat zij excessief geweld 
gebruikt hebben (bijvoorbeeld doorgaan met 
slaan als het slachtoffer reeds uitgeschakeld 
of weerloos was). Een rekensom leert, dat 
dus bij ongeveer ¼ van de geweldsdelicten 
tegen personen sprake moet zijn geweest 
van excessief geweld (7,3% t.o.v. 28,2%).  
 
In tabel N staat aangegeven, hoeveel 
schade-elementen bij het huidige delict een 
rol hebben gespeeld. In iets meer dan 50% 

van de gevallen was geen sprake van een 
schade-element. Bij 25% van de delicten was 
van 1 element sprake. De resterende (bijna) 
25% betreft delicten met 2 of meer 
elementen, bijvoorbeeld wapengebruik en 
geweld.  
 
Tabel O geeft een overzicht van diverse 
andere kenmerken van het delict. Bij 60% 
van de gedetineerden geeft aan dat het delict 
waarvoor zij nu vastzitten, onderdeel is van 
een vast patroon. Zij geven, met andere 
woorden, aan dat zij veelplegers zijn, of in elk 
geval ‘regelmatige’ plegers. Van de 
gedetineerden geeft 22,5% aan dat het 
huidige delict een escalatie inhoudt ten 
opzichte van vorige delicten: er werd meer 
geld gestolen, meer geweld gebruikt, of het 
delict werd beter, bijvoorbeeld met meer 
mensen, voorbereid.  
Bijna een kwart van de gedetineerden stelt, 
dat zij het delict pleegden terwijl of nadat zij 
door vrienden (of in elk geval bekenden) 
hiertoe zijn aangezet, aangespoord, 
uitgenodigd, of wellicht ook onder druk gezet.  
Dit zou inhouden, dat bij het kunnen 
weerstaan van deze invloed, een groot deel 
van de huidige delicten niet, of niet zo snel, 
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gepleegd zou zijn.  
 
Slechts zeer weinig gedetineerden geven aan dat zij het huidige delict (mede) hebben gepleegd 
omdat zij een hartgrondige hekel hebben aan bepaalde bevolkingsgroepen (migranten, verslaafden, 
homofielen, mensen met een bepaalde politieke overtuiging, etc.), of zichzelf superieur achten aan 
deze andere bevolkingsgroepen. Opvallend is, dat rond 1 op de 20 gedetineerden vastzit omdat zij 
hun partner hebben mishandeld.  
 
Van de gedetineerden geeft 62,6 % tijdens het interview aan dat het delict voor het slachtoffer (de 
persoon, of de winkel of de dienst die is benadeeld), de omgeving van het slachtoffer, en ook de 
omgeving van de gedetineerde zelf (partner, kinderen, familie) niet of nauwelijks negatieve gevolgen 
heeft opgeleverd. Of de gedetineerde erkent dat wel, maar bagatelliseert het, of de gedetineerde wil 
daar niet over denken, of hij geeft geen blijk van inzicht op dit punt (is niet in staat zich daar een 
voorstelling van te maken). Anders gezegd: een  groot deel van de gedetineerden, te weten naar 
schatting 2/3, realiseert zich niet ten volle waarvoor men wordt gestraft, of wil zich dat niet realiseren. 
Dit minimaliseert het leereffect van de straf zelf. Een deel van de gedetineerden die zich de impact 
van het delict niet te volle (willen) realiseren, accepteert wel dat men verantwoordelijk is en daarom 
straf heeft verdiend (ook al wordt de hoogte daarvan doorgaans bekritiseerd).  Immers, meer dan 50% 
van de gedetineerden zegt verantwoordelijk te zijn, terwijl 2/3 de impact niet erkent. De crux van dit 
verschil is, dat deze gedetineerden zeggen niet alleen verantwoordelijk te zijn. Ook anderen, soms 
ook het slachtoffers zelf, beschouwt de gedetineerde als verantwoordelijk. (Bijvoorbeeld: “Ik was het 
niet alleen”. “De beveiliging was ook zo slecht”. “Ze vroeg er zelf ook om”). Daarom accepteert men 
misschien wel de straf, maar erkent men de impact van het delict niet, of niet ten volle. Bij dit deel van 
de gedetineerden mag worden verondersteld, dat zij zich op zijn minst ongelijk behandeld voelen, of 
zelfs, dat zij vinden dat zij na de detentie nog een rekening te vereffenen hebben.  
Voor een deel moeten deze cognitieve vervormingen – waarbij de gedetineerde zichzelf op bepaalde 
manier vrijpleit - toegeschreven worden aan de fase waarin de geïnterviewde gedetineerden zich 
bevinden. Zij zijn pas kort in detentie en waarschijnlijk is tijd nodig voor acceptatie van de straf (bij 
arrestanten). Voor preventief gehechten geldt, dat zij uiteraard het liefst geen, of een zo laag 
mogelijke straf zouden willen. De cognitieve vervormingen kunnen ook hier hun oorsprong vinden. 
Ook bij programma’s in het kader van Terugdringen Recidive kort na aanvang van de detentie, zal 
men met deze vervormingen rekening moeten houden.  
 
4.3.3 Huisvesting en woonomgeving. 
 
In sectie 3 is bij de gedetineerden de situatie rond huisvesting en woonomgeving geïnventariseerd. Dit 
betreft de huisvesting voorafgaand aan de detentie van de preventief gehechten, en de geplande 
huisvesting na detentie voor de arrestanten. Deze huisvesting betreft in meerderheid een vaste 
verblijfplaats (tabel P, volgende blz.). Voor liefst meer dan 1/3 van alle gedetineerden is de 
verblijfplaats echter niet vast. Of men woont tijdelijk ergens in (15,6%), of men woont begeleid, in een 
opvangcentrum (5,7%), of men heeft helemaal geen verblijfplaats, hetgeen wil zeggen dat men 
dakloos is: de gedetineerde woont op straat of verhuist van adres naar adres. Indien men de detentie 
als een vorm van huisvesting zou willen opvatten, betekent dit, dat de huidige detentie voor naar 
schatting bijna 1/6 van de gehele populatie een verbetering is vergeleken met de situatie waarin men 
zich gewoonlijk moet zien te redden. 

 
In tabel Q staat het type vaste of tijdelijke verblijfplaats aangegeven. Bijna 1/3 van de 

gedetineerden woont doorgaans alleen, iets meer dan 1/5 woont met een partner samen, 10% woont 
in bij de eigen kinderen.  
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Sectie 3 Huisvesting: Huidig verblijf preventief 
gehechten / toekomstig verblijf arrestanten  
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Tabel R gaat in op de door de 

gedetineerden ervaren kwaliteit van het 
wonen en de woonomgeving. Meer dan de 
helft van de gedetineerden geeft aan dat 
de buurt waarin zij (tijdelijk of vast) wonen, 
niet prettig is. Voor 1/3 van de 
gedetineerden gaat dit nog verder, omdat 
zij aangeven dat de buurt een 
bevorderende invloed heeft op het 
(opnieuw) plegen van delicten: kansen voor 
delicten zijn duidelijk aanwezig (slechte 
beveiliging, slachtoffers of dealers wonen 
in de buurt, stamkroeg waar zaken worden 
gedaan is om de hoek, etc.), of de 
vriendenkring waarmee delicten worden 
gepleegd is in de buurt prominent 
aanwezig.  
 
Meer dan een kwart van de gedetineerden 
geeft aan, dat ook hun huisvestingssituatie 
zeer problematisch is. Uit onderstaande 
kruistabel 4.3.3 wordt duidelijk, dat het 
vooral de gedetineerden die in 
opvangcentra wonen en degenen zonder 
vaste verblijfplaats zijn, die hun situatie als 
zeer slecht beoordelen. De gedetineerden 
met vaste huisvesting zijn hierover veel 
vaker positief. Het verschil is significant.  
 
 
 
 

 
 
Tabel 4.3.3   Huisvesting problematisch   Totaal 

0 1 2  
Huisvesting Vast 168 35 16 219 

76,7% 16,0% 7,3% 100,0% 
Begeleid / Opvang 5 2 13 20 

25,0% 10,0% 65,0% 100,0% 
Tijdelijk / Inwoning 19 16 20 55 

34,5% 29,1% 36,4% 100,0% 
Geen / Zwervend 7 5 45 57 

12,3% 8,8% 78,9% 100,0% 
Totaal 199 58 94 351 

56,7% 16,5% 26,8% 100,0% 
Eta waarde ,551, p.= ,000 
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Sectie 4: Type werk / opleiding / beschikbaarheid
n=355
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Sectie 4: Werk- en opleidingsgerelateerde problemen 
n=355
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4.3.4 Opleiding, training en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
 
Het huidige type dagbesteding (voorafgaand aan de detentie) laat een gevarieerd beeld zien (tabel 
S). Een kwart van de gedetineerden heeft een vaste baan, 10% tijdelijk of los-vast werk, en een klein 
deel volgt een opleiding. De meerderheid werkt echter niet, omdat men werkloos is, 
arbeidsongeschikt, of om andere redenen niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Problemen met de 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt moeten 
zonder twijfel worden gerelateerd aan het 
lage opleidingsniveau van bijna de helft van 
alle gedetineerden. Na het basisonderwijs 
is door hen geen diploma meer behaald 
(hoewel uiteraard wel onderwijs is gevolgd). 
Anders gezegd: voortijdig schoolverlaters 
komen zeer veel voor in de 
gedetineerdenpopulatie. Van de 
gedetineerden rapporteert 20% problemen 
met de schoolse basisvaardigheden lezen, 
schrijven en/of rekenen, en iets meer dan 
5% heeft dit helemaal nooit geleerd. Het is 
om deze redenen ook niet verwonderlijk dat 
veel gedetineerden een problematisch 
arbeidsverleden rapporteren, met vele 
wisselingen van baan, ontslag, zelf 
weggaan zonder een nieuwe baan te 
hebben, enzovoorts. Daarom is het 
opmerkelijk dat zo veel gedetineerden 
(70%) aangeven helemaal niet negatief 
tegenover werk te staan. Men zegt graag te 
willen werken, iets te doen, men heeft daar 
plezier in en ervaart dat men hier 
eigenwaarde aan kan ontlenen.  
Het is hierbij wel van belang aan te 
tekenen, dat een deel van de 
gedetineerden waarschijnlijk een te 
rooskleurig beeld heeft van hetgeen met 
werk kan worden bereikt (veel geld, en veel 
status), gegeven het vaak lage 
opleidingsniveau. 
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Sectie 5: Financiele problemen 
n=355
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Sectie 5: Bron(nen) van inkomen
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4.3.5 Inkomen en financieel management 
 
In tabel U worden de somscores gepresenteerd van sectie 5.  Voor de gedetineerden is geld en het 

omgaan met geld meestal een probleem. 
Slechts 37,5% van hen zegt geen 
problemen op dit gebied te hebben. Daar 
tegenover staat een grote groep met matige 
tot zeer ernstige problemen.  
Bij de laatste groep, 21,4% groot, 1/5 van 
de popualtie, zijn enerzijds de financiele 
problemen hoog opgelopen (torenhoge 
schuld, faillissement, etc) en anderzijds 
heeft men de bronnen en vaardigheden niet 
om daar iets aan te doen. Dit mag een 
ernstige situatie worden genoemd, omdat 
de gedetineerde weinig alternatieven 
resteren om opnieuw, door het plegen van 
delicten, de financiële situatie te 
verbeteren.  In de tabellen V en W worden 
de resultaten vermeld van de items waarop 
de somscore in tabel U is gebaseerd. 
Bronnen van inkomen van de 
gedetineerden (tabel V) zijn vooral: eigen 
salaris, een uitkering (hoogste percentage), 
en ‘anders’, zoals leningen, zwart werken, 

etc.  
 
In tabel W wordt ingegaan op de 
schulden / tekorten (bijna 50%), 
onoplosbare schulden / tekorten (35%), 
en de vaardigheden in het omgaan met 
geld: Een kwart van de gedetineerden 
geeft aan dat men hiermee grote 
problemen heeft.  
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Sectie 6: Relaties: Gedetineerde en huiselijk geweld 
(partner- en kindermishandeling) 

78
68,7

22
31,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Was ooit dader Was ooit slachtoffer

ja

nee

Y 

 
4.3.6 Relaties 
 
Een belangrijk gegeven in tabel X mag worden genoemd, dat 50% van de gedetineerden aangeeft 
met familie en andere naasten een goed contact te hebben.  Bijna even hoog is het percentage 
gedetineerden dat aangeeft tevreden te zijn met de partnerrelatie, of er tevreden mee is momenteel 
geen partner te hebben. Deze gegevens zijn belangrijk omdat een negatieve invloed vanuit het sociaal 
netwerk een belangrijke predictor is voor recidive. Waar deze invloed positief is, kan deze worden 
aangewend voor het voorkomen van recidive.  Een kanttekening is hier wel op zijn plaats: Ten 

aanzien van de kwaliteit van de relaties van 
gedetineerden met hun familie en partner 
moet worden vermeld, dat zij in de 
instroomafdeling hiervan een te rooskleurig 
beeld kunnen geven. Dit heeft te maken 
met het gegeven dat men bij detentie voor 
een tijd afscheid van familie en partner 
moet nemen en daarom de banden 
idealiseert, vanuit de wens dat het contact 
toch in stand blijft, of ook, dat materiële 
zaken (inkomen, spullen) niet verloren 
gaan24. 

 
In een substantieel deel van de populatie gedetineerden zijn voorafgaand aan de detentie de 

problemen in de relationele sfeer hoog 
opgelopen. Meer dan 1/5 van de 
gedetineerden geeft aan, partner en/of 
kind(eren) te hebben mishandeld, en 
bijna 1/3 geeft aan dat hij ooit zelf 
slachtoffer is geweest van ‘huiselijk’ 
geweld (tabel Y).  
Dit impliceert dat het vertrouwen dat 
gedetineerden anderen hebben gegeven, 
maar die als kind, of later als partner 
slachtoffer geweest zijn, in veel gevallen 

ernstig is geschaad. Bovendien heeft men er de ervaring mee opgedaan, dat problemen met geweld 
opgelost worden. De impact van deze gebeurtenissen op het volwassen leven is zeer groot, ook al 
zegt men als volwassene zelf van niet 25. Anderen hebben het in hun gestelde vertrouwen geschaad 
door geweld te gebruiken om problemen op te lossen, dan wel spanningen af te reageren. In beide 
gevallen moet worden verondersteld dat een deel van de gedetineerden of in de jeugd, of later, door 
geweldservaringen is getraumatiseerd26. Een mogelijke bevestiging voor deze hypothese zien we in 
onderstaande kruistabellen 4.3.6.1 en 4.3.6.2, waarin de psychiatrische klachten (zoals door 
gedetineerden zelf gerapporteerd in sectie 10), worden vergeleken bij gedetineerden die dader, dan 
wel slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld (nu, of in het verleden). Wie hiervan dader is geweest 
ervaart op dit moment meer psychiatrische problemen, maar het verschil is niet significant. 

                                                 
24 E. Bulten, pers.comm.  
25 Zie: Baartman, H.E.M (1996). Opvoeden kan zeer doen. Utrecht: SWP. 
26 Amerikaans onderzoek ondersteunt dit vermoeden: Becker, E (2001): “The relatively small research base suggests many 
inmates have severe trauma histories, with significant exposure to violence, including child maltreatment”. (Judicial Notebook: 
Correctional mental health: psychology's potential contribution. Monitor on Psychology: Volume 31, No. 4, April 2000 
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Sectie 7: Problemen met levensstijl en 
kennissenkring

n=355

38,3
55,5

35,5
24,2

26,2 20

0

20

40

60

80

100

Delictgerelateerde
kennissen/activiteiten

Roekeloosheid en
risicovol gedrag

%
 

ernstig

enigszins/matig

niet

Z 

Daarentegen ervaart een wel significant hoger aantal gedetineerden dat hiervan slachtoffer zijn 
geweest, op dit moment ernstige psychiatrische problemen.  
 
Tabel 4.3.6.1  Huidige psychiatrische problemen Totaal

0 1 2
Gedetineerde is dader huiselijk geweld Nee 200 40 36 276

72,5% 14,5% 13,0% 100,0%
Ja 51 12 15 78

65,4% 15,4% 19,2% 100,0%
Totaal 251 52 51 354

Eta waarde .076, p.= .354  70,9% 14,7% 14,4% 100,0%
 
Tabel 4.3.6.2 Huidige psychiatrische problemen Totaal

0 1 2
Gedetineerde is slachtoffer huiselijk geweld Nee 182 33 28 243

74,9% 13,6% 11,5% 100,0%
Ja 69 19 23 111

62,2% 17,1% 20,7% 100,0%
Totaal 251 52 51 354

Eta waarde .138, p.= .032  70,9% 14,7% 14,4% 100,0%
 

 
4.3.7 Levensstijl en kennissenkring 
 
In tabel Z worden de resultaten gepresenteerd van de twee items die de kennissenkring en de 
levensstijl en van de gedetineerde in kaart brengen. Het gedeelte gedetineerden dat zegt 
delictgerelateerde vrienden of kennissen te hebben is zeer groot: bijna 2/3. Dit segment van het 
sociale netwerk  - de delinquente vrienden - oefent  op recidive een belangrijke invloed uit. Voor het 
voorkomen van recidive houdt dit voor een 
(grote) meerderheid van de gedetineerden 
na detentie een belangrijk punt van 
aandacht in. Bijna 45% van de 
gedetineerden stelt, dat een risicovolle, 
roekeloze levensstijl voor hen problemen 
oplevert, maar ook aantrekkelijk is. Het gaat 
hier om het opdoen van ‘kicks’, grenzen 
overschrijden uit branie en/of na gebruik 
van alcohol of drugs, kortom: het gevoel 
opdoen dat je leeft, maar dan wel zo dat het 
tot problemen en ongelukken leidt.  
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Somscores sectie 8: Problemen met druggebruik 
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Sectie 8: Gedetineerde heeft ooit soft- of hardrugs 
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4.3.8 Druggebruik 
 
De problemen met druggebruik in de populatie gedetineerden zijn bijzonder groot. Iets meer dan 1/5 
van alle gedetineerden stelt nooit drugs gebruikt hebben. Het aantal gedetineerden dat ooit drugs 
(soft, dan wel harddrugs) zegt te hebben gebruikt, gaat daarmee richting 80% (tabel BB). In veel 
gevallen leidt dit gebruik tot problemen. Bij slechts 35,8% van de gedetineerden constateren we in dit 
onderzoek dat druggebruik echt geen probleem is (tabel AA). Het aantal gedetineerden met lichte of 

matige problemen op dit gebied is relatief klein. 
Daarentegen kan van bijna 40% gedetineerden 
worden gezegd dat zij ernstige tot zeer ernstige 
problemen op dit vlak hebben. Het frequent 

gebruik van harddrugs is in deze groep het geval, leidt tot delicten, en is voor 18% echt een levensstijl 
geworden. Een klein deel van de gedetineerden gebruikt harddrugs minder frequent (niet dagelijks) 
(tabel CC, volgende blz.). De helft van de 259 gedetineerden die in de laatste 6 maanden voor 
detentie harddrugs gebruikten, is naar eigen zeggen gemotiveerd dit aan te pakken. De andere helft 
geeft aan hier moeite mee te hebben of niet te willen stoppen. Dit betreft vooral de gedetineerden 
waarvoor het leven draait om het verkrijgen en gebruik van harddrugs (52,2% van de 
harddruggebruikers, tabel DD), hetgeen ook blijkt uit de kruistabel 4.3.8. Hier blijkt een significant 
verschil: harddruggebruikers hebben minder motivatie om het druggebruik te stoppen.  
 
Tabel 4.3.8.                               Voornaamste drug laatste 6 maanden voor detentie Totaal

Softdrugs Harddrugs
Motivatie om drugmisbruik aan te pakken Ja (0) 69 57 126

54,8% 45,2% 100,0%
Enigszins (1) 19 57 76

25,0% 75,0% 100,0%
Niet (2) 12 45 57

21,1% 78,9% 100,0%
Totaal 100 159 259

Eta waarde ,308, p.= ,000  38,6% 61,4% 100,0%

 
In tabel EE is aangegeven om welke drugs het in deze populatie voornamelijk gaat. De uitschieters 
zijn hier duidelijk: Bijna 1/3 gebruikte dagelijks wiet of hasj. Voor 31,5% van de gedetineerden (bijna 
1/3) geldt, dat zij voor detentie dagelijks cocaïne/crack gebruikten. De groep dagelijkse 
heroïnegebruikers is iets minder groot: 21,4%. Daarbij valt op, dat men het ofwel niet gebruikt, ofwel 
dagelijks. De groep die wekelijks, maandelijks of soms gebruikt is erg klein. Voor methadon geldt 
hetzelfde. Voor cocaïne geldt dit niet, dit is blijkbaar ook voor velen een ‘weekend-drug’.  
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Sectie 8: Type en frequentie druggebruik laatste 6 maanden voor detentie (% van n=355)
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Van de gedetineerden gebruikte 15,5% dagelijks kalmeringsmiddelen, een slaappil of antidepressiva. 
Opvallend is ook het gebruik van de ‘partydrug’ XTC, waarvan 16,1% zegt dit soms te gebruiken. 
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Sectie 10: Problemen met emotioneel welzijn
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Sectie 9: Problemen met alcoholgebruik 
n=355
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4.3.9 Alcoholgebruik 
 
Over alcoholgebruik werden de gedetineerden drie vragen gesteld, waarvan de resultaten in tabel FF 
zijn opgenomen.  
Voor precies 1/3 van de populatie 
gedetineerden is het alcoholgebruik een matig 
tot ernstig probleem. Een deel van hen (82.2% 
– 66.7%= ) 15.6%, is gemotiveerd hieraan te 
werken27. Dat is ongeveer 40% van de 
gedetineerden die met alcoholgebruik 
problemen zegt te hebben. Voor de overige 
60% is dit een probleem.  
Onder de gedetineerden heeft bij iets meer dan 
1/3 het gebruik van alcohol ooit (minstens 1x in 
het leven) tot een geweldsincident geleid.   
 
 
 
4.3.10 Emotioneel welzijn 
 
In tabel GG staan de gegevens vermeld over het emotioneel welzijn van de gedetineerden. 
Psychische problemen (angsten, neerslachtigheid, het niet zien zitten, geagiteerdheid), worden door 
2/3 van de gedetineerden gemeld. Van hen zegt de helft er in ernstige mate last van te hebben. Van 
de gedetineerden geeft 29,1% aan last te hebben van een psychiatrische stoornis. Dit houdt in, dat 
iets minder dan 40% van de gedetineerden aangeeft wel enige of ernstige psychische problemen te 

hebben, maar niet óók nog psychiatrisch 
van aard.  
De cijfers in beide andere balken spreken 
voor zich: ook op het gebied van sociale 
isolatie en zelfmoordgedachten of –
pogingen rapporteren veel gedetineerden 
grote problemen.  
 
Voor niet alle, maar wel veel psychische 
problemen is sociaal contact van belang om 
verder afglijden te voorkomen of zelfs 
verbetering van het individueel functioneren 
te bevorderen. Hier dient zich opnieuw het 
belang aan van het herstellen of creëren 
van een steunend sociaal netwerk in de 
periode na de detentie.  
 
 
 

 
 
                                                 
27 Deze 82.2% is samengesteld uit een deel ‘niet van toepassing’ voor gedetineerden die geen probleem met alcoholgebruik 
hebben (66,7%) en een groep van 15,6% die wel aangeeft een probleem te hebben met alcoholmisbruik, en gemotiveerd zegt 
te zijn hier iets aan te doen.  



 43 

Sectie 10: Anamnese van psychiatrische behandeling 
n=82
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Sectie 10: Anamnese emotioneel welzijn 
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In tabel HH staan de antwoorden vermeld van de gestelde achtergrondvragen over het emotioneel 
welzijn. Van de gedetineerden geeft 52% aan dat hij in de jeugd gedragsproblemen had, en 40,6% 

stelt ooit een ernstige hoofdverwonding, 
aanval van bewusteloosheid of ‘fit’ te 
hebben gehad. Op dit moment zegt 12,7% 
onder psychiatrische behandeling te zijn, en 
23,1% zegt ooit onder behandeling van een 
psychiater te zijn geweest. In tabel JJ 
staan enkele self-reportgegevens over deze 
psychiatrische behandelingen aangegeven. 
Doorgaans werd hierbij medicatie 
voorgeschreven. Behandelingen werden in 
veel gevallen door de gedetineerden 
afgebroken of in eerste instantie geweigerd. 
Een klein deel van de gedetineerden zegt 
ooit acuut te zijn opgenomen.   
 
Zoals aangegeven in paragraaf 4.2, moet bij 
de operationalisatie van het begrip 
‘psychiatrische problemen’ in de gestelde 
interviewvragen een voorbehoud worden 
gemaakt. Op grond van de antwoorden van 
de gedetineerden op deze vragen, mag 
zeker niet worden geconcludeerd dat zij 
inderdaad ook in die mate en aantallen 
psychiatrische problemen hebben. Maar 
van een grove overschatting mag 
waarschijnlijk niet worden gesproken. 
Hoewel lastig vergelijkbaar, wordt geschat 
dat in de Amerikaanse state-prisons 16% 
van de mannelijke gedetineerden 

psychiatrische problemen heeft 28. Bulten c.s.29 geven aan, dat slechts een klein deel van de 
gedetineerden geen enkele DSM-III-R diagnose heeft, en dat bij een aanzienlijke groep gedetineerden 
sprake is van comorbiditeit (As-I-stoornissen, verslaving en As-II-stoornissen). Door Blaauw worden 
voor de Nederlandse situatie eveneens hoge percentages gerapporteerd 30 31 . Zowel Bulten c.s. als 
Blaauw concluderen op basis van eigen en elders gepubliceerd onderzoek, dat zowel deprivatie (de 
detentie veroorzaakt de stoornissen) als import ( de stoornissen bestonden reeds voor detentie, en 
kunnen zijn gebaseerd op in de jeugd ontstane gedragsproblemen) in de gedetineerdenpopulatie aan 
de orde zijn. 

                                                 
28 Becker, E (2001): Judicial Notebook: Correctional mental health: psychology's potential contribution. Monitor on Psychology: 
Volume 31, No. 4, April 2000 
29 Bulten, B.H., Tilburg, W. van & Limbeek, J. van (1999): Psychopathologie bij gedetineerden. Tijdschrift voor Psychiatrie 
41/10: pp 575-585. 
30 Blaauw, E. (1996): Psychological aspects of police custody. Dissertatie. Leiden.  
31 Blaauw, E. (2000). Psychological complaints of prisoners. Paper presented at a meeting for forensic medical doctors in 
Utrecht, The Netherlands. 
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Somscore sectie 11: Problemen met denkwereld en 
gedrag (n=355)
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Sectie 11: Problemen met denkwereld en gedrag n=355
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4.3.11 Denkwereld en gedrag 
 
Problemen op het gebied van denkwereld en gedrag vormen een persoonsgebonden en veranderbare 
criminogene factor, die in de What Works benadering veel aandacht krijgt. Programma’s op dit gebied 
proberen recidive terug te dringen door de denk- en gedragspatronen die aan het delictgedrag zijn 
verbonden, te analyseren en te beïnvloeden. Bekend voorbeelden zijn het delictscenario van de 
zedendelinquent en het ‘niet-meer-kunnen-remmen’ bij plegers van geweldsdelicten. Hierop probeert 
de interventie in te grijpen Voordeel van deze benadering is, dat bij succes de externe controle wordt 
vervangen door een interne controle door de (ex-) gedetineerde zelf.  

 
In tabel KK staan de somscores vermeld 
van de items in deze sectie. Meer dan 60% 
van de gedetineerden rapporteert 
problemen op dit gebied. Zeer ernstige 
problemen op dit gebied (hoge scores op 
vrijwel alle vragen) komen echter niet veel 
voor. Het gaat vooral om matige en (minder 
frequent) ernstige problemen en dat lijkt, 
prognostisch gezien, een gunstig gegeven.  
 

Waar bestaan deze 
problemen uit? In tabel 
LL is het overzicht 
opgenomen. Opvallend 
is hier dat meer dan 
72% van de 
gedetineerden aangeeft 
geen moeite te hebben 
met het inzien van de 
opvattingen van 
anderen. Empathie, het 
begrijpen van de 
emoties van anderen, is 
hiervan een onderdeel. 
De meerderheid van de 
gedetineerden geeft ook  
aan, niet of nauwelijks 
problemen te hebben 
met het oplossen van 
problemen of met de 
eigen sociale 
vaardigheden. Ook op 
de gebieden 
zelfbeheersing, 
probleemherkenning, 
doelen bereiken en 

flexibel denken rapporteren veel gedetineerden dat zij niet of nauwelijks problemen ervaren. Dit geeft 
een erg gunstige indruk, en hierbij mogen wel vraagtekens worden geplaatst. Immers, ondanks de 
aanwezigheid van deze vaardigheden, is men toch zodanig in de problemen geraakt dat men nu 
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Sectie 12: Problemen met attitude / houding 
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gedetineerd is. De cognitieve vervormingen, zoals besproken in 4.3.2, lijken hier ook aan de orde. 
Ging het bij 4.3.2 om niet erkenning van verantwoordelijkheid, hier lijkt meer overschatting van de 
eigen vaardigheden in het spel. 
Voor ongeveer de helft van de gedetineerden zijn deze vaardigheden en denkpatronen wel 
problematisch, zo geven zij zelf aan. Het is duidelijk, dat voor het voorkomen van recidive ook 
programma’s die zich op deze aspecten richten, overwogen kunnen worden. Dat geldt des te meer 
voor de aspecten impulsiviteit, dominant en agressief gedrag, en het (vooraf) kunnen inzien van de 
gevolgen van het eigen handelen. Hier lijkt in de populatie gedetineerden een wereld te winnen.  
 
 
4.3.12 Attitude / houding 
 
Ook de attitude van de gedetineerde krijgt in de what works benadering veel aandacht. Het is een van 

de dynamische factoren die in meta-
analyses (zie hoofdstuk 2) duidelijk bijdraag 
aan het voorspellen van recidive. In tabel 
MM wordt het overzicht gepresenteerd van 
de vier items die op dit gebied aan de orde 
zijn gekomen in de interviews. In de eerste 
plaats is van belang dat 61% van de 
gedetineerden aangeeft dat zij geen 
probleem hebben met het feit onder 
toezicht te staan in het huis van bewaring of 
(later) de reclassering. Dit gegeven lijkt voor 
toepassing van programma’s in het kader 
van Terugdringen Recidive zeker 
perspectief te bieden. Er is ook een 
keerzijde: Voor meer dan 1/3 van de 
gedetineerden is dit wel een probleem, en 
voor bijna 1 op de 7 gedetineerden is dit 
een ‘gruwel’. Dit lijkt voor het programma 

terugdringen recidive een kernthema. Zonder motivatie om aanwijzingen van behandelaars op te 
volgen, of minimaal hierover te willen overleggen, werkt geen enkele van ook als effectief bekend 
staande programma’s. De cijfers over de pro-criminele attitude en de motivatie van de gedetineerden 
om het delinquente gedrag aan de orde te stellen, wijzen in dezelfde richting.  
 
Uit onderstaande kruistabel 4.3.12 blijkt, tenslotte, dat de gedetineerden met denkproblemen (sectie 
11) significant minder vaak gemotiveerd zeggen te zijn om het criminele gedrag aan de orde te 
stellen32. 

                                                 
32 NB: Score 0 wijst op een goede motivatie, score 2 op gebrek aan motivatie. 
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Tabel 4.3.12 Denkproblemen: Totaal
 geen (score 0-3) wel (score 4-19) 
Motivatie om crimineel gedrag aan de orde te stellen 0 64 153 217

80,0% 57,1% 62,4%
1 11 81 92

13,8% 30,2% 26,4%
2 5 34 39

6,2% 12,7% 11,2%
Totaal 80 268 348

Eta waarde ,195, p= .001  100% 100,0% 100,0%
 

In tabel NN op de volgende bladzijde worden de somscores en itemscores die in de voorgaande 
paragrafen zijn besproken, in één tabel gepresenteerd. Hierbij zijn de somscores van de sectie 1,5, 8 
en 11 omgerekend van vier naar drie klassen (zie toelichting).
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TOELICHTING:  Er zijn enkele ja/nee vragen met uitsluitend score 0 of 2 (geen score 1). Score 0 is ingedeeld bij niet/enigszins 
een probleem, score 2 bij zeer ernstig probleem 
 De somscores van de secties 1, 5, 8 en 11 zijn van vier klassen in de voorgaande paragrafen naar drie klassen omgerekend 
naar niet/enigszins, ernstig en zeer ernstig probleem: Sectie 1 scores 0-6/7-11/12-16. Sectie 5 scores 0-1/2-3/4. Sectie 8 scores 0-
2/3-5/6-8. Sectie 11 scores 0-6/7-12/13-19.  

 

Overzicht somscores en itemscores (Nmax = 355)
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4.3.13. Het strafrechtelijk verleden: gegevens vanuit de OBJD.  
 
Van alle gedetineerden die voor dit onderzoek werden benaderd, zijn de gegevens over hun 
strafrechtelijk verleden verzameld uit de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 
(OBJD). De OBJD is een geanonimiseerde versie van het JDS, het officiële justitie-
documentatiesysteem waarin informatie wordt bijgehouden over de afdoening van alle strafzaken die 
in Nederland worden afgehandeld. Voor dit onderzoek is de documentatie gevonden van 354 
geïnterviewde gedetineerden. In tabel 4.3.13 wordt een overzicht gegeven van een aantal kenmerken 
van het strafrechtelijk verleden van de onderzoeksgroep.  

Tabel 4.3.13. Strafrechtelijk verleden respondenten 

Gemiddeld aantal justitiecontacten in carrière n.a.v. 
  Alle delicten 25,29 
  Ernstige delicten* 17,80 
  Zeer ernstige delicten** 2,36 
  
Gemiddeld aantal zaken n.a.v.:  
  Vermogensdelicten zonder geweld 13,22 
  Vermogensdelicten met geweld 0,83 
  Opiumdelicten 0,45 
  Gewelds - of zedendelicten 0,27 
  
Afdoeningen (gemiddeld aantal):   
  Voegingen 9,64 
  Beleidssepots  2,51 
  Boetes 1,03 
  Transacties  0,29 
  Taakstraffen 0,68 
  Voorwaardelijke vrijheidsstraffen 0,84 
  Onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen 4,97 

Waarvan  
< 3 maanden 3,07 
3 – 6 maanden 0,95 
6 – 12 maanden 0,45 
= 12 maanden 0,51 

  
Overige kenmerken  
  Gemiddelde leeftijd 1e justitiecontact 20,10 
  Percentage mogelijke first offenders  12,4% 

 * Ernstige delicten zijn delicten met een maximale strafdreiging van 4 jaar of meer; 

** Zeer ernstige delicten zijn delicten met een maximale strafdreiging van 8 jaar of meer. 

 
De onderzoeksgroep blijkt voorafgaand aan de uitgangszaak gemiddeld al ruim 25 keer met justitie in 
aanraking te zijn gekomen. In het merendeel van de gevallen gaat het om zaken naar aanleiding van 
delicten met een strafdreiging van 4 jaar of meer, zogenoemde ernstige delicten. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat ook op eenvoudige diefstal een maximumstraf van 4 jaar staat. Veel zaken 
blijken naar aanleiding van vermogensdelicten zonder gebruikmaking van geweld te zijn geweest: 
gemiddeld hebben de respondenten ruim 13 justitiecontacten gehad naar aanleiding van 
vermogensdelicten zonder geweld. Slechts een minderheid van de respondenten heeft ooit een 
justitiecontact gehad naar aanleiding van een ernstig geweldsdelict of een zedendelict en ook het 
gemiddeld aantal zaken naar aanleiding van overtreding van de opiumwet is redelijk laag. Overigens 
zijn niet alle mogelijke delicten naar aanleiding waarvan iemand een zaak heeft gehad ondergebracht 
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in de vier categorieën die in de tabel worden genoemd en de aantallen tellen dan ook niet op tot het 
gemiddeld aantal zaken dat de geïnterviewden in hun carrière hebben gehad. 
Met betrekking tot de manier waarop de zaken van de geïnterviewde gedetineerden zijn afgedaan valt 
het volgende op. Veel zaken blijken bij andere zaken te zijn gevoegd; het gaat om bijna 40% van het 
gemiddeld aantal zaken per persoon. Daarnaast blijken de respondenten in hun carrière gemiddeld 
bijna 5 keer tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf te zijn veroordeeld. Degenen die een vrijheidsstraf 
opgelegd hebben gekregen werden doorgaans veroordeeld tot relatief korte straffen: in 4 van de 5 
gevallen duurde de vrijheidsstraf niet langer dan 6 maanden. De respondenten waren gemiddeld 20 
jaar oud ten tijde van hun eerste justitiecontact en het blijkt dat zo’n 12% van de respondenten op 
basis van de gegevens uit de OBJD mogelijk voor het eerst in contact is gekomen met justitie naar 
aanleiding van het uitgangsdelict.  
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het strafrechtelijk verleden van de geïnterviewde 
gedetineerden een aanzienlijke omvang heeft. De respondenten hebben gemiddeld veel eerdere 
justitiecontacten gehad en zijn gemiddeld al bijna 5 keer veroordeeld tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf. 
 
 
 
4.4 Verbanden tussen het strafrechtelijk verleden en andere criminogene 

  factoren 
 
Om mogelijke verbanden tussen het strafrechtelijk verleden en de andere criminogene factoren te 
onderzoeken, zijn vanuit alle variabelen in tabel 4.3.13 enkele maten geselecteerd die model hebben 
gestaan voor de omvang van het strafrechtelijk verleden. Het gaat om de volgende grootheden:  
 
§ Totaal aantal zaken in het strafrechtelijk verleden; 
§ Aantal zaken in het strafrechtelijk verleden naar aanleiding van ‘ernstige’ feiten (d.w.z. delicten 

met maximale strafdreiging groter of gelijk aan 4 jaar); 
§ Aantal zaken in het strafrechtelijk verleden naar aanleiding van ‘zeer ernstige’ feiten (d.w.z. 

delicten met een maximale strafdreiging groter of gelijk aan 8 jaar; 
§ Aantal zaken in het strafrechtelijk verleden naar aanleiding van een ernstig gewelds - of 

zedendelict; 
§ Aantal zaken in het strafrechtelijk verleden dat met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is 

afgedaan. 
 
Deze vi j f indicatoren van het strafrechtelijk verleden van de geïnterviewde gedetineerden zijn 
gecorreleerd aan de OASys-scores. Bij de interpretatie van de correlaties gaan we af op richtlijnen 
voor effectgrootte die zijn verstrekt door Cohen (1988; 1992). Hij geeft de volgende grenzen voor 
effectgroottes van correlaties: 
 
Correlatie  Percentage verklaarde variantie  Effectgrootte  

0,10 – 0,29 1 – 8% klein 

0,30 – 0,49 9 – 24% middelgroot 

0,50 – 1,00 25 – 100% groot 

 
Bij de huidige omvang van de onderzoeksgroep is een correlatie van 0,16 op 1% -niveau significant. 
Hoewel er in zo’n geval dus slechts sprake is van een klein effect, zullen we in wat komen gaat alle 
significante correlaties vermelden. Omdat slechts enkele somscores voldoende betrouwbaarheid 
vertonen, kunnen niet alle secties aan de gegevens over het strafrechtelijk verleden worden 
gerelateerd. Voor de secties Delictgeschiedenis, Financiën, Druggebruik en Denkwereld & Gedrag 
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geldt dit wel. In alle andere gevallen gaan we af op de itemscores, dat wil zeggen op antwoorden op 
losse vragen. 
 
Tabel 4.4.1 geeft de samenhang tussen het strafrechtelijk verleden en de vier OASys-schalen weer. 
De samenhang tussen de sectie Delictgeschiedenis en de indicatoren van het strafrechtelijk verleden 
is niet groot. Deze grootheden zouden hetzelfde construct moeten meten en men zou hier hogere 
correlaties mogen verwachten. Echter, wanneer de ruwe OASys-scores (de afzonderlijke items, niet 
de sectiescore) gerelateerd worden aan de betreffende indicatoren uit de OBJD, blijkt de samenhang 
veel sterker te zijn: respectievelijk 0,53 en 0,65. Op grond daarvan kunnen we zeggen dat de 
geïnterviewde gedetineerden waarschijnlijk een redelijk goed beeld hebben gegevens van de ernst en 
omvang van de persoonlijke delictgeschiedenis.  
De correlaties met de drie andere secties zijn laag, met uitzondering van  sectie 8, Druggebruik. Hoe 
hoger de score op deze schaal, des te meer (ernstige) justitiecontacten heeft men achter de rug en 
des te vaker werd men tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeeld. De score op de sectie 
Denkwereld & Gedrag blijkt niet bijzonder sterk samen te hangen met de omvang van het 
strafrechtelijk verleden. 

 

Tabel 4.4.1.  Correlaties tussen somscores op enkele criminogene factoren en gegevens over het 
strafrechtelijk verleden 

 NZAKEN NERNSTIG NZEER ERNSTIG NGEWELD NVRIJHEIDSSTRAF 

Delictgeschiedenis  0,35** 0,27** 0,25** 0,15* 0,38** 

Financiën 0,13*    0,17** 

Druggebruik 0,31** 0,30** 0,27**  0,36** 

Denkwereld & Gedrag 0,16**  0,22**   

N varieert van 139 tot 354; * p < .05, ** p < .01 (tweezijdig) 

 
Tabel 4.4.2. Correlaties tussen itemscores op een aantal risicogebieden en gegevens over het 

strafrechtelijk verleden 

 NZAKEN NERNSTIG NZEER ERNSTIG NGEWELD NVRIJHEIDSSTRAF 

Huisvesting problematisch? 0,15** 0,14* 0,15*  0,19** 

Arbeidsverleden problem atisch? 0,16** 0,14* 0,16*  0,20** 

Houding t.o.v. dienstverband   0,19**  0,13* 

Huidige relaties met naaste familie   0,16*  0,17** 

Delictgerelateerde kennissen / activiteiten 0,24** 0,26**   0,24** 

Roekeloosheid & risicovol gedrag 0,12*     

Huidig alcoholgebruik problematisch?   0,17*   

Motivatie alcoholgebruik aan te pakkena   0,23**   

Huidige psychische problemen   0,16*   

Sociale isolatie 0,15** 0,14*   0,18** 

Procriminele attitude 0,12*     

Houding t.o.v. reclassering / toezicht     0,11* 
a Correlatie heeft betrekking op die mensen bij wie sprake is van in meer of mindere mate problematisch alcoholgebruik 
N varieert van 183 tot 354; * p < .05, ** p< .01 (tweezijdig) 
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Uit de bestudering van de samenhang tussen losse itemscores en de maten voor het strafrechtelijk 
verleden (zie tabel 4.4.2), blijkt dat ook hier geen van de correlaties voldoende omvang heeft om te 
spreken van een middelgroot effect. De variantie die met deze correlaties wordt verklaard, varieert van 
1 tot 7%. Wel liggen de correlaties alle in de verwachte richting; hoe omvangrijker het strafrechtelijk 
verleden, hoe groter de problemen op de verschillende vlakken.  
 
Wellicht ontstaat er een duidelijker beeld als we de analyses meer specifiek richten op de ‘veelplegers’ 
onder de geïnterviewde gedetineerden, en op andere nader te onderscheiden groepen. Daarover 
wordt in het volgende hoofdstuk gerapporteerd. 
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5  Verkenning van specifieke groepen  
 
 
5.1  Opzet van de verkenning 
 
In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over een verkennend onderzoek naar de kenmerken van enkele 
specifieke groepen gedetineerden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de volgende 
achtergrondkenmerken en typen delict:   
 

1. Achtergrondkenmerken van gedetineerden: 
- Analyse 1: veelplegers versus overige gedetineerden 
- Analyse 2: gedetineerde jongeren tot en met 23 jaar versus 24 jaar en ouder 
- Analyse 3: gebruikers van harddrugs versus niet-gebruikers en gebruikers van 

softdrugs 
- Analyse 4: gedetineerden met ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen en 

gedetineerden zonder deze problemen 
- Analyse 5: gedetineerden met huidige psychiatrische problemen en  gedetineerden 

zonder deze problemen 
- Analyse 6: gedetineerden met ernstige denk- en gedragsproblemen en gedetineerden 

zonder deze problemen 
2. Typen delict 

- Analyse 7: gedetineerden met een geweldsdelict als huidig delict versus overige 
gedetineerden 

- Analyse 8: gedetineerden met een vermogensdelict als huidig delict versus overige 
gedetineerden 

- Analyse 9: gedetineerden met een zedendelict als huidig delict versus overige 
gedetineerden 

 
Tot deze 9 kenmerken / delicten is besloten, omdat bij huidige de ontwikkeling van het diagnostisch 
instrument voor de reclassering en het gevangeniswezen, dezelfde indeling wordt gebruikt. We 
benadrukken dat hier gaat om achtergrondkenmerken waarvan de aard en ernst door zelfrapportage 
van gedetineerden is verzameld. De groep veelplegers, is door ons hieraan toegevoegd vanuit de 
aard van de onderzoeksvragen. Hierbij gaat het niet om zelfrapportage, maar om gegevens vanuit de 
OBJD. 
 
De gevolgde procedure is vrij rigoureus geweest: Op basis van T-tests van gemiddelden, waarvan de 
resultaten zijn onderworpen aan een Bonferroni-Holm correctie33, zijn alleen de toetsingsresultaten 
met voldoende groot effect (een Cohen’s d groter of gelijk aan.50) 34  toegelaten tot verdere analyse. 
Van deze variabelen zijn de onderlinge verbanden nagegaan (correlaties). De correlatietabellen zijn 
opgenomen in Bijlage 7. Tenslotte zijn, wanneer mogelijk, discriminantanalyses uitgevoerd, om na te 
gaan welke van de variabelen als meest kenmerkende verschillen tussen de groepen kunnen worden 
benoemd.  
 

                                                 
33 Een Bonferroni correctie wordt toegepast voor correctie van kanskapitalisatie (bij grote aantallen toetsen is de kans groter 
dat bij toeval een significant resultaat wordt behaald). Deze correctie is zeer rigoureus, waardoor resultaten die wel van belang 
zijn, kunnen wegvallen. De correctie van Holm corrigeert dit.  
34 Een Cohen’s d van 0,2 of groter wijst op een ‘klein’ effect, vanaf d = 0,5 spreken we van een ‘middelgroot’ effect en bij d = 
0,8 is sprake van een ‘groot’ effect. 
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In onderstaande tekst worden de resultaten vermeld. Het gaat hier dus om de meest saillante 
verschillen en onderlinge verbanden tussen die verschillen. Deze verschillen vormen, met andere 
woorden, samen een basisprofiel van hetgeen waarop verschillende groepen gedetineerden zich 
nader onderscheiden binnen de gehele populatie. Op basis van deze profielen kunnen de vereiste 
interventies in het kader van Terugdringen Recidive nader worden onderzocht.  
 
 

5.2  Kenmerken van gedetineerden 
 
• Analyse 1:   Veelplegers – Overige gedetineerden 
 
In een deelproject van de WODC-Recidivemonitor is op basis van analyses op gegevens uit de OBJD 
een definitie opgesteld van het begrip ‘veelpleger’35. Deze definitie wordt in dit onderzoek 
overgenomen en luidt: 
 

Een veelpleger is iemand die in een periode van 5 aaneengesloten jaren verdachte was in 
minstens 3 strafzaken, elk naar aanleiding van een of meer misdrijven met een maximale 
strafdreiging van minstens 4 jaar en met een geldige afdoening, niet zijnde een overdracht, 
vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische uitspraak, en waarvan minstens 1 
strafzaak in de laatste 2 van de 5 jaar bij het parket werd ingeschreven. 

 
Als periode van vijf jaar is in dit onderzoek gekozen voor de periode 1997-2001. Dit om te voorkomen 
dat er zaken van sommige gedetineerden in het JDS zouden ontbreken vanwege een al dan niet 
willekeurige administratieve achterstand bij het invoeren van de afdoeningsgegevens. Wanneer 
bovenstaande definitie wordt toegepast op de huidige onderzoeksgroep blijkt dat maar liefst 46% van 
de geïnterviewde gedetineerden beschouwd kan worden als een veelpleger.  
 
Er blijken grote verschillen met betrekking tot de prevalentie van criminogene factoren te bestaan 
tussen veelplegers en overige gedetineerden. In tabel 5.2.1. worden de resultaten van de t-toetsen 
met minstens een middelgroot effect gepresenteerd.  
 
Tabel 5.2.1: Veelplegers - overige daders 

 Veelplegers  Overige daders  Cohen's dA 

 Nmax = 163 Nmax = 191  
Aantal afdoeningen onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf 8,67 (8,79) 1,81 (4,19) 1,22 
N zaken nav delict met maximale strafdreiging 
van 4 jaar of meer 27,55 (29,93) 5,85 (8,88) 1,26 

Aantal zaken (excl. vott) pp 38,95 (39,31) 11,28 (17,42) 1,09 

Score sectie 1: delictgeschiedenis  8,70 (3,23) 5,98 (3,72) 0,78 

Delictgerelateerde kennissen/activiteiten 1,14 (0,76) 0,66 (0,76) 0,63 

Score sectie 8: druggebruik 5,21 (2,19) 4,02 (2,38) 0,52 
N zaken nav een delict met een maximale 
strafdreiging van 8 jaar of meer  2,69 (1,98) 1,79 (1,34) 0,55 
A Bij een p < .001; na Bonferroni-Holm correctie 

 

                                                 
35 Wartna, B.S.J.  & Tollenaar, N. (in voorbereiding): Veelplegers. Een definitiestudie op basis van de Onderzoek - en 
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie. Den Haag: WODC. 
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De veelplegers blijken – logischerwijs – niet alleen veel meer eerdere justitiecontacten te hebben 
gehad dan de overige daders (gemiddeld bijna 39 keer), maar ook blijken zij (nog) veel meer zaken 
naar aanleiding van een delict met een strafdreiging van 4 jaar of meer én meer zaken naar aanleiding 
van een delict met een strafdreiging van 8 jaar of meer te hebben gehad. Daarnaast zijn de 
veelplegers in hun carrière veel vaker tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf veroordeeld dan de 
overige daders. Dit verschil in strafrechtelijk verleden komt ook naar voren in wat de gedetineerden 
zelf rapporteren met betrekking tot hun delictgeschiedenis: veelplegers rapporteren tijdens het 
interview een uitgebreidere delictgeschiedenis (sectie 1) dan de overige gedetineerden.  
Bij veelplegers blijkt vaker dan bij de overige daders sprake te zijn van problematisch druggebruik en 
veelplegers zeggen meer dan overige gedetineerden een delictgerelateerde kennissenkring te hebben 
en activiteiten te ondernemen die aanleiding kunnen geven tot het plegen van delicten. 
Uit de correlaties tussen de variabelen waarop minstens middelgrote verschillen bestaan tussen 
veelplegers en overige daders blijkt dat binnen de groep veelplegers een ernstiger strafrechtelijk 
verleden wel samengaat met problematischer druggebruik, maar niet met een meer delictgerelateerde 
kennissenkring. Uit de resultaten van de uitgevoerde discriminantanalyse blijkt evenwel dat 
veelplegers zich het meest onderscheiden van overige daders met betrekking tot problematisch 
druggebruik en het hebben van een delictgerelateerde kennissenkring/activiteiten. Met anderen 
woorden, binnen de groep veelplegers onderscheiden de ‘superveelplegers’ zich wel van de ‘normale’ 
veelplegers op het gebied van druggebruik maar niet wat betreft het hebben van een 
delictgerelateerde kennissenkring terwijl deze twee kenmerken wel typerend zijn voor het verschil 
tussen veelplegers en overige daders.  
 
• Analyse 2:   Jonger dan 24 – 24 of ouder 
 
Tabel 5.2.2: Jonger dan 24 -  24 of ouder 

Jonger dan 24 24 of ouder Cohen's d 
 Nmax = 65 Nmax = 289  

Aantal afdoeningen onvoorw vrijheidsstraf 0,85 (1,59) 5,90 (8,01) 1,06 

Aantal zaken (excl. vott) pp 7,03 (5,40) 29,30 (35,67) 1,10 

N zaken nav ernstig delict 5,93 (4,87) 20,51 (27,33) 0,92 

Sociale isolatie 0,36 (0,63) 0,88 (0,81) 1,05 

Huidige partnerrelatie / tevredenheid zonder partner 0,35 (0,51) 0,77 (0,78) 0,90 

Huisvesting problematisch 0,37 (0,74) 0,78 (0,88) 0,76 

Huidige relaties met naaste familie 0,45 (0,69) 0,82 (0,83) 0,72 

 
De groep gedetineerden jonger dan 24 jaar, onderscheidt zich van de groep oudere gedetineerden 
door een minder ernstig strafrechtelijk verleden in termen van aantal veroordelingen tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, aantal eerdere zaken en aantal eerdere zaken naar aanleiding van 
ernstige delicten. In de interviews rapporteren jeugdigen minder problemen rond sociale isolatie, de 
partnerrelatie, huisvesting en hun relaties met naaste familie. 
Op basis van de correlaties kan voorts worden geconcludeerd dat, naarmate een jeugdige 
gedetineerde uit de onderzoeksgroep minder vaak veroordeeld is, zowel voor ‘gewone’ als ernstige 
zaken, hij een betere relatie met zijn naaste familie rapporteert. Wanneer jeugdige gedetineerden 
minder sociale isolatie zeggen te ervaren, hangt dit samen met een minder problematische 
huisvestingssituatie en een betere relatie met de naaste familie. 
Uit de resultaten van de discriminantanalyse blijkt dat gedetineerden die jonger zijn dan 24 zich met 
name van oudere gedetineerden onderscheiden door een lager aantal veroordelingen tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, het feit dat zij meer tevredenheid met hun huidige partnerrelatie dan 
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wel met de afwezigheid van een partner rapporteren en het feit dat zij minder vaak aangeven in een 
sociaal isolement te verkeren.  
Bij dit resultaat willen we aantekenen, dat de jongeren vaak nog thuis wonen, hetgeen voor een aantal 
van hen betekent dat zij geen huisvestingsprobleem hebben. Dat zij nog thuis wonen betekent ook., 
dat de invloed van ouders, en eventueel ook van broers of zussen, op hun delinquente gedrag een 
remmende werking kan hebben. Zo zijn er wellicht een aantal zaken rond dagritme, verzorging en 
financiën, die zij (nog) niet zelf hoeven te regelen.  
 
• Analyse 3:  Gebruikers van harddrugs – gebruikers van softdrugs en niet-gebruikers 
 
Tabel 5.2.3: Harddruggebruikers 

Harddruggebruiker Geen harddruggebruiker Cohen's d
 Nmax = 159 Nmax = 195 

Score sectie 8 : druggebruik 6,01 (1,53) 2,20 (1,40) 2,47

Aantal afdoeningen onvoorw vrijheidsstraf 8,14 (9,11) 2,38 (4,52) 0,98

Score sectie 5: financiële situatie 2,60 (1,27) 1,61 (1,36) 0,75

Huisvesting problematisch 1,03 (0,89) 0,45 (0,75) 0,75

Delictgerelateerde kennissen/activiteiten 1,16 (0,79) 0,65 (0,73) 0,68

Aantal zaken (excl. vott) pp 37,02 (39,32) 14,79 (22,65) 0,80

Arbeidsverleden problematisch 1,19 (0,76) 0,71 (0,74) 0,64

N zaken nav ernstig delict 25,64 (30,05) 9,97 (16,33) 0,74

Roekeloosheid en risicovol gedrag 0,89 (0,83) 0,45 (0,71) 0,60

Huidige relaties met naaste familie 0,97 (0,83) 0,57 (0,77) 0,51

Score sectie 1: delictgeschiedenis  8,29 (3,49) 6,48 (3,74) 0,50

 
Het verschil op score sectie 8 (druggebruik) ligt voor de hand, omdat de groepen wel- en niet-
hardruggebruikers juist op deze variabele zijn onderscheiden. We laten dit daarom verder buiten 
beschouwing. Gedetineerde gebruikers van harddrugs rapporteren vaker dan niet-gebruikers en 
gebruikers van softdrugs financiële problemen, alsook problemen met hun huisvesting, een 
problematisch arbeidsverleden, zeggen zich vaker roekeloos of risicovol te gedragen, geven aan 
vaker een kennissenkring te hebben die zich ook met delicten bezighoudt en rapporteren minder 
goede relaties met de naaste familie. Daarnaast blijkt dat het strafrechtelijk verleden van 
harddruggebruikers in veel opzichten ernstiger is dan dat van niet-gebruikers en gebruikers van 
softdrugs. Zo hebben zij meer eerdere justitiecontacten gehad en zijn die contacten vaker naar 
aanleiding van een ernstig delict (in termen van strafdreiging) geweest. Ook zijn harddruggebruikers 
vaker dan niet-gebruikers en softdruggebruikers veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
Uit de correlatietabel kan verder geconcludeerd worden dat binnen de groep harddruggebruikers meer 
huisvestingsproblemen samengaan met meer problemen met de naaste familie. Ook blijkt dat 
naarmate het harddruggebruik problematischer is, de gedetineerden meer delictgerelateerde 
activiteiten en kennissen rapporteren. Dit gegeven komt ook naar voren in de groep veelplegers, 
hetgeen opnieuw wijst op de grote overlap tussen druggebruik en het plegen van veel delicten. 
Op basis van de resultaten van de discriminantanalyse kan tot slot vastgesteld worden dat de 
kenmerkendste verschillen tussen gedetineerde harddruggebruikers enerzijds en niet-gebruikers en 
softdruggebruikers anderzijds betrekking hebben op huisvesting, financiën, roekeloos en risicovol 
gedrag en het aantal eerdere veroordelingen tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
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• Analyse 4:  Ernstige lees-, schrijf- en rekenproblemen – geen ernstige problemen 
op dit gebied.  

 
De groep gedetineerden die aangeeft ernstige lees-, schrijf- of rekenproblemen te hebben, is te klein 
(N = 19) om middels analyses na te gaan welke mogelijke verschillen bestaan tussen deze groep en 
de groep gedetineerden die geen problemen op dit gebied rapporteren.  
 
• Analyse 5:  Denk- en gedragsproblemen (somscore op sectie 11 van 4 of hoger) 

– geen problemen op dit gebied (score 0-3) 
 
Tabel 5.2.4: Denk- en gedragsproblemen 

Met problemen Zonder problemen Cohen's d
 Nmax = 248 Nmax = 80 

Score sectie 11: denkwereld en gedrag 7,96 (3,52) 1,94 (1,10) 2,62

Score sectie 5: financiële situatie 2,25 (1,83) 1,29 (1,19) 0,62

Pro-criminele attitude 0,60 (0,71) 0,23 (0,45) 0,77

Arbeidsverleden problematisch 1,03 (0,78) 0,54 (0,71) 0,56

Sociale isolatie 0,89 (0,82) 0,43 (0,67) 0,80

Huidig alcoholgebruik tot aan detentie is probleem 0,58 (0,81) 0,20 (0,51) 0,67

Houding t.o.v. dienstverband 0,43 (0,65) 0,15 (0,36) 0,61

Huisvesting problematisch? 0,79 (0,88) 0,33 (0,69) 0,75

Delictgerelateerde kennissen/activiteiten 1,01 (0,79) 0,55 (0,76) 0,51

Roekeloosheid en risicovol gedrag 0,74 (0,80) 0,33 (0,67) 0,73

Huidige psychiatrische problemen 0,51 (0,78) 0,20 (0,46) 0,57

Huidige relaties met naaste familie 0,85 (0,82) 0,44 (0,71) 0,71

Lezen/schrijven/rekenen 0,33 (0,60) 0,10 (0,34) 0,55

Zelfverwonding / pogingen tot en denken aan zelfdoding 0,66 (0,94) 0,28 (0,69) 0,58

Motivatie om crimineel gedrag aan de orde te stellen 0,56 (0,71) 0,26 (0,57) 0,59

Gewelddadig gedrag i.v.m. alcoholgebruik 0,73 (0,96) 0,38 (0,79) 0,51

N zaken nav zeer ernstig delict 2,52 (1,95) 1,73 (1,15) 0,62

Houding t.o.v. toezicht / reclassering 0,58 (0,74) 0,34 (0,62) 0,47

 
Gedetineerden met en zonder denkproblemen verschillen op een groot aantal variabelen vanuit zowel 
OASys als uit hun strafrechtelijk verleden van elkaar. Daarbij gaat het in alle gevallen om meer of 
ernstiger problemen bij gedetineerden met denk- en gedragsproblemen. Zij blijken vaker aan te geven 
financiële problemen te hebben, een problematischer arbeidsverleden te rapporteren en zeggen meer 
problemen rond huisvesting te hebben. Voorts rapporteren de gedetineerden met denk- en 
gedragsproblemen meer problemen rond hun relaties met naaste familie, zij zeggen vaker kennissen 
te hebben die zich ook bezighouden met het plegen van delicten, zij geven vaker aan zich in een 
sociaal isolement te bevinden, en zij zeggen zich vaker roekeloos of risicovol te gedragen. Ook 
zeggen zij een meer negatieve houding ten opzichte van werk te hebben dan gedetineerden zonder 
denk- en gedragsproblemen, zij rapporteren een meer positieve houding ten opzichte van crimineel 
gedrag en brengen een meer negatieve houding tegenover de reclassering naar voren. Tenslotte 
zeggen zij minder gemotiveerd te zijn hun delictgedrag aan de orde te stellen dan gedetineerden 
zonder denk- en gedragsproblemen.  
Op basis van de gegevens uit de correlatietabel kan hieraan worden toegevoegd, dat binnen de groep 
gedetineerden met denk- en gedragsproblemen meer of ernstiger denk- en gedragsproblemen 
samengaan met meer problemen op tal van andere gebieden: meer sociale isolatie, problematischer 
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alcoholgebruik, een positievere houding tegenover criminaliteit en juist een negatievere houding 
tegenover werk/dienstverband, meer delictgerelateerde kennissen en activiteiten en minder motivatie 
om het recente criminele gedrag aan de orde te stellen. In de groep met denk- en gedragsproblemen 
als geheel geldt ook dat een problematischer arbeidsverleden samengaat met meer sociale isolatie en 
een negatievere houding t.o.v. werk/dienstverband. Ook geldt voor de groep als geheel, dat meer 
problemen met de naaste familie samengaan met meer financiële problemen, een problematischer 
arbeidsverleden, meer sociale isolatie en meer huisvestingsproblemen. 
De resultaten van de discriminantanalyse tonen aan dat de meest kenmerkende verschillen tussen 
gedetineerden met en zonder denk- en gedragsproblemen betrekking hebben op hun financiële 
situatie, hun houding ten opzichte van criminaliteit, het in het verleden vertoond hebben van 
gewelddadig gedrag na te hebben gedronken en de mate van sociaal isolement waarin beide groepen 
zich bevinden.  
 
We kunnen op grond van de uitgevoerde analyses zeggen, dat de denk- en gedragsproblemen van 
gedetineerden sterk met sociale en financiële problemen samenhangen en – naar het lijkt - een keuze 
voor een criminele carrière. Het aantal gepleegde delicten staat hier evenwel los van: het zijn niet óók 
nog eens vaak veelplegers.  Deze groep lijkt een relatief (zeer) moeilijk voor begeleiding te motiveren 
groep.   
 
 
• Analyse 6:   Psychiatrische problemen – geen psychiatrische problemen 
 
Tabel 5.2.5: Psychiatrische problemen  

Psychiatrische 
problemen 

Geen 
psychiatrische 
problemen Cohen's d 

 Nmax = 51 Nmax = 303  

Huidige psychische problemen 1,47 (0,73) 0,88 (0,76) 0,56 

Score sectie 11: denkwereld en gedrag 9,62 (4,45) 5,97 (3,74) 1,40 

Zelfverwonding / pogingen tot en denken aan zelfdoding 1,10 (1,01) 0,52 (0,88) 0,97 

Discriminerende en seksistische attitudes/gedraging 0,57 (0,81) 0,19 (0,49) 0,88 

 
Gedetineerden die aangeven psychiatrische problemen te hebben, rapporteren meer problemen op 
het gebied van Denkwereld & Gedrag, geven vaker blijk van een discriminerende of seksistische 
houding, hebben zichzelf vaker verwond of gepoogd zelfmoord te plegen en hebben vaker psychische 
problemen dan gedetineerden die zeggen geen psychiatrische problemen te hebben. De 
correlatietabel laat geen andere inhoudelijk belangrijke verbanden zien. 
Uit de resultaten van de discriminantanalyse blijkt dat de vier variabelen waarop de twee groepen van 
elkaar verschillen, alle vier kenmerkend zijn voor het verschil tussen de groepen. Bij de andere 
analyses in dit hoofdstuk zien we dit niet; op basis van de discriminantanalyses kan uit de middelgrote 
verschillen tussen de groepen een aantal kenmerken worden geïdentificeerd waarop de groepen het 
pregnantst verschillen. Deze vier variabelen maken dus een heel robuust onderscheid tussen 
gedetineerden met wel en geen psychiatrische problemen.   
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5.3  Type delict 
 
• Analyse 7:  Huidig delict vermogensdelict – geen vermogensdelict 
 
Tabel 5.2.7: Vermogensdelict  

Vermogensdelict 
Geen 
vermogensdelict Cohen's d 

 Nmax = 166 Nmax = 188  

Aantal afdoeningen onvoorw vrijheidsstraf 7,17 (8,56) 3,03 (5,85) 0,62 

Score sectie 8 : druggebruik 5,33 (2,19) 3,84 (2,29) 0,66 

Score sectie 1 : delictgeschiedenis  8,39 (3,47) 6,23 (3,68) 0,61 

Aantal zaken (excl. vott) pp 34,06 (37,40) 16,51 (26,38) 0,57 

N zaken nav ernstig delict 23,75 (28,13) 10,90 (19,72) 0,55 

Arbeidsverleden problematisch 1,12 (0,78) 0,75 (0,75) 0,49 

 
Uit deze analyse komt naar voren dat daders van vermogensdelicten zich vooral door een 
omvangrijker strafrechtelijk verleden, problematischer druggebruik en een problematischer 
arbeidsverleden onderscheiden van gedetineerden wiens huidige delict geen vermogensdelict is. Uit 
bestudering van de correlatietabel bleek dat er binnen de groep daders van vermogensdelicten geen 
inhoudelijk belangrijke verbanden bestonden tussen de verschillende criminogene factoren.  
Uit de resultaten van de discriminantanalyse blijkt dat daders van vermogensdelicten zich met name 
onderscheiden van de overige daders met betrekking tot druggebruik en het aantal zaken in hun 
strafrechtelijk verleden naar aanleiding van een ernstig delict. Gedetineerden wiens huidige delict een 
vermogensdelict betreft rapporteren dus ernstiger druggebruik dan overige daders en zij hebben meer 
zaken gehad naar aanleiding van een delict met een strafdreiging van minstens 4 jaar. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat ook eenvoudige diefstal met een maximumstraf van 4 jaar kan worden bestraft. 
Het verband ligt dus in zekere zin voor de hand en deze groep vertoont min of meer hetzelfde patroon 
als de groep veelplegers: gemiddeld een hoge score op de sectie druggebruik en een groot aantal 
zaken naar aanleiding van een ernstig delict. 
 
• Analyse 8:  Huidige delict geweldsdelict – geen geweldsdelict 
 
Uit de t-toetsen kwamen geen significante verschillen naar voren waarbij sprake was van minstens 
een middelgroot effect. Gedetineerden wiens uitgangsdelict een geweldsdelict is verschillen dus niet 
erg van gedetineerden die een ander soort delict hebben gepleegd.  
 
• Analyse 9:  Huidig delict zedendelict – geen zedendelict 
 
De groep zedendelinquenten bleek te klein (N = 17) om analyses uit te voeren om mogelijke 
verschillen met de overige gedetineerden vast te stellen. 
 
De naar voren gekomen profielen rond kenmerken van daders en typen delict geven met name bij de 
achtergrondkenmerken aanleiding tot mogelijke toespitsing van een behandelingsaanbod in het kader 
van Terugdringen Recidive. In de conclusies en aanbevelingen gaan wij hier nader op in. 
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6  Conclusies en aanbevelingen 
 
 
6.1  Beperkingen en reikwijdte van het onderzoek 
 
 
6.1.1  De representativiteit van de steekproef 
 
In dit onderzoek is een eerste verkenning uitgevoerd naar de prevalentie van criminogene factoren bij 
mannelijke gedetineerden in Nederland. Hiertoe is een steekproef samengesteld, en werd met een 
interviewversie van een vertaling van het instrument OASys Two een groep van 355 respondenten bereikt. 
Naar alle waarschijnlijkheid is de steekproef die is samengesteld representatief. Een eerste voorbehoud dat 
we daarbij moeten maken, is het volgende: Gedetineerden met beperkingen werden in een aantal gevallen 
niet voor een interview benaderd. Een tweede voorbehoud geldt een groep gedetineerden met zodanig 
ernstige psychiatrische problemen, dat zij bij voorbaat door de Piw-ers van deelname werden uitgesloten. 
Voor de gedetineerden met beperkingen moeten wij daarom een voorbehoud maken bij de scores op de 
secties 1 (delictgeschiedenis) en 2 (analyse huidig delict). Het is mogelijk dat dit onderzoek over de ernst 
van deze beide criminogene factoren onderrapporteert (de werkelijke problemen in de populatie zijn wellicht 
ernstiger, wellicht ook in samenhang met andere criminogene factoren). Voor gedetineerden met 
psychiatrische problemen heeft de kanttekening tot gevolg dat van een onderrapportage sprake kan zijn 
geweest bij de secties 10 (emotioneel welzijn) en 11 (denkpatronen en gedrag). 
 
6.1.2.  De betrouwbaarheid en validiteit van OASys Two 
 
Het instrument OASys Tw o (korte intakeversie), naar de Nederlandse situatie vertaald en omgezet in een 
interviewversie, heeft tijdens het onderzoek niet tot problemen bij de afname geleid. De door ons getrainde 
werkstudenten rapporteerden geen noemenswaardige problemen bij de opbouw en afname van het 
interview.  
Met het instrument zoals door ons gebruikt hebben wij gepoogd in de vorm van self-report door 
gedetineerden, alle factoren, dus statische en dynamische criminogene factoren, in kaart te brengen. 
Hoewel vaak links scheef verdeeld, is het instrument in staat ook ernstige tot zeer ernstige problemen op de 
diverse items te detecteren.  
De interne consistentie, een maat voor betrouwbaarheid, van de secties die in de Engelse OASys-versie 
worden onderscheiden kon in dit onderzoek bij 8 van de 12 secties niet worden gerepliceerd (Cronbach’s 
alpha). Dit houdt in, dat bij dit aantal secties niet met somscores kon worden gewerkt, en dat de afzonderlijke 
items in de analyse moesten worden betrokken. In hoofdstuk 4 is op een aantal mogelijke oorzaken 
ingegaan, die ook bij de huidige ontwikkeling van het diagnostisch instrument in opdracht van de 
reclassering aandachtspunten moeten zijn.  
Wij komen niet tot de conclusie dat de gedetineerden over het algemeen sociaal wenselijke antwoorden 
hebben gegeven. In dit onderzoek is dit weliswaar niet systematisch nagegaan, maar er is veel aandacht 
besteed aan uitleg aan de gedetineerden dat zij geen voordeel, maar ook geen nadeel van het interview 
konden ondervinden, en dat de werkstudenten niet voor justitie werkzaam waren. De gedetineerden zijn hier 
voor en tijdens het interview duidelijk op gewezen. 
Van een aantal secties van OASys Two moet vanuit dit onderzoek worden geconstateerd dat de 
inhoudsvaliditeit kan worden verbeterd, omdat de items nog geen aanvaardbare operationalisatie zijn van 
het begrip dat zij beogen te meten (face validity). Bovendien zijn, door praktische beperkingen, geen 
dossiers geraadpleegd of oordelen van bijvoorbeeld Piw-ers naast de self-reports gelegd om de convergente 
validiteit van de OASys-items vast te stellen. Dit probleem geldt vooral voor de secties 10, emotioneel 
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welzijn, en 11, denkpatronen en gedrag. Ook hier zullen bij de ontwikkeling van het diagnostisch instrument 
zoals eerder aangegeven, verbeteringen noodzakelijk zijn.  
 
De gemaakte kanttekeningen ten aanzien van de betrouwbaarheid en validiteit betekenen, dat er naast de 
beleidsbeslissingen voor het programma Terugdringen Recidive die (mede) op basis van de conclusies van 
dit onderzoek kunnen worden genomen, er ook  beslissingen zijn die niet (mede) op grond van de conclusies 
van dit onderzoek genomen kunnen worden.  
 
 
6.2  Conclusies 
 
1 In de onderzochte populatie zijn zowel statische (vaststaande, niet veranderbare) als dynamische 
(veranderbare) criminogene factoren duidelijk aanwezig, zo mag op basis van de interviews met de 
gedetineerden worden geconcludeerd. Op grond van buitenlands onderzoek (zie hoofdstuk 2) viel ook niet 
anders te verwachten. Omdat de steekproef voldoende representatief is, nemen wij aan dat dit voor de 
gehele populatie mannelijke gedetineerden in Nederland geldt. Voor het programma Terugdringen Recidive 
wordt in dit onderzoek duidelijk bevestigd dat bij de keuze van de interventies die zich op gedetineerden 
zullen richten, dynamische criminogene factoren als aangrijpingspunt aanwezig zijn.  
 
2 Het gebruik van zelfrapportage als onderzoeksmiddel, en de timing van het onderzoek – een interview 
vlak na instroom in detentie, hebben voor dit onderzoek als nadeel betekend, dat in de antwoorden van de 
gedetineerden cognitieve vervorming moet worden verondersteld. Men is ten tijde van de instroom (nog) 
boos, geagiteerd, enzovoort. Men bagatelliseert het delict, zeker als er nog geen uitspraak is gedaan (54% 
accepteert de verantwoordelijkheid voor het huidige delict niet, en 40% zegt niet gemotiveerd te zijn om 
onder toezicht van PI-personeel of reclasseringswerkers aan verandering van het handelen te werken). 
Tijdens de interviews worden relaties met familie en vrienden worden wellicht rooskleuriger voorgesteld dan 
deze relaties zelf zouden hebben gedaan, omdat men hoopt dat het contact goed blijft. Velen geven aan 
graag te willen werken, maar de verwachtingen van hetgeen met het vaak lage opleidingsniveau kan worden 
bereikt, zijn vaak overspannen. Veel gedetineerden geven een gunstig beeld over zichzelf, wanneer het gaat 
om hun vermogen opvattingen van anderen te kunnen inzien / begrijpen. Ook geeft de meerderheid van de 
gedetineerden aan niet of nauwelijks problemen te hebben met het oplossen van problemen, met de eigen 
sociale vaardigheden, met hun zelfbeheersing, met probleemherkenning, met het bereiken van doelen en 
met flexibel denken. Hierbij mag zeker worden verondersteld, dat de gedetineerden hun vaardigheden en 
mogelijkheden kunnen hebben overschat. De validiteit van de resultaten is, gegeven deze vervormingen, 
niet optimaal. Het gebruik van zelfrapportage tijdens de instroomperiode heeft echter ook een voordeel: 
Interventies, die in het kader van Te rugdringen Recidive worden ingezet, zullen ook rekening moeten 
houden met deze vervormingen. De gedetineerden zelf maken dat onmiskenbaar duidelijk.  
 
3 In de onderzochte populatie worden het meest frequent problemen naar voren gebracht op de volgende 
gebieden: psychisch welbevinden, arbeidsverleden, een delictgerelateerde kennissenkring/activiteiten en 
financiën. Daarnaast rapporteren veel gedetineerden matige tot ernstige problemen op het gebied van 
druggebruik en denk- en gedragsproblemen. 
 
4 De onderzochte populatie mannelijke gedetineerden bestaat voor een groot deel uit een groep die tot 
aan de detentie dagelijks harddrugs gebruikte (onderdeel van de criminogene factoren ‘Druggebruik’) en een 
vermogensdelict heeft gepleegd (onderdeel van de criminogene factor ‘Delictgeschiedenis)  Tussen beide 
kenmerken bestaat grote overlap.  
 
5 Van de onderzochte populatie bestond 46% uit veelplegers. Voorafgaand aan de uitgangszaak zijn zij 
gemiddeld al bijna 39 keer met justitie in aanraking gekomen. De analyse van deze groep laat zien, dat het 
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dagelijks harddruggebruik hier de meest dominante factor is, en we zien een duidelijke samenhang met een 
delictgerelateerde kenniskring en delictgerelateerde activiteiten.  
 
6 Gedetineerden brengen op het gebied van denkwereld en gedrag zowel problemen als sterke kanten 
naar voren. Wanneer nader wordt gekeken naar groepen gedetineerden met en zonder denk- en 
gedragsproblemen, zien we een onderscheid op een groot aantal variabelen vanuit zowel OASys als het 
strafrechtelijk verleden. Daarbij gaat het in alle gevallen om meer of ernstiger problemen bij gedetineerden 
met denk- en gedragsproblemen. Het gaat vooral om financiële problemen, een pro-criminele attitude, 
gewelddadig gedrag in samenhang met alcoholgebruik, en sociale isolatie. Ook is er een duidelijke 
samenhang tussen denk- en gedragsproblemen en een meer negatieve houding tegenover 
werk/dienstverband, meer delictgerelateerde kennissen en activiteiten, en minder motivatie om het recente 
criminele gedrag aan de orde te stellen. Dit laatste, gecombineerd met een vaker pro-criminele attitude, 
maakt van de gedetineerden met denk- en gedragsproblemen een waarschijnlijk moeilijk voor begeleiding te 
motiveren groep.  
Het aantal gepleegde delicten staat hier los van: het zijn niet óók nog eens vaak veelplegers.   
 
7 Een eerste verkenning van enkele andere specifieke groepen in de populatie (gedetineerden die 
psychiatrische problemen rapporteren, dagelijkse harddruggebruikers, jongeren, plegers van geweld-, 
zeden- en vermogensdelicten), leidt tot de conclusie dat het mogelijk is profielen van criminogene factoren 
bij deze verschillende groepen vast te stellen. Voor de groep jongeren (tot 24 jaar) komt een profiel naar 
voren dat relatief gunstig afsteekt: zij zijn het algemeen nog niet zo vaak veroordeeld en geven vaker aan 
dat de relaties met naaste familie en anderen in de sociale omgeving redelijk of goed zijn. Omdat zij vaak 
nog thuis wonen, is er voor hen vaker sprake van een relatief (nog) gunstige huisvestingssituatie.  
 
 
6.3  Aanbevelingen 
 
1 De groep gedetineerden die denk- en gedragsproblemen rapporteren is groot, en deze problemen 
hangen, zoals in de conclusies aangegeven, met veel andere problemen samen. We doen daarom de 
aanbeveling programma’s die zich op denk- en gedragspatronen richten (waaronder cognitieve 
programma’s) breed in te zetten.  
 
2 Een aanbeveling bij het aanbieden van deze programma’s is, dat zij niet alleen op effectieve wijze de 
gedetineerden ondersteunen bij het ontwikkelen van meer/betere denk- en gedragsvaardigheden, maar ook, 
voorafgaand daaraan, hen een meer realistisch beeld van hun huidige vaardigheden en mogelijkheden 
kunnen laten ervaren (zie conclusie 2).  
 
3 Het gegeven dat voor gedetineerden met verschillende achtergrondkenmerken en typen gepleegde 
delicten profielen naar voren zijn gekomen van criminogene factoren, biedt aanknopingspunten voor 
indicaties op maat voor interventies. Daartoe is echter als tussenstap vereist, dat – als onderdeel van 
diagnostiek en indicatiestelling - de responsiviteit (de combinatie van motivatie, leerbaarheid en leerstijl) van 
de gedetineerden wordt vastgesteld.  
 
4 Voor het vergroten van de motivatie van gedetineerden om aan gedragsverandering te werken (zie 
conclusie 2) doen we de aanbeveling niet alleen specifieke methodieken als ‘motivational interviewing’36 van 
gedetineerden in te zetten, maar ook om het algemene klimaat, het motiveringsbeleid, van de inrichting waar 

                                                 
36 “Motivational interviewing (MI) is een directieve methode om gedragsverandering te bevorderen. De klant wordt geholpen om de 
eigen ambivalenties ten aanzien van deze gedragsverandering te onderzoeken en op te lossen.  Vergeleken met minder directieve 
methoden is MI sterker en meer exclusief gericht op onderzoek en oplossen van deze ambivalenties, en de interviewer / behandelaar 
neemt daarbij een sturende rol op zich.” Uit: Rollnick S., & Miller, W.R. (1995).  What is motivational interviewing?  Behavioural and 
Cogniti ve Psychotherapy, 23, 325-334. 
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nodig te verbeteren. Dit klimaat dient door alle medewerkers, van schoonmaker tot Piw-er tot behandelaar, 
te worden vormgegeven. Het klimaat is uitnodigend en niet problematiserend waar dat in het kader van 
motivering niet hoeft, en tegelijkertijd worden geen grensoverschrijdingen getolereerd.    
 
5 Het aandeel gedetineerden met een combinatie van harddrugverslaving en vermogensdelicten is zeer 
groot. Het programma Terugdringen Recidive richt zich op delictgedrag. Verslaving is geen delict, maar wel 
een duidelijk bevorderende dynamische factor voor vermogensdelicten. Nader onderzoek is wenselijk naar 
het zwaartepunt waar de aanpak van dit probleem op moet komen te liggen, of eventueel, hoe differentiatie 
tussen typen aanpak kan worden ontwikkeld: Wie is gebaat bij een programma dat primair is gericht op de 
verslaving, en wie bij een programma dat zich meer direct richt op het voorkomen van diefstallen, inbraak, al 
dan niet met geweld? Bij dit onderzoek is ook vereist dat nader wordt gedifferentieerd tussen dagelijks 
gebruik en weekendgebruik. 
 
6 Op grond van dit onderzoek kan niet worden gesteld dat er gedetineerden zonder mogelijkheden voor 
het voorkomen van terugval zijn. De meeste gedetineerden rapporteren op enkele gebieden problemen, en 
niet op alle gebieden. Er zijn altijd aangrijpingspunten, hetgeen ons tot de aanbeveling brengt geen 
eenzijdige nadruk op straf en repressie te leggen. Bovendien leidt het niet aanpakken van de dynamische 
factoren ertoe, dat men de statische factoren vrij spel geeft en de dynamische laat verharden. Het is al eens 
gezegd: “Bedenk wel, wat oorsaecken hem daer toe hebben gebracht”.  
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Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie 
 
Leden: 
 
Mw. Prof. Mr. Dr. C. Bijleveld, voorzitter  NSCR 
Mw. Drs. J. Plaisier      WODC 
Mw. Drs. J. Bosker      SRN 
Dr. E. Bulten        PI Vught 
Drs. B. van der Linden     Ministerie van Justitie 
Dr. A. van den Hurk       DJI 
 
Onderzoekers: 
 
Dr. B.O.Vogelvang       Adviesbureau Van Montfoort  
Drs. A. van Burik        Adviesbureau Van Montfoort  
Drs. B Wartna        WODC 
Dr. L. van der Knaap      WODC 
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