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Voorwoord

Wie wil weten welke strafrechtelijke interventies erin slagen de recidive
onder justitiabelen terug te brengen, heeft kennis nodig; niet alleen van de
uiteindelijke resultaten, maar ook van de processen die met de interventies
op gang worden gebracht, van de oorzaken van de gewenste gedragsveran
deringen en liefst ook van de kosten die met de interventies gemoeid zijn.
Doorgaans wordt die kennis vergaard door het doen van evaluatieonder
zoek.

Over hoe evaluaties op het terrein van strafrechtelijke interventies efficiënt
kunnen worden opgezet, gaat deze wegwijzer. Fasen in het onderzoeks
proces worden toegelicht, ingegaan wordt op het belang van de theorie die
aan de interventies ten grondslag ligt, de aard en omvang van de gegevens-
verzameling komt aan bod en — wezenlijk voor het onderzoek naar de
effecten van sancties — er worden handreikingen gedaan voor het toepassen
vaii een (quasi-)experimenteel design.

De gids is geschreven door onderzoekers en bestemd voor beleidsmakers,
veldwerkers, beoordelaars en begeleiders van strafrechtelijke interventies
gericht op de reductie van recidive, kortom voor iedereen die bij de uitvoe
ring van daderprogramina’s betrokken is. Het bevat concrete tips, maar ook
toegankelijk weergegeven onderzoeksliteratuur. Veel succes ermee
en.... make it work.

Prof. dr. Frans Leeuw
Directeur WODC
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Met de nota Naar een veiliger samenlevingheeft het kabinet zich tot doel

gesteld de criminaliteit onder personen die al eerder in de fout zijn gegaan,

te beperken. Via beleidstrajecten als Terugdringen Recidive en Jeugd terecht

zet justitie de komende jaren extra middelen in voor de implementatie van

‘effectieve strafrechtelijke interventies’, interventies die erin slagen verdere

recidive onder justitiabelen te voorkomen.

Welke specifieke doelgroepen worden aangepakt en welke interventies

zullen worden uitgevoerd, staat nog niet geheel vast. Duidelijk is wel dat

alleen kansrijke initiatieven in aanmerking zullen komen. De kosten voor de

opvang van justitiabelen zijn de laatste jaren sterk gestegen. De modernise

ring van de sanctietoepassing, zowel ten aanzien van volwassen als ten

aanzien van jeugdige daders, vergt een gerichte en efficiënte inzet van

schaarse middelen. Plannenmakers en uitvoerders van projecten of inter

ventiest speciaal gericht op het terugdringen van recidive kunnen een

aanvraag om ‘erkenning’ indienen bij het ministerie van Justitie. Een spe

ciale commissie bekijkt of de interventies aan de kwaliteitseisen voldoen en

adviseert de minister over in- en uitvoering van de interventies.

1.1 Kwaliteitscriteria voor interventies gericht op recidivereductie

Eén van de voorwaarden waaraan de bedoelde interventies moeten

voldoen, is dat zij gebaseerd zijn op een expliciet, empirisch gefundeerd

veranderingsmodel. De beschrijving van de interventie moet duidelijk

maken op welke specifieke groep volwassen of jeugdige justitiabelen de

interventie zich richt, hoe de aanpak van de doelgroep eruitziet en langs

welke weg deze aanpak geacht wordt te leiden tot de gewenste gedrags

verandering.

De kwaliteitscriteria die in het kader van de trajecten Terugdringen Recidive

en Jeugd terecht werden opgesteld2,zijn afgeleid uit de zogeheten what

works-literatuur. Via internationale metastudies en overzichtsartikelen

wordt langzaam duidelijk aan welke voorwaarden effectieve strafrechtelijke

interventies moeten voldoen.3Steeds duidelijker wordt welke methoden

werken, voor wie en onder welke omstandigheden. Bekend zijn inmiddels

1 De termen ‘interventie’, ‘project en ‘programma’ zullen in deze handleiding door elkaar worden gebruikt le

peragraaf 1.3 volgt een definitie van de klasse van etrafrechtelijke interventies die we op het oog hebben.

2 Bijlage 2 bevat een opsomming van de kwaliteitvcriteria die in de beleidsprogramma’s worden gebruikt

3 Zie voor recente meta-analyses van onderzoek naar effectieve strafrechtelijke interventies bijvoorbeeld

McGuire (2091) en Mackenzie (2092). Lipaey en Wilaon(1 998) gaan specifiek in op de effecten van sancties

voor jeugdigen. Via de aito van het WODC is een schematische weergave te verkrijgev van de uitkoweten

van een groot aantal recente overzichtatudies (Wartna, Baas en Beevakkers, 2004) De besprekingen van de

internationale literatuur door Bol (1995) en Beenakkers (2090, 2091) zijn uitvoeriger van aard.
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bijvoorbeeld de drie basisprincipes voor succesvol ingrijpen: het behoefte-,
het risico- en het responsiviteitsbeginsel (Andrews e.a., 1990; cf. Bonta,
2002).

Het behoeftebeginsel stelt dat effectieve interventies zich uitsluitend richten
op de behandeling van criininogenefactoren (‘criminogenic needs’), factoren
in de leefomgeving van de justitiabelen die specifiek samenhangen met het
vertonen van crimineel gedrag. Het risicoprincipe houdt in dat de intensiteit
van de interventie moet zijn afgestemd op de kans dat er recidive optreedt.
Daders met een laag recidiverisico zijn alleen gebaat bij een minimale inter
ventie, daders met een hoog recidiverisico vergen een meer intensieve
aanpak. Het responsiviteitsprincipe ten slotte, dicteert dat de opzet van het
behandelprogramma moet aansluiten op de leerstijl van de justitiabelen. Bij
de omgang met de deelnemers moet met andere woorden rekening worden
gehouden met hun motivatie, het intelligentieniveau, en meer in het
algemeen de wijze waarop zij gewend zijn te reageren op hun omgeving.

Interventies worden alleen erkend als de aanpak die men voorstaat, aansluit
op inzichten die zijn vastgelegd in de onderzoeksliteratuur. Men moet dus
onder meer kunnen aangeven hoe de hiervoor beschreven basisprincipes
van effectief ingrijpen concreet zijn uitgewerkt. Uit de beschrijving van de
plannen (de projectbeschrijving’) moet blijken op welke probleemgebieden
de interventie betrekking heeft, welke aanpak van criminogene factoren
men voorstaat en welke benadering van de deelnemers men daarbij voor
ogen heeft. Tevens moet duidelijk zijn door welke wetenschappelijke bevin
dingen de aanpak wordt ondersteund.

1.2 Onderzoek naar de effecten van interventies

Maar de tvhat works-benadering impliceert ook dat de werking van de inter
venties ‘onderzoekbaar’ is. Uit effectevaluatie moet uiteindelijk blijken of de
plannen op correcte wijze zijn uitgevoerd en of de interventies in de praktijk
aan de verwachtingen hebben voldaan. Onderzoek naar de effectiviteit van
strafrechtelijke interventies betekent dat er recidivemetingen zullen worden
uitgevoerd. Het WODC heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld die in deze
wegwijzer uit de doeken zal worden gedaan. De recidive die volgt op de
tenuitvoerlegging van een strafrechtelijke interventie vormt een belangrijke
indicatie van de outconie, het maatschappelijke effect dat de interventie
uiteindelijk heeft. Om dit effect vast te stellen moet de recidivemeting wel
aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien is het omwille van de
vergelijkbaarheid van de effecten van interventies van belang dat de
recidive, waar mogelijk, op dezelfde wijze wordt gemeten. Vandaar dat in
deze wegwijzer uitvoerig op deze materie zal worden ingegaan (zie hoofd
stuk 4).
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De evaluatie van de effecten van een strafrechtelijke interventie bestaat
evenwel uit meer dan een recidivemeting. We willen niet alleen weten ôf de
interventies werken, maar ook hoe en waarom sommige interventies
werken en andere niet, of in elk geval minder goed. De effectevaluatie van

strafrechtelijke interventies richt zich daarom ook op de tussenliggende
progranimadoelen. Onder programmadoelen verstaan we de concrete
doelstellingen die de projecten op korte of middellange termijn ten aanzien

van de individuele justitiabelen nastreven. Welke doelen dat zijn, hangt af

van de inhoud en opzet van de specifieke interventies. Een behandeltraject
voor verslaafde criminelen heeft (deels) andere programmadoelen dan een

arbeidstoeleidingsproject voor langgestrafte gedetineerden.

Box 1: Output, impact en outcome van een strafrechtelijke interventie

Bij het meten van de programmadoelen van een strafrechtelijke interventie moet

onderscheid worden gemaakt tussen output en impact. De output van een inter

ventie wordt gemeten in termen van de producten’ of diensten’ die men met

het uitvoeren van de interventie aflevert. Bij een behandeltraject voor verslaafde

criminelen is dat bijvoorbeeld het aantal plaatsingen in een speciaal daartoe

uitgeruste inrichting, of het aantal tijdens de opvang aangeboden programma-

onderdelen. Bij het meten van de impact van een interventie gaat het om de

effecten die de geleverde diensten — direct of indirect — hebben op het gedrag

en functioneren van de deelnemers. Zo telt men bij het project voor verslaafde

criminelen naast het aantal keren dat de behandelmethodiek correct is toege

past (output), onder meer het aantal keren dat de behandeling heeft geleid tot

regulering van het druggebruik (impact); bij een arbeidstoeleidingsproject dat

mikt op verbetering van de positie van ex-gedetineerden op de arbeidsmarkt,

telt men naast het aantal bemiddelingen (output), bijvoorbeeld het aantal

succesvolle plaatsingen in een baan of opleiding (impact). De output van

geleverde diensten en de impact daarvan op de leefomstandigheden en het

functioneren van de deelnemers variëren met de tussenliggende programma-

doelen, ook al streven de interventies naar hetzelfde einddoel en hebben zij

uiteindelijk dus dezelfde gewenste outcome: de reductie van recidive onder de

deelnemers.

Welke programmadoelen (of combinaties van programmadoelen) ook

worden nagestreefd, voor een goede evaluatie is het van belang dat er met

betrekking tot deze doelen gegevens worden vastgelegd. Dit is overigens de

verantwoordelijkheid van de leiding en medewerkers van de projecten zelf;

een goede informatiehuishouding is één van de voorwaarden voor erken

ning (zie bijlage 2). In de plannen moet zijn beschreven welke gegevens

door de medewerkers worden bijgehouden. De projectleiding dient duide

lijk te maken op welke wijze de impact van de interventie, de effecten op de

criminogene factoren van de deelnemers, wordt vastgelegd. Op basis van de

verzamelde gegevens moeten onderzoekers kunnen bepalen in welke mate
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de programmadoelen werden gerealiseerd en hoe de vorderingen op de
relevante probleemgebieden tot stand zijn gebracht. Uit de informatie
kunnen de onderzoekers afleiden welke processen hebben geleid tot de
gewenste gedragsveranderingen en onder welke (organisatorische)
omstandigheden deze veranderingen al dan niet plaatsvinden.

1.3 Doel en doelgroep van de wegwijzer

Deze wegwijzer handelt over onderzoek naar de effecten van strafrechtelijke
interventies. We gaan in op de vraag hoe dit onderzoek kan worden opgezet
en zullen daarbij aandacht besteden aan de evaluatie van plannen, van
processen, output, impact en outcome. Niet alle details van de te volgen
werkwijzen komen ter sprake, we beperken ons tot de hoofdlijnen.
De handleiding heeft betrekking op interventies die speciaal tot doel
hebben verdere criminaliteit onder justitiabelen te voorkomen en die dit
doel trachten te bereiken door behandeling’ van criminogene factoren.
Gemakshalve zullen we deze klasse van interventies daderprogramma’s
noemen. Elk initiatief (project, traject, interventie, gedragsinterventie,
programma, sanctie, executiemodaliteit etc.) dat zich laat beschrijven als
een gestructureerd geheel van voorzieningen en methodische handelingen
en dat zich richt op speciale preventie door middel van een gerichte aanpak
van criminogene factoren bij individuele justitiabelen’, is een dader-
programma en valt onder het bereik van deze handleiding.4

Niet alle strafrechtelijke interventies zijn gericht op speciale preventie via
beïnvloeding van het gedrag en de omstandigheden van individuele justitia
belen. Een arbeidstoeleidingsproject voor langgestraften is een voorbeeld
van een daderprogramma, een korte vrijheidsstraf uitgevoerd in een sober
regime niet, omdat er geen ‘behandeling’ van criminogene factoren plaats
vindt. Toch kan het ook bij deze laatste sanctie zeer nuttig zijn om na te
gaan welke recidive erop volgt, al was het maar alleen om deze uitstroom-
resultaten te kunnen afzetten tegen de recidive die volgt op een alternatief
daderprogramma. Sommige onderdelen van de handleiding zijn dan ook
van toepassing op ander soortige strafrechtelijke interventies, het geheel
heeft betrekking op daderprogramma’s.

De handleiding is primair bedoeld voor veidwerkers en beleidsmedewerkers
die betrokken zijn bij de ontwikkeling, opzet, uitvoering en beoordeling van
daderprogramma’s. Zij voeren het onderzoek naar de effecten van dergelijke

4 De handleiding gaat over concrete strafrechtelijke interventies en niet over de evaluatie van integrale

beleidsprogramma’s. Daarvoor zijn andere methoden van onderzoek geëigend, zoals ‘meta-analyse’ of

‘research synthesis’ (cf. Pawson, 2002).
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programma’s niet zelf uit, maar krijgen er wel mee te maken. Door op een rij
te zetten wat nodig is voor een goede evaluatie, hopen wij duidelijk te
maken welke rol de betrokken functionarissen kunnen spelen.
Beleidsmakers kunnen het onderzoeksproces vergemakkelijken door de
juiste condities voor onderzoek te helpen creëren. Projectmedewerkers
helpen mee door tijdig na te denken over de gegevens die op termijn voor
onderzoek beschikbaar moeten zijn.

De handleiding is geen zwaar wetenschappelijk werk, maar een praktische
gids, een wegwijzer, die een opsomming geeft van de bijzonderheden van
het onderzoek op dit terrein en tegelijk aangeeft in welk kader een en ander
dient plaats te vinden. Het oogmerk van de handleiding is standaardisering
van onderzoek naar de effecten van daderprogramma’s. Wanneer de effect
evaluaties (globaal) volgens dezelfde lijnen verlopen, kunnen de uitkomsten
van interventies beter met elkaar worden vergeleken en kan het beleid ten
aanzien van de daderprogramma’s in samenhang worden bepaald.

1.4 Opbouw van de wegwijzer

Zoals eerder aangegeven, bestaat een effectevaluatie uit meer dan een
recidivemeting. Een recidivemeting brengt een deel van de outcome in kaart,
maar om de uiteindelijke resultaten van een daderprogramma te kunnen
duiden is meer kennis nodig: over de opzet van het programma, over de
omgeving waarin het wordt uitgevoerd, over de realisatie van de program
madoelen en over de organisatorische en sociaal-psychologische processen
die er al dan niet toe leiden dat deze doelen worden gehaald. Een recidive
meting is, ook gezien in de tijd, slechts het sluitstuk van een reeks van
onderzoeksactiviteiten. In hoofdstuk 2 van de handleiding zal deze reeks, de
evaluatieketen, nader worden omschreven.

Als eenmaal duidelijk is uit welke verschillende fasen de evaluatie van
daderprogramma’s bestaat, zal in hoofdstuk 3 meer specifiek worden
ingegaan op de randvoorwaarden voor een goede effectmeting. Effecten van
strafrechtelijke interventies kunnen alleen vergelijkenderwijs worden
vastgesteld. De resultaten behaald bij de deelnemers van het programma
moeten worden vergeleken met resultaten behaald bij daders die niet aan
het programma hebben deelgenomen (de ‘controlegroep’). Gebeurt dat niet,
dan kunnen de uitkomsten in de onderzoeksgroep niet zonder meer worden
toegeschreven aan de werking van de interventie. Om de verschillen met de
onderzoeksgroep betrouwbaar te kunnen meten, moet de controlegroep
een vergelijkbare samenstelling hebben. De beste manier om dit te bereiken
is door ‘randomisering’; kandidaten voor de interventie worden op wille
keurige wijze over de onderzoeks- en controlegroep verdeeld. Maar naast de
vergelijkbaarheid is ook de omvang van de controlegroep van belang. Om
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statistische redenen zijn zowel voor de onderzoeksgroep als voor controle

groep betrekkelijk veel respondenten nodig. Deze en andere technische

voorwaarden worden in hoofdstuk 3 besproken.

Hoofdstuk 4 van deze handleiding is geheel gewijd aan het meten van de

omvang van de recidive. Zoals aangegeven, heeft het WODC hiervoor een

vaste methodiek ontwikkeld. Hoewel er alternatieve methoden zijn om de

recidive in een groep te bepalen, is het omwille van de vergelijkbaarheid van

de uitkomsten van het evaluatieonderzoek dienstig om in elk geval op een

aantal belangrijke punten steeds dezelfde werkwijze te hanteren. In hoofd

stuk 4 zal de werkwijze van het WODC worden toegelicht.

In hoofdstuk 5 worden de hoofdpunten van deze wegwijzer nog eens op een

rij gezet.
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Daderprogramma’s verschillen naar vorm, inhoud, aanpak en doelgroep,
maar uiteindelijk kennen ze hetzelfde doel: de reductie van recidive. Het
succes van de programma’s wordt dan ook bepaald door de mate waarin de
ex-deelnemers terugvallen in crimineel gedrag. Het onderzoek bestaat
echter uit meer dan een recidivemeting. We willen ook weten waarom een
bepaald programma bij de ene (sub)groep succesvol is en bij de andere niet
en welke mechanismen, processen en oorzaken daaraan ten grondslag
liggen. De recidivemeting vormt dan ook slechts het sluitstuk van de evalua
tieketen, een reeks van activiteiten waarin op systematische wijze informatie
over de programma’s wordt verzameld en verwerkt.

Tabel 1 geeft aan uit welke schakels de evaluatieketen bestaat. Het onder
zoek naar de effecten van daderprogramma’s kent drie fasen: de plan-, de
proces- en de productevaluatie.° In principe worden altijd alle fasen door
lopen, want anders blijft een deel van de vragen onbeantwoord.
De planevaluatie vindt plaats vôér de invoering van een programma. In deze
fase worden de plannen doorgelicht en wordt zo nauwkeurig mogelijk
vastgesteld welke effecten men van de interventie mag verwachten.
De procesevaluatie vindt plaats als het daderprogramma gestart is. In deze
fase draait het voornamelijk om de vraag of de interventie op correcte wijze
wordt uitgevoerd. Is dat het geval, dan kan men overgaan tot de fase van de
productevaluatie. Hierin richt de aandacht zich op het vaststellen van de
feitelijke effecten van de interventie.

2.1 Planevaluatie: waarom zou een interventie werken?

Bij een planevaluatie gaat het om de vraag welke effecten van een
programma (of een bijstelling van een programma) mogen worden
verwacht. De planevaluatie gaat normaal gesproken vooraf aan de invoering
van een programma, maar hierop zijn uitzonderingen denkbaar. Ook als het
programma al enige tijd draait, is het mogelijk een planevaluatie te doen. De
centrale vraag verandert dan overigens niet; welke resultaten zal het
programma op grond van de plannen die men heeft, weten te behalen?

Een planevaluatie moet de beleidsmakers duidelijk maken waarom het
verstandig is om een bepaald daderprogramma te implementeren. Daar zijn

5 Analoog aan de indeling hij 5wanborn (1999), zij het dat deze auteur de planevaluatie meer ziet em de
ontwerpfaee van de internentie en niet eb onderzoek naar de plannen op zich, zoala wij hier doen. We
apreken van een evaluatieketen omdat de faoen normaal geaproken in een vaate eolgorde worden
afgewerkt. Sema in het nodig om aanvullende plan- en proceaevabuatiea uit Invoeren alvorena over te gaan

tot de faae van de productevabuatie, bijvoorbeeld wanneer de opzet van een programma een belangrijke
wijziging heeft ondergaan.
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grofweg twee methoden voor, die naast elkaar kunnen worden toegepast:
het reconstrueren van de programmatheorie en een familie van technieken
die we hier gemakshalve kosten-batenanalyse zullen noemen, Op beide
soorten methoden gaan we afzonderlijk in.

2.1.1 Reconstructie van de prograinmatheorie

Aan elk daderprogramma liggen assumpties ten grondslag; er worden

veronderstellingen gedaan over de doelgroep, de aanpak van de doelgroep
en de gedragsmechanismen die door het pakket aan te plegen interventies

bij de deelnemers van het programma in werking worden gezet. De juistheid
van deze veronderstellingen is mede bepalend voor het succes van het

6programma.

Een daderprogramma wordt alleen erkend als het theoretisch voldoende is
onderbouwd. De interventie dient gebaseerd te zijn op een expliciet veran

deringsmodel waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond (zie
bijlage 2). Maar niet alleen de onderliggende theorie moet kloppen, ook de
uitwerking van de theorie is van groot belang. Ook hij de ‘vertaling’ van de
theorie in concrete plannen voor de praktijk worden veronderstellingen
gedaan over de werking van de interventie die bepalen of het programma

een kans van slagen heeft.

In deze stap van de planevaluatie wordt het geheel van assumpties, de
onderliggende ‘logica of’rationale’ van de interventie, in kaart gebracht. Dit

gebeurt aan de hand van de beschikbare stukken en — indien nodig — via

aanvullende gesprekken met ontwerpers en uitvoerders van het programma.

Naast de expliciete theorie die wordt toegelicht in de projectbeschrijving,
wordt ook het geheel aan impliciete veronderstellingen dat ten grondslag
ligt aan de praktische uitwerking van de interventie (de zogeheten ‘praktijk

theorie’), gearticuleerd en getoetst aan de kennis en inzichten vastgelegd in

de wetenschappelijke literatuur.

Bij interventies die passen in het kader van de beleidsprogramma’s
Terugdringen Recidive en Jeugd Terecht bekijkt een speciale commissie of

een daderprogramma kan worden erkend als ‘effectieve’ of ‘veelbelovende’

interventie. Aan de hand van de criteria opgenomen in bijlage 2 beoordeelt
deze groep van deskundigen of de projectplannen afdoende zijn onder
bouwd en het programma een kans van slagen heeft. Een belangrijk deel

6 Het gaat hier om de veronderstellingen rondom een specifieke groep interventies, Lc. de daderprogramma’s.

Voor de methoderegels die gelden voor het blootleggen van assumpties die ten grondslag liggen aan

meeromvattende beleidsprogramma’s, zie Klein Haarhuis en Leeuw (2004).
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Box 2: Aandachtspunten voor de planevaluatie

____________

In de fase van de planevaluatie worden de assumpties die ten grondslag liggen
aan de uitvoering van een daderprogramma kritisch onderzocht. Voorbeelden van
vragen die bij de reconstructie van de programmatheorie’ aan de orde kunnen
komen zijn:
—In welke specifieke termen wordt de doelgroep van het daderprogramma

omschreven?
—Op welke criminogene factoren richt het programma zich en hoe zijn deze

factoren van invloed op het (crimineel) gedrag van de deelnemers?
—Waaruit bestaat de behandeling van deze criminogene factoren? Is er sprake

van een éénvormig geheel (een module) of bestaat de interventie uit verschil
lende onderdelen die in wisselende samenstelling worden aangeboden (een
multimodaal’ programma)?

— In welke setting of context vindt de interventie plaats? Maakt zij onderdeel uit
van een traject of van een ander groter geheel? Waarom zou de interventie in
deze context werken?

—Welke (ketens van) gedragsmechanismen moeten ervoor zorgen dat de interven
ties die men pleegt, leiden tot de gewenste veranderingen en het uitblijven van
recidive? Waarom zouden deze mechanismen in werking treden?

—Zijn er, hoewel wellicht in een andere context, vergelijkbare programma’s of
behandelmethoden bekend voor de betreffende doelgroep en welke resultaten
geven deze interventies te zien?

—Welke verwachtingen koesteren de direct betrokkenen van het programma? Wat
motiveert hen om aan het programma mee te werken? Onder welke omstandig
heden werkt het volgens hen het best?

—Welke recidivereductie mag van dit daderprogramma worden verwacht? Waarop
is deze verwachting gebaseerd?

—Welke positieve en negatieve effecten zijn er naast recidivereductie te voorzien?
Op welk niveau zullen deze neveneffecten zich voordoen?

van de vragen die bij een planevaluatie aan de orde komen, komt dus voor
rekening van de erkenningscommissie’. Onderzoekers die betrokken zijn bij
deze fase van de evaluatie van een daderprogramma moeten bekijken welke
aanvullende analyses nodig zijn. Van belang is dat de plannen goed worden
doorgelicht zodat het risico van mislukking zo klein mogelijk is. Wanneer de
programmatheorie niet klopt, werkt de interventie niet zoals die is beschreven
en is bedoeld. In dat geval kan men beter van verdere implementatie afzien.

2.1.2 Ex ante kosten -batenanalyse.s

Een aanvullende manier om voorafeen inschatting te doen van de kwaliteit
van uiteenlopende daderprogramma’s, is het uitvoeren van financiële analy
ses. De projectleiding moet aan geven welke kosten met de uitvoering van
de interventies gemoeid zijn (zie bijlage 2). Zijn de kosten per deelnemer
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bekend, dan kunnen deze op uiteenlopende wijzen worden afgezet tegen de

verwachte effecten van het daderprogramma.

Aandacht voor de kostenaspecten van strafrechtelijke interventies bij eva

luatieonderzoek is betrekkelijk nieuw, maar in de Verenigde Staten en in het

Verenigd Koninkrijk is de nodige ervaring opgedaan met dit type onderzoek

en zijn de gehanteerde methodieken inmiddels beschreven (zie bijvoorbeeld

Aos e.a., 2001 en Dhiri en Brand, 1999). In Nederland wordt in opdracht van

het WODC door onderzoeksbureau Ecorys/NEI een model ontwikkeld voor

het doen van kosten-batenanalyses van justitiële interventies. De eerste

versie van dit model wordt naar verwachting eind 2004 opgeleverd.

Box 3 Kostensoorten van justitiele intvpröjiei

De eerste stap bij het doen van financiële analyses is het inzichtelijk maken van

cle kosten die met de uitvoering van de programma’s zijn gemoeid. In navolging

van de economische onderzôeksafdeling van de Home Office, onderscheidt

Ecorys/NEI zeven verschillende kostensoorten voor justitiële interventies:

— Personeelskosten: de bruto salariskosten die de werkgever moet maken,

alsmede de kosten voor training van begeleiders/docenten/trainers en de

inzet van vrijwilligers;

— Locatiekosten: de kosten voor het gebruiken van ruimtes, zoals kantoor-

plekken, ruimtes v et en van cursussen en dergelijke;

— Operationele kosten: c municatiekosten (telefoon, hardware en software),

reiskosten, kosten voor kantoorbenodigdheden en dergelijke;

— Materiaalkosten: kosten die worden gemaakt voor materiaal benodigd voor

een interventieproject, waarbij gedacht kan worden aan lesmateriaal, onder

steunend materiaal en dergelijke;

— Out-of-pocket kosten: kosten die gemaakt worden voor het inhuren van

externe resources zoals bijvoorbeeld onderzoek en analyse om tot het beste

alternatief te komen door derden, of de inhuur van docenten voor het geven

van onderwijs;
— Documentatiekosten kosten voor verslaglegging en verspreiding van de

documentatie over de voortgang en resultaten van een Interventieproject

— Financieringskosten: rente op leningen, maar ook bijvoorbeeld kosten voor

een accountantscontrole.

Als de projecten dezelfde kostenposten onderscheiden en dezelfde reken- en

toewijzingsregel gebruiken, zijn de kostenoverzichten van d projecten onder

ling vergelijkbaar en is meteen duidelijk hoe duur de programma’s per

deelnemer zijn.

Vooruitlopend op het model kunnen we stellen dat er grofweg drie varian

ten zijn voor het uitvoeren van kosten-batenanalyses (Ecorys, 2004):

1 Kosteneffectiviteitanalyses (KEA): deze methode wordt gebruikt als het

belangrijkste effect van een interventie (i.c. recidivereductie) wel in een

maat, maar niet in een geidswaarde kan worden uitgedrukt.
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2 Kosten-batenanalyses in engere zin (KBA): deze techniek wordt toegepast
als de belangrijkste baten van een interventie ook in geidswaarden
kunnen worden uitgedrukt.

3 Ivlulticriteria-analyse (MCA): deze methode geldt als de baten van een
interventie uiteenlopen en niet te kwantificeren zijn.

Bij kosterieffectiviteitanalyses (KEA) worden de kosten van daderprogram
ma’s afgezet tegen de verwachte baten in termen van recidivereductie. Op
basis van ervaringen met soortgelijke interventies in binnen- en buitenland,
kan een globale schatting worden gemaakt van het percentage recidive
delicten dat men via het programma hoopt te kunnen voorkomen.7
De verhouding tussen dit percentage en de (meer)kosten die per deelnemer
worden gemaakt, geeft de kosteneffectiviteit van het programma aan. De
kosteneffectiviteit is de prijs die voor de recidivereductie moet worden
betaald. Met deze maat wordt de prijs-kwaliteitverhouding van een dader-
programma uitgedrukt.

Bij een kosten-batenanalyse in engere zin (KBA) worden de effecten van een
interventie uitgedrukt in financiële waarden. Als een daderprogramma de
recidive verlaagt, betekent dit dat de samenleving zich kosten bespaart.
Recidivereductie betekent dat er minder delicten worden gepleegd, dat er
minder maatschappelijke schade ontstaat en dat politie en justitie minder
uitgaven behoeven te doen voor het opsporen, vervolgen en berechten van
verdachten en het executeren van straffen. Ecorys/NEI gaat na of de
waarden van deze en andere effecten in euro’s kunnen worden uitgedrukt.
Blijkt dat het geval, dan wordt het mogelijk om per daderprogramma te
berekenen welk bedrag — naar verwachting — zal worden terugverdiend op
elke euro die het programma kost.

Een multicriteria-analyse (MCA) houdt rekening met het feit dat een dader-
programma meerdere doelen dient en dat niet alle effecten van de
interventie te kwantificeren zijn. Naast recidivereductie zijn tal van andere
‘baten’ en ‘kosten’ van daderprogramma’s denkbaar die een rol kunnen
spelen in de besluitvorming rond de (verdere) invoering. Bij een MCA komt
het erop aan de hoofd- en neveneffecten — of zij nu bedoeld zijn of niet —

vooraf zo goed mogelijk in kaart te brengen, ook al kunnen zij niet alle in
(gelds)waarden worden uitgedrukt (cf. Yoon en Hwang, 1995).

7 Natuurlijk mogen de percentages die in de literatuur worden genoemd, niet zomaar worden overgenomen.
Men moet rekening houden met de wijze waarop de recidive is berekend en bij het stellen van een
prognose ook rekening houden met de base rate, het recidiveniveau dat men normaal gesproken in de
betreffende doelgroep aantreft. In veel gevallen kan het WODC deze base ratee aanleeeren.
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Box 4 Hoofd-en neveneffecten van daderprogramma’s

Bij een multicriteria-analyse (MCA) worden alle verwachte hoofd- en neven-

effecten van daderprogramma’s op een rij gezet Over de hoofdeffecten van

daderprogramma’s bestaat doorgaans geen onduidelijkheid, die worden

gemeten in termen van de tussenliggende programmadoelen en in termen van

recidive. Lastiger is het om de neveneffecten te benoemen. Een voorbeeld van

een belangrijke (maar vaak vergeten) bijwerking van een daderprogramma is het

mogelijke incapacitatie-effect. Daderprog ram ma’s mikken op recidivereductie

nadat de behandeling is afgerond, maar ook tijdens de interventie wordt wellicht

een hoeveelheid criminaliteit voorkomen, simpelweg omdat de deelnemers onder

toezicht staan en niet in de gelegenheid zijn om delicten te plegen. Maar er zijn

ook andere neveneffecten denkbaar. Een daderprogramma staat in het teken van

behandeling maar is en blijft een onderdeel van een strafrechtelijke sanctie.

Naast recidivereductie heeft men met deze straf allicht doelen voor ogen die met

de uitvoering van het programma worden gediend, zoals vergelding, reparatie van

het ontstane leed en generale preventie. Ook de effecten op deze gebieden

moeten bij de evaluatie worden betrokken, ook al zijn zij niet in (gelds)waarden

uit te drukken.

2.2 Procesevaluatie: hoe werkt een interventie?

In de fase van de procesevaluatie gaat het niet langer om de plannen op

zich, maar om de uitvoering daarvan. Het onderzoek vindt bij wijze van

spreken niet meer plaats vanachter het bureau, maar in het veld. Een proces-

evaluatie is doorgaans een zeer intensieve vorm van onderzoek. Op basis

van observatie, vraaggesprekken en de analyse van administratieve

gegevens wordt een oordeel gevormd over de wijze waarop het programma

in de praktijk wordt gebracht. Centraal staan nu de processen die zich

tussen de betrokken partijen afspelen.8Niet alleen op organisatorisch

niveau, wat betreft de bedrijfsvoering van het programma en de samen

werking tussen de betreffende instanties, maar ook op het niveau van de

gedragsinterventie(s) op zich. De procesevaluatie is het instrument om

erachter te komen hoe de interventie precies werkt.

Overigens is het denkbaar dat de evaluatie de fase van de procesevaluatie

niet haalt. Als uit de planevaluatie blijkt dat de interventie is gebaseerd op

een onjuiste theorie of als blijkt dat de programmatheorie op een verkeerde

wijze is uitgewerkt, kan men het daderprogramma beter stopzetten en is een

kostbare procesevaluatie niet nodig.

8 Als synoniem voor de term ‘procesevaluatie’ wordt ook wel programma-evaluatie’ gebruikt. Wij geven de

voorkeur aan ‘proceaevaIuatje omdat dit beter onderscheidt. Ook de plan- en de productevaluatie hebben

immers betrekking op een programma, zij het op andere aspecten daarvan.
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2.2.1 Programma-integriteit

Een centrale vraag bij de procesevaluatie is of de plannen worden uitgevoerd
zoals ze bedoeld zijn. Is dat het geval — zijn de nodige randvoorwaarden
gerealiseerd en verlopen de processen tussen alle betrokken partijen zoals
voorzien, dan is er sprake van ‘programma-integriteit’ en kan men overgaan
tot de fase van de productevaluatie. Wordt een interventie (nog) niet
consistent en volgens plan toegepast, dan is het in feite nog te vroeg om een
betrouwbaar beeld te krijgen van de resultaten. Eerst zal via een (serie van)
procesevaluatie(s) duidelijk moeten worden welke knelpunten zich in de
praktijk voordoen en welke bijstellingen in de opzet, uitvoering en omgeving
van het programma nodig
zijn om het optimaal te laten functioneren.

2.2.2 Tijdstip en omvang van de procesevaluatie

Het tijdstip waarop de procesevaluatie start en ook de duur en omvang van
het onderzoek, hangen af van het status van het daderprogramma. Gaat het
om een nieuw programma dat zich nog in een experimenteel stadium
bevindt, dan bestaat er doorgaans veel onzekerheid over de toepassing van
de interventie in de praktijk en is het goed om de implementatie van het
programma vanaf de start intensief te volgen. Bestaat echter al de nodige
ervaringskennis, bijvoorbeeld omdat het programma elders al is beproefd,
dan is het wellicht verstandiger om nog even te wachten totdat de nieuwe
uitvoeringspraktijk zich heeft gevormd. Om deze vervolgens met een
kortdurende procesevaluatie in kaart te brengen en vast te stellen of er nog
aanpassingen moeten worden gedaan.

Een procesevaluatie is niet alleen bedoeld om de integriteit van het dader-
programma vast te stellen. Het geeft ook de gelegenheid om de werking
ervan in detail te bestuderen. Vooral bij nieuwe interventies ligt het voor de
hand om alle betrokken partijen uitvoerig aan het woord te laten en op te
tekenen hoe zij het programma ervaren. Bij programma’s die sterk lijken op
programma’s die ergens anders worden uitgevoerd, is de behoefte aan
nieuwe onderzoeksgegevens allicht minder groot en volstaat een minder
intensieve vorm van gegevensverzameling.

Van belang is dat bij een procesevaluatie niet alleen wordt gekeken naar
de processen op organisatorisch niveau, maar dat men ook nagaat welke
processen zich op het niveau van de deelnemers afspelen. Een proces-
evaluatie moet de relaties tussen de betrokken instanties in kaart in
brengen, zodat kan worden bepaald waar de samenwerking kan worden
verbeterd. Maar het biedt ook de kans na te gaan hoe de deelnemers op
de interventie en de projectmedewerkers reageren. Zijn de gedragsme
chanismen van kracht die op grond van de programmatheorie mochten
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worden verwacht? De bevindingen van de procesevaluatie vormen een

toets voor de veronderstellingen die in de fase van de planevaluatie zijn

geëxpliciteerd.

Box 5 Aandi)tspunten voor de procesvaIuaÏie

______

Het is onmogelijk om een volledige opsomming te geven van de zaken die bij

een procesevaluatie aan de orde moeten komen. De specifieke onderzoeksvra

gen die men in deze fase stelt, hangen sterk af van de inhoud, opzet en omvang

van het daderprogramma, de omgeving waarin het programma wordt uitgevoerd

en het stadium waarin het zich bevindt. Punten die in elk geval aan de orde

moeten komen zijn:

— In welke varianten komt de interventie voor? In welke context wordt het

uitgevoerd? Maakt het programma deel uit van een traject of een ander

geheel, of staat het op zichzelf?

— Welke financiële, personele en organisatorische middelen worden ingezet bij

de uitvoering van het programma?

— Hoe is de informatievoorziening rond het programma vormgegeven?

— Wordt het programma volgens plan uitgevoerd? In welke opzichten verschilt

de uitvoering in de praktijk van de plannen zoals beschreven in de project-

opzet?
Hoe werkt de interventie in de praktijk? Welke veranderingsmechanismen

zijn precies van kracht? Is dit conform de veronderstellingen van de

programmatheorie’? Wat is volgens de betrokkenen het werkzame bestand-

deel in het pakket’ van interventies die de deelnemers ondergaan?

— Welke knelpunten doen zich voor bij het screenen, de selectie, behandeling

en nazorg van de deelnemers? Welk deel van de doelgroep wordt bereikt?

Welke onvermoede selectie-effecten doen zich in de praktijk voor?

— Met welke uitval van deelnemers heeft men te maken, in welke omstandig

heden en om welke redenen haken deelnemers voortijdig af?

— Zijn er vergelijkbare projecten of op onderdelen vergelijkbare projecten? Hoe

verhoudt de uitvoering van het programma zich tot deze projecten?

- Welke onvoorziene effecten tekenen zich af in de directe en indirecte

omgeving van het project?

- Hoe waarderen de medewerkers en deelnemers het programma? Onder

welke omstandigheden werkt de interventie volgens de betrokkenen in de

praktijk het best?
— Welke aanpassingen moeten in de opzet van het programma worden

gedaan? Wat hoopt men met deze bijstellingen te bereiken?

Een procesevaluatie wordt in principe uitgevoerd door onderzoekers.

Vooral als het gaat om het onderzoeksmatig begeleiden van de invoering

van nieuwe, experimentele interventies, is een specifieke expertise vereist.

Het ligt dan voor de hand om daarvoor professionals in te schakelen. Gaat

het om een interventie met een Iclejner toepassingsgebied of staat de opzet
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van het daderprogramma al grotendeels vast, dan is het denkbaar dat de
projectleiding de procesevaluatie in eigen beheer uitvoert, al verdient
het ook in dat geval de voorkeur dat iemand van buiten het project het
onderzoek doet.

2.3 Productevaluatie: werkt de interventie?

In de fase van de productevaluatie worden de resultaten van de dader-
programma’s gemeten. De productevaluatie vindt plaats enige tijd na de
start van het programma, als het min of meer vaste grond onder de voeten
heeft gekregen en men in staat is gebleken om de interventie op consistente
wijze ten uitvoer te brengen. Is er geen sprake van ‘programma-integriteit’,
dan kunnen de resultaten alleen voorlopig en hoogstens gedeeltelijk worden
vastgesteld. Zolang het programma nog van doelgroep, inhoud, opzet of
setting verandert, meet men immers de effecten van iets dat niet meer
bestaat. Overigens geldt voor de productevaluatie hetzelfde als voor de
procesevaluatie: als uit de eerdere fasen van onderzoek blijkt dat het
programma geen kans van slagen heeft, kan het programma beter worden
stopgezet voordat de effecten volgens de regelen der kunst worden gemeten.

Ook het uitvoeren van een productevaluatie is werk voor onderzoekers.
Verwerking van de bijeengebrachte gegevens vergt de nodige technische
vaardigheden en de interpretatie ervan vraagt een zekere distantie. De
projectmedewerkers spelen wel een rol hij het verzamelen van de onder
zoeksgegevens. Zij leggen een groot deel van de informatie vast waarop de
productevaluatie is gebaseerd (zie verder 3.2).

De uitkomsten van daderprogramma’s worden grofweg in drie stappen
vastgesteld: door na te gaan in hoeverre de programmadoelen werden gerea
liseerd, door de recidive onder de ex-deelnemers te meten en door
— achteraf — een kosten-batenanalyse te doen. Op elk van deze onderdelen
gaan we afzonderlijk in.

2.3.1 Het meten van de prograrninadoelen

Elk daderprogramma kent haar eigen, concrete behandeldoelen. De inter
venties die men pleegt, doen zich voor op een beperkt aantal leefgebieden
en zijn gericht op criminogenefactoren, factoren waarvan — via onderzoek —

is komen vast te staan dat zij verband houden met het v56rkomen van
crimineel gedrag. Bekende voorbeelden van gebieden waarop zich proble
men kunnen voor doen die criminaliteit in de hand werken, zijn:9

9 Ook grootheden als sekse. leeftijd en criminele voorgeschiedenis houden verband met het vddrkomen van
crimineel gedrag. Maar dit zijn voorbeelden van statische factoren, grootheden die door behandeling niet
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— opleiding, werk en leren;
— huisvesting en wonen;
— inkomen en omgaan met geld;
— relaties met partner, gezin en familieleden;

— relaties met vrienden en kennissen;

— druggebruik;
— alcoholgebruik;
— emotioneel welzijn;
— denkpatronen, gedrag en vaardigheden;

— (pro-criminele) houding

Uit de projectbeschrijving van een daderprogramma moet duidelijk worden

op welke criminogene factoren de interventie zich richt, welke concrete

doelstellingen men op deze probleemgebieden nastreeft en hoe men de

programmadoelen denkt te bereiken. Aangegeven wordt uit welk aanbod van

diensten of producten de aanpak bestaat, hoe deze aanpak aangrijpt op het

risicoprofiel en de leerstiji van de deelnemers en op welke wijze de resultaten

van de interventie(s) worden vastgesteld.

De meting van de programmadoelen bestaat uit twee onderdelen: een inven

tarisatie van de diensten die men de deelnemers zowel naar kwantiteit als

kwaliteit heeft aangeboden (output) plus een meting van de impact die dit

aanbod op het functioneren van de deelnemers heeft. De impact van het

programma kan worden uitgedrukt in termen van de vorderingen die de

projectdeelnemers op de diverse probleemgebieden maken. Als de program

matheorie correct is, vormen deze vorderingen een indicatie van de reductie

van recidive die kan worden gerealiseerd. Hoe succesvoller een programma is

in het halen van de programmadoelen, des te minder recidive mag er op

termijn worden verwacht.

Om de impact op de diverse probleemgebieden op betrouwbare wijze te

kunnen meten dienen bij voorkeur gestandaardiseerde en gevalideerde

meetinstrumenten te worden gebruikt. De Commissie Testaangelegenheden

Nederland (Cotan) geeft een opsomming en beoordeling van alle vragen-

lijsten en psychometrische tests die bruikbaar zijn op het Nederlands

taalgebied (Evers e.a., 2000). Dit naslagwerk kan worden geraadpleegd om

te bezien of er geschikte meetinstrumenten voorhanden zijn. Zijn er geen

standaardtesten beschikbaar, dan zal per geval moeten worden bepaald hoe

de vorderingen van de deelnemers kunnen worden vastgelegd.

kunnen worden beïnvloed. In de lijst hierboven staan alleen voorbeelden van dynamische factoren, factoren

die wel vatbaar zijn voor behandeling. Ze zijn overgenomen uit RISc, het acreeningainatrument dat door

Adviesbureau Van Montfoort is ontwikkeld (Vinke e.a., 2004).
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Box 6: De Cotan. Overzicht van gesïandaardiseerde meetinstrumenten

De Documentatie van tests en testresearch in Nederland’ (de Cotan’) geeft een
overzicht en kwalitatieve beoordeling van meer dan 450 psychologische instru
menten, vragenlijsten en tests die in Nederland en België verkrijgbaar zijn. Per
instrument wordt besproken:
—welk concept met de vragenlijst wordt gemeten;
—op welke populatie het instrument van toepassing is;
— hoe de vragenlijst moet worden afgenomen; en
—welke validiteit en betrouwbaarheid de vragenlijst heeft.
De instrumenten hebben betrekking op tal van onderwerpen: van arbeidsbeleving
en satisfactie, cognitieve vaardigheden en attituden ten aanzien van het eigen
lichaam, tot algemene persoonlijkheids- en intelligentietests en screenings
instrumenten voor psychiatrische problematiek. De beperking van veel
vragenlijsten is dat zij alleen door speciaal getrainde interviewers kunnen
worden afgenomen. Bovendien zijn veel vragenlijsten nog niet op justitiabelen
getest. We weten dus niet of de concepten in deze populatie adequaat worden
gemeten. Het is duidelijk dat de onderzoekspraktijk op het punt van het meten van
de impact van daderprogramma’s op het (sociaal) functioneren van justitiabelen
nog onvoldoende is ontwikkeld. Het instrumentarium dient te worden uitgebreid.

2.3.2 De recidivemeting

Het meten van de programmadoelen levert een indicatie op van het
mogelijke succes van een project, maar de echte test vindt plaats wanneer
wordt nagegaan welk deel van ex-deelnemers opnieuw in de fout is gegaan.
Het WODC heeft een methodiek ontwikkeld om de recidive van justitiabelen
vast te stellen. Juist omdat alle daderprogramma’s speciale preventie nastre
ven, is het van belang dat de uiteindelijke resultaten van de programma’s op
dezelfde wijze worden gemeten. Verschillen in uitkomsten kunnen dan niet
worden toegeschreven aan verschillen in de gehanteerde methoden van
onderzoek.

De methodiek is ontwikkeld in het kader van de Recidiveinonitor, een
langlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde metingen worden
verricht onder uiteenlopende dadergroepen. Voor deze metingen wordt
gebruikgemaakt van gegevens uit een speciaal voor dit doel aangelegd
bestand, de onderzoeks- en beleidsdatabase justitiële documentatie
(OBJD). In hoofdstuk 4 worden de procedures die bij de Recidivemonitor
worden gehanteerd, uitgebreid beschreven. Onderzoeksbureaus die een
productevaluatie uitvoeren en in het kader daarvan recidivegegevens nodig
hebben, kunnen contact opnemen met het WODC. Er kunnen dan afspra
ken worden gemaakt over het gebruik van gegevens uit de OBID.’°

10 Zie bijlage 9 voor contactgegevens. Bijlage 7 geeft een beknopt over2icht van de afdoeningsgegevens die in
de OBJD zijn opgenomen.
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Op basis van de OBJD kan de recidive in een groep eenduidig en relatief snel
worden vastgesteld. Maar omdat de ex-deelnemers tijd moet worden
gegund om opnieuw in de fout te kunnen gaan, duurt het niettemin een
paar jaar voordat een daderprogramma met behulp van een recidivemeting
kan worden geëvalueerd (zie verder 3.7 en 4.2). Het kan daarom verstandig
zijn de productevaluatie in opeenvolgende onderdelen op te splitsen. Eerst
worden bij het vertrek van de deelnemers uit het programma de program
madoelen gemeten; dan volgt enige tijd daarna een inventarisatie van de
leefomstandigheden van de ex-deelnemers en ten slotte vindt er recidive
meting plaats, wanneer er voldoende respondenten zijn die het project al
geruime tijd achter de rug hebben.

2.3.3 Ex post kosten - batenanalyses

In het verlengde van de recidivemeting kan ook in de fase van de product-
evaluatie een kosten-batenanalyse worden gedaan. In de planevaluatie
werden de financiële analyses gebaseerd op de verwachte kosten en baten
(zie 2.1.3); in de fase van de productevaluatie gaat het om het vaststellen van
het gerealiseerde rendement. Het gerealiseerde rendement van een dader-
programma is de verhouding tussen de werkelijk gemaakte kosten en de
feitelijke reductie van de recidive in de onderzoeksgroep.

Bij de kosten-batenanalyses die achteraf worden uitgevoerd zijn dezelfde
onderscheidingen van kracht als bij de financiële analyses die voor de start
van het daderprogramma plaatsvinden. Dus ook in het kader van de
productevaluatie kan men spreken van het kosteneffectiviteitonderzoek
(KEA), kosten-batenanalyses in engere zin (KBA) en multicriteria-analyse
(MCA). Het verschil is dat de analyses nu op gerealiseerde kosten en baten
worden gebaseerd.

Evenals bij de planevaluatie dient in de fase van de productevaluatie ook
rekening gehouden te worden met neveneffecten van daderprogramma’s,
ook indien deze niet in financiële waarden kunnen worden uitgedrukt. Een
daderprogramma dat buiten de muren van de gevangenis wordt uitgevoerd,
levert wellicht een reductie op van de recidive, maar kan tegelijkertijd leiden
tot een toename van het gevoel van onveiligheid hij omwonenden van het
project. Beide aspecten zijn van belang in de beoordeling van de resultaten
van het programma. Bij de procesevaluatie komen dergelijke onvoorziene
effecten aan het licht. In de fase van de productevaluatie kunnen deze dan
nader worden onderzocht.
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Voordat we kunnen ingaan op de bijzonderheden van de recidivemeting,
moet(en) eerst nog een aantal algemene voorwaarden voor het onderzoek
naar de effecten van daderprogramma’s worden besproken.

3.1 Toestemming voor onderzoek

Omdat bij onderzoek privacy-gevoelige informatie boven tafel komt, hebben
uitvoerders van proces- en productevaluaties van daderprogramma’s
toestemming nodig van de minister van Justitie. Deze kan worden verkregen
wanneer uit de opzet van het onderzoek blijkt welke gegevens worden
verzameld en op welke wijze deze verder worden verwerkt. Als het onder
zoek voorziet in een actieve inbreng van de (ex)deelnemers — bijvoorbeeld
door het houden van interviews — gelden er strengere regels dan als er alleen
gebruikgemaakt wordt van gegevens die toch al worden vastgelegd in de
projectadministratie. In geen geval echter mogen de onderzoeksgegevens zo
worden verwerkt dat de resultaten herleidbaar zijn tot individuele personen.
De opdrachtgever van het onderzoek moet hierop toezien.

3.2 Het bijhouden van onderzoeksgegevens

De tijd die nodig is om onderzoek te doen, kan belangrijk worden bekort als
de projectmedewerkers vanaf de start gegevens vastleggen, over de deelne
mers maar ook over het programma. Voor daderprogramma’s is een goede
informatiehuishouding een van de voorwaarden voor erkenning (zie bijlage
2). Uit de projectbeschrijving moet blijken welke gegevens men zal bijhou
den. Een deel van de informatie wordt vastgelegd in een geautomatiseerd
monitorsysteem. Met behulp van dit systeem kan de voortgang van indivi
duele deelnemers worden gevolgd, kan de projectleiding toezien op de
juiste uitvoering van het programma en kunnen periodieke rapportages
worden samengesteld over de prestaties van het project. Daarnaast vormt
dit systeem de basisvoorziening voor de meer uitgebreide proces- en
productevaluatie.

Naast gegevens over de deelnemers moet in de projectadministratie ook
informatie worden vastgelegd over de kandidaten die wel werden gescreend
maar die uiteindelijk niet tot het project werden toegelaten. Op basis van
deze gegevens kunnen de onderzoekers nagaan of er zich bij de instroom
selectie-effecten hebben voorgedaan die mogelijk van invloed zijn op de
resultaten van het project. Bekend is bijvoorbeeld dat de motivatie van de
kandidaat, de veranderingsbereidheid en de betrokkenheid bij het project,
beslissend kunnen zijn voor het succes van de interventie. Ook over dit
soort zaken moet dus informatie worden vastgelegd.
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Box 7: Het bijhouden van informatie over de deelnemers

Het is onmogelijk op voorhand een uitputtende opsomming te geven van de infor
matie die door de projectmedewerkers moet worden vastgelegd. Een en ander
hangt af van de specifieke vorm en inhoud van het daderprogramma.
De informatie heeft enerzijds betrekking op de organisatorische inbedding van het
programma als zodanig en anderzijds op het verloop van de interventie voor de
individuele deelnemers. Op deelnemersniveau zijn er enkele algemene rubrieken
aan te geven waarin de bij te houden gegevens kunnen worden ingedeeld. Bij de
registratie van gegevens moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
standaardinstrumenten.
1 Screening en selectie. Welke algemene achtergronden kent de deelnemer

(sekse, leeftijd, opleidingsniveau, geboorteland, geboorteland ouders, omvang
strafrechtelijk verleden etcj? Wat zijn de administratieve gegevens (bijvoorbeeld
vip-nummer, inrichting van herkomst, het parketnummer van de strafzaak).
Welke scores heeft de deelnemer op de objectieve en subjectieve selectiecriteria
en welke zijn de persoonskenmerken of individuele omstandigheden die anders
zins van invloed kunnen zijn op het succes van de interventie (bijvoorbeeld
gegevens met betrekking tot de motivatie tot deelname)?

2 Diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie. Wat is bij de start de uitgangssituatie
van de deelnemer op de leefgebieden i.c. criminogene factoren waarop de inter
venties zijn gericht? Welk recidiverisico bestaat er? Welke mogelijkheden zijn er
om dit risico te verlagen? Welke ingrepen zijn daartoe geïndiceerd?

3 Invulling van het behandelplan. Welke concrete invulling wordt aan de interven
tie gegeven? Wat zijn de programma- of behandeldoelen? Hoe zijn deze
geoperationaliseerd? Hoe is de interventie gefaseerd en ingebed in de tenuit
voerlegging van de straf of maatregel?

4 Verloop van het programma. Hoe verloopt de deelname aan het project? Hoe
reageert de deelnemer op de interventie(s)? Welke tussentijdse resultaten
kunnen worden gemeld? Hebben zich tijdens het verloop van het programma
incidenten voorgedaan?

5 Exit-gegevens. Wat is de stand van zaken bij vertrek, zowel ten aanzien van de
behandelde als onbehandelde criminogene factoren, als in termen van het risico
op nieuw delictgedrag? Is de interventie voortijdig beëindigd? Zo ja, met welke
reden?

6 Nazorg. Hoe is de eventuele nazorg vormgegeven? Welke doelen kent deze?
Zijn ze gehaald? Welke gevolgen heeft dit voor het recidiverisico?

7 Follow-up-informatie. Wat is in termen van de (on)behandelde criminogene
factoren de stand van zaken enige tijd na de interventie c.q. na deelname aan
het project?

Een andere mogelijke vertekening doet zich voor indien bij de product
evaluatie alleen gekeken wordt naar de resultaten van deelnemers die het
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programma volledig hebben afgemaakt. Ook de resultaten van hen die
vroegtijdig zijn afgehaakt dienen bij de analyses te worden betrokken,
anders kan er een te gunstig beeld ontstaan van de effecten van de inter-
ventje. Een en ander houdt in dat over de uitgevallen deelnemers gegevens
moeten worden bijgehouden. Voor de procesevaluatie zijn deze gegevens
van speciaal belang. De ervaringen van degenen die afvielen, zijn op zich

heel instructief. Uit deze informatie kan worden afgeleid welke groep met

de interventie niet wordt bereikt.

3.3 Voor- & nameting en follow-up

Om de impact van het programma vast te stellen, worden op de probleem-

gebieden waarop de interventie zich richt, per deelnemer een voormeting

en een nameting gehouden. Bij de start van de interventie wordt de
uitgangssituatie van de deelnemer opgetekend en bij vertrek uit het project
worden de criminogene factoren opnieuw in kaart gebracht.

De vorderingen die de deelnemer tijdens het verblijf heeft gemaakt, komen

het duidelijkst in beeld indien hij de start en het vertrek hetzelfde meet-

instrument wordt gebruikt. Een aantal standaardvragenlijsten dat in de

Cotan wordt besproken (zie 2.3.1), is geschikt voor herhaalde afname. In de
jeugdinrichtingen wordt sinds kort gebruikgemaakt van de vragenlijst Taken

en Vaardigheden van Adolescenten (TVA). Met dit instrument wordt om op
een aantal gebieden het vaardigheidsniveau van de jongeren vastgesteld

(Van der Knaap e.a., 2004). De IVA heeft betrekking op een deel van de

criminogene factoren die specifiek voor jeugdigen van belang zijn. Voor het
in kaart brengen van de overige factoren moeten andere instrumenten
worden gebruikt.

De impact van de interventie moet niet alleen bij vertrek worden vast

gesteld. Het is ook van belang te weten of de effecten ook enige tijd na de
interventie nog zichtbaar zijn. Sommige projecten kunnen beschikken over

informatie die betrekking heeft op de periode na het verblijf. Ook deze

follow-up-gegevens moeten systematisch worden vastgelegd, zodat zij bij de
productevaluatie door de onderzoekers kunnen worden gebruikt.

3.4 Instrumenten voor risicotaxatie

In het kader van het beleidstraject Terugdringen Recidive heeft
Adviesbureau Van Montfoort een screenirigsinstrument ontwikkeld om de
criminogene factoren van individuele justitiabelen in kaart te brengen

(Vinke e.a., 2004). Dit instrument, de RISc, is afgeleid van een soortgelijke

vragenlijst die in Engeland enWales wordt gebruikt (Oasys, 2002). Op basis
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van de schaalscores van de justitiabele op de diverse probleemgebieden
wordt geschat hoe groot de kans is dat hij of zij in de nabije toekomst zal
recidiveren. RISc (recidive-inschattingsschalen) is nog niet gevalideerd, dat
wil zeggen, het is nog niet bekend hoe de scores op de vragenlijst samen
hangen met latere recidive. Maar als na onderzoek blijkt dat het een goede
voorspellende waarde heeft, kan het instrument ook worden ingezet om
— via herhaalde afname — veranderingen in het recidiverisico te meten. In
dat geval kan RISc dus worden gebruikt om de vorderingen van de deelne
mers in kaart te brengen.

Ook in de tbs- en jeugdsector worden op dit moment instrumenten voor
risicotaxatie ontwikkeld. Het voordeel van het gebruik van dergelijke
standaardinstrumenten binnen daderprogramma’s is dat de vorderingen op
alle relevant geachte probleemgebieden in één score kunnen worden uitge
drukt. Bovendien is er — tenminste als de vragenlijsten extern gevalideerd
zijn — een bewezen relatie tussen deze score en de latere recidive. Bij het
gebruik van gevalideerde risicotaxatie-instrumenten levert het meten van de
programmadoelen dus meer op dan een ruwe indicatie van de recidive
reductie die op termijn te verwachten valt. De verwachte werking van
daderprogramma’s kan met behulp van dergelijke instrumenten worden
gekwantificeerd en onderling vergeleken. Daarbij komt dat men hij het
gebruik van gevalideerde risicotaxatie-instrumenten eerder over resultaten
beschikt, hoewel men uiteindelijk ook de feitelijke recidive zal willen kennen.

3.5 Vergelijking met een controlegroep

Al worden de uitstroomresultaten van een daderprogramma nog zo goed
gemeten, de meerwaarde van het programma kan pas worden vastgesteld
als de uitkomsten in de deelnemersgroep worden afgezet tegen de uitkom
sten in een controlegroep. Alleen door een vergelijking met daders die de
bewuste interventie niet hebben ondergaan, kan worden vastgesteld of de
interventie de oorzaak is van het gemeten effect. Bij de evaluatie van dader-
programma’s moet voor de fase van de productevaluatie dus een
controlegroep worden geformeerd; niet alleen ten behoeve van de reci
divemeting, ook bij het meten van de programmadoelen. Er zijn grofweg
drie methoden om dat te doen:
1 Randomisering. Hierbij worden kandidaten voor het daderprogramma

willekeurig toegewezen aan groepen die de interventie wel en de inter
ventie niet zullen ondergaan. Randomisering geeft de beste garantie voor
de vergelijkbaarheid van de onderzoeks- en controlegroep; eventuele
verschillen in de gemeten uitstroomresultaten kunnen probleemloos aan
de interventie worden toegeschreven. Wetenschappelijk wordt randomi
sering gezien als de golden standard om effecten van interventies te
bepalen. In de praktijk blijkt deze methode echter vaak onhaalbaar,
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omdat de toewijzing van daders aan interventies door de werking van tal

van (wettelijke) selectiemechanismen niet door het toeval wordt bepaald.

2 Matching vooraf Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het dader-

programma stelt men een controlegroep samen die op zo veel mogelijk

relevante achtergrondkenmerken overeenkomt met de (toekomstige)

onderzoeksgroep. Er kan hier onderscheid worden gemaakt tussen indivi

dueel matchen en matchen op groepsniveau. Bij individueel matchen

wordt voor elke aspirant-deelnemer afzonderlijk een tegenhanger met

overeenkomstige achtergrondkenmerken gezocht, bij matchen op

groepsniveau wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van die kenmer

ken binnen beide groepen. Individueel matchen is beter dan matchen op

groepsniveau, maar is moeilijker te realiseren. Naarmate het aantal

achtergrondkenmerken waarop wordt gematched toeneemt, zal het

lastiger zijn om individuele tegenhangers te vinden. De beperking van

matching in het algemeen, dus zowel op individueel als op groepsniveau,

is dat het onmogelijk is op alle relevante achtergrondkenmerken te

matchen. Hierdoor kan bij gebruik van deze methode nooit met absolute

zekerheid worden beweerd dat verschillen in uitstroomresultaten tussen

beide groepen het effect zijn van de interventie.

3 Matching achteraf Nadat de interventie is uitgevoerd en de onderzoeks

groep zich heeft gevormd, zoekt men een controlegroep die op zo veel

mogelijk bekende en relevante achtergrondkenmerken met de deel

nemers overeenkomt. Ook bij deze vorm kan individuele matching van

groepsmatching worden onderscheiden. Ook hier kan nooit met zeker

heid worden gezegd dat de gemeten verschillen het resultaat van de

interventie zijn. Een nadeel ten opzichte van matching vooraf is dat men

afhankelijk is van de (beperkte) informatie die in het verleden over de

deelnemers en hun tegenhangers is vastgelegd. Hierdoor is het moeilijker

om een controlegroep te formeren die in alle relevante opzichten ver

gelijkbaaris.

Uit de bespreking van de verschillende methoden volgt dat in een vroeg

stadium moet worden nagedacht over de mogelijkheden om vergelijkings

materiaal te genereren. Als de controlegroep pas wordt samengesteld als de

productevaluatie al begonnen is, zijn de mogelijkheden om te matchen

beperkt en bestaat het gevaar dat er op grond van het onderzoek geen harde

uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten van het dader

programma. Ruim voordat de productevaluatie begint, moet worden

nagegaan of randon1 toewijzing haalbaar is. Blijkt dat niet het geval, dan is

men aangewezen op matching en moet zo snel mogelijk duidelijk worden

welke verzamelingen van daders kandidaten voor een controlegroep zouden

kunnen leveren. Tijdens de procesevaluatie kan dan worden nagegaan welke

optie het beste is.
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Box 8: De kwaliteit van het onderzoeksdesign

-

In de internationale what works-literatuur worden de resultaten van afzonderlijke
productevaluaties op een rij gezet. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek
inventariseert men welke strafrechtelijke interventies voor welke dadergroepen
onder welke omstandigheden effectief zijn gebleken. Niet al het onderzoek telt
daarbij even zwaar, dat hangt af van het design van de studie. Met de Maiyland
Scientific Methods Scale (SMS) kan de kwaliteit van de onderzoeksopzet van een
productevaluatie worden geclassificeerd (Farrington e.a., 2002). De SMS kent
5 niveaus. Hoe hoger het niveau, des beter is het design:
1 studies waarin de aanwezigheid van een programma wordt gecorreleerd aan

de totale omvang van de criminaliteit in een groep;
2 studies waarin per deelnemer voor en na het programma metingen worden

gedaan van de hoeveelheid criminaliteit;
3 studies waarbij de recidive in de onderzoeksgroep wordt vergeleken met die

van vergelijkbare justitiabelen, die het programma niet hebben gevolgd (de
controlegroep)

4 studies waarbij de recidive in de onderzoeksgroep wordt vergeleken met die in
een controlegroep en waarbij sprake is van statistische controle van de invloed
van eventuele verschillen tussen beide groepen;

5 studies waarbij de recidive in de onderzoeksgroep wordt vergeleken met die in
een controlegroep en waarbij de kandidaten volstrekt willekeurig aan één van
beide groepen zijn toegewezen.

Veel auteurs kiezen ervoor om, gelet op de validiteit van de onderzoeksresultaten,

_______

alleen studies van niveau 3 of hoger te bespreken Het design dat behoort bij
niveau 1 en 2 wordt vaak niet sterk genoeg geacht; bij studies zonder vergelij
kingsgroep kan niet worden gecontroleerd of de effecten die men constateert te
danken zijn aan de interventie.

3.6 Het gebruik van een voorspellingsmodel

Een bijzondere vorm van individuele matching achteraf is het gebruik van
een voorspellingsmodel. Deze mogelijkheid om een controlegroep te
genereren is alleen van toepassing als er een recidivemeting wordt gedaan
en dus niet bij het meten van programmadoelen.

Het WODC heeft op basis van gegevens uit de eerder genoemde OBJD een
voorspellingsmodel ontwikkeld. Voor alle daders die in 1997 werden vervolgd,
werd nagegaan welke invloed bepaalde daderkenmerken hebben op de kans
op latere recidive. Uitgaand van de verbanden die werden gevonden, kan op
basis van dit model voor elke dadergroep de recidive worden voorspeld.

Bij de evaluatie van een daderprogramma gebeurt dit voor een groep daders
die — wat betreft de kenmerken die zijn opgenomen in het model — exact
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overeenkomen met de deelnemers van het programma. We hebben dan in

feite berekend welke recidive van de deelnemersgroep mocht worden

verwacht.

Door de voorspelde recidive vervolgens te vergelijken met de feitelijke

recidive in de groep, wordt duidelijk of de deelnemers het beter of juist slech

ter hebben gedaan dan verwacht. Valt de waargenomen recidive lager uit dan

de voorspelde recidive, dan is dat een aanwijzing voor de effectiviteit van het

daderprogramma.

Meer dan een aanwijzing is het niet, want het model voorspelt de recidive

niet perfect. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat de deelnemers aan

het programma een positieve selectie vormen uit de totale groep van de

daders met de bewuste achtergronden. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand

dat daders die zich vrijwillig aanmelden voor deelname aan een speciaal

programma, hij aanvang van dat programma meer dan gemiddeld gemoti

veerd zijn om niet opnieuw in de fout te gaan. De kans op recidive in de

onderzoeksgroep is dan sowieso lager dan in de controlegroep, dat wil zeggen

met of zonder interventie.

Box 9: ViI1ing van recidive

Het WODC heeft op basis van gegevens uit de OBJD een voorspelliiodel

ontwikkeld Voor elke groep van volwassen daders kan op basis van een eperkt

aantal 9th4en een prognose worden gedaan van het percentage daders dat

na2 of na 4 jaarzal hebben gerecidiveerd. Voor de berekening van dit percen

tage is niet veel nodig. Het WODC voert de berekening uit op elk bestand waarin

per dader of verdachte de volgende kenmerken zijn geregistreerd:

— sekse, hÎe leeftijd en geboorteland;

— aantal eerdere justitiecontacten in de jeugd, dus voor het 18e jaar;

— aantal erdere justitlecontacten na het 18e jaar
— soort delict in de uitgangszaak ie. de huidige [openstaande) zaak;

— het jaarvan inschrijving van de eerste strafzaak in de carrière;

— het jaarvan inschrijving van de laatste (openstaande) strafzaak. 1
Uit populatieonderzoek blijkt dat deze grootheden de sterkste samenhang

vertonen rnet de kans op latere recidive. Door de feitelijke recidive in een groep

te vergelijk&’met de recidive die werd voorspeld, kan worden vastgesteld of de

ex-deelnenrs van een daderprogramma het beter deden dan verwacht. Is dat

het geval, dan zou dat kunnen wijzen op de effectiviteit van het programma.

Van het voorspellingsmodel kan gebruik worden gemaakt als random toewij

zing of matching vooraf onmogelijk is en het lastig is om achteraf, als het

daderprogramma al enige tijd loopt en de onderzoeksgroep al is geformeerd,

een reële controlegroep te vormen. Het model bevat slechts een beperkt

aantal (statische) kenmerken, de recidive kan niet perfect worden voorspeld.
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Wanneer er veel informatie beschikbaar is over kenmerken die de kans op
recidive beïnvloeden, is een vergelijking met een reële controlegroep de
betere optie. Is die informatie er niet, of slechts met zeer veel inspanning te
verkrijgen, dan kan men misschien beter het voorspellingsmodel aanwen
den. Vooralsnog is er alleen een model voor volwassen daders. Aan een
apart voorspellingsmodel voor de recidive onder jeugdige delinquenten
wordt gewerkt.

3.7 Welke onderzoeksaantallen zijn vereist?

De internationale u’hat works-literatuur wijst uit dat zelfs de meest effec
tieve interventies slechts een bescheiden reductie in de recidive weten te
bewerkstelligen. Bij productevaluaties van succesvolle daderprogramma’s
valt het percentage recidivisten in de onderzoeksgroep normaal gesproken
5 tot 10 procent lager uit dan in de controlegroep (zie bijvoorbeeld McGuire,
2000). Om effecten van dergelijke omvang te kunnen meten, zijn voldoende
respondenten nodig. Zijn de steekproeven klein, dan kan namelijk niet
worden uitgesloten dat de verschillen die men aantreft toevaisfiuctuaties
zijn. Een verschil van 5 â 10 procent is bij een gering aantal respondenten
doorgaans niet statistisch significant.

In Nederland zijn de onderzoeksaantallen vaak klein en dat betekent dat de
effecten van daderprogramma’s moeilijk zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Gelukkig kan van te voren worden uitgerekend welke aantallen responden
ten vereist zijn om een absoluut verschil van 5 tot 10 procent
recidivereductie aan te kunnen tonen. Tabel 2 geeft daarvan een eerste
indruk. De aantallen gelden zowel voor de onderzoeks- als voor de controle
groep. In bijlage 3 zijn meer uitgebreide tabellen opgenomen waarmee de
gewenste steekproefomvang kan worden bepaald.

Tabel 2: Minimale steekproelomvang bij diverse effectgroottes

Absoluut verschil in percentage recidivisten Minimumaantal personen per groep

10°/o 252
9°/o 310
8% 390
70/0 506
6% 684
5% 978

Bij het samenstellen van de tabel zijn we ervanuit gegaan dat het percentage
recidivisten in de controlegroep (na 2 jaar) 50 procent bedraagt. Bij deze
base rate zijn er zowel in de onderzoeks- als in de controlegroep 252 perso
nen nodig om een absoluut verschil van 10 procent betrouwbaar te kunnen
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meten.1’ Zijn de steekproeven kleiner, dan kan niet worden uitgesloten dat

een verschil van dergelijke omvang aan het toeval moet worden toegeschre

ven. De aantallen in de tabel zijn netto-aantallen. Er is nog geen rekening

gehouden met uitval van deelnemers.

De tabel wijst uit dat er voor het meten van kleine verschillen betrekkelijk

grote aantallen respondenten nodig zijn. In een klein land als Nederland

heeft dit belangrijke implicaties. Daderprogramma’s die niet breed worden

toegepast, bijvoorbeeld omdat zij een zeer specifieke doelgroep kennen of

omdat zij zich nog in een experimenteel stadium bevinden, zullen lang

moeten draaien alvorens zij in aanmerking komen voor een product-

evaluatie.’2Alleen van programma’s met een groot aantal deelnemers per

jaar kunnen de effecten relatief snel worden gemeten, eerst in termen van

de programmadoelen en later in termen van recidive.

Een en ander geeft nog eens aan hoe belangrijk de voorafgaande plan- en

procesevaluatie zijn, vooral vanuit het oogpunt van het beleid. Als in de

eerdere fasen van het onderzoek duidelijke signalen zijn dat de programma-

theorie van een interventie niet klopt, of als blijkt dat de theorie ondanks tal

van bijstellingen niet goed uitvoerbaar is, kan het verstandig zijn een dader-

programma stop te zetten. Men hoeft niet altijd te wachten totdat de

uiteindelijke resultaten met een state of the art recidivemeting in kaart

kunnen worden gebracht.

11 Bij een hogere of lagere base rare zijn de vereiste aantallen kleiner. Bij een project voor ‘zeer hoogfrequente

veelpiegers’ bijvoorbeeld, komt men toe met een kleinere steekproefomvang omdat de verwachte recidive

na 2 jaar al op cv. 70 procent ligt artna. Tollenaar en Blom, 2005). Aangenomen wordt dat de steekproe

ven onafhankelijk zijn en dat de grootte van de steekproef in verhosding tot de populatie klein in. Voor deze

tabel is eitgegasn van een power van 70% en een significantieniveas van 5%. Voor meer uitgebreide tabel

len en de technische detsiln, zie bijlage 3.

12 Een complicerende factor in dat de context waarin een programma wordt uitgevoerd, evengoed bepalend

kan oijn voor het succes van het programma. Wil men het zelfstandige effect ven een (multimodaal) dsder

programma meten, dan zal de setting waarin het een en ander plaatsvindt steeds dezelfde moeten zijn en

dat betekent in de praktijk doorgaans dat er weer minder personen voor onderzoek beschikbaar zijn.
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Daderprogramma’s zijn bèdoeld om delinquenten te behoeden voor een
terugval in de criminaliteit. Vast onderdeel van de productevaluatie is dan
ook een recidivemeting waarbij wordt nagegaan of en in hoeverre de onder
zoeksgroep het beter doet dan een controlegroep van vergelijkbare
justitiabelen die het betreffende programma niet hebben gevolgd. Het
WODC heeft een procédé ontwikkeld waarmee de recidive in een wille
keurige dadergroep op eenduidige wijze kan worden vastgesteld. In dit
hoofdstuk gaan we in op de werkwijze van het WODC. We beperken ons
evenwel tot de grote lijnen, de technische details zijn te vinden in bijlage 5.

4.1 Bronnen voor recidiveonderzoek

Onderzoek naar recidive is onderzoek naar de criminaliteit die volgt op een
eerder gepleegd delict; bij de evaluatie van daderprogramma’s is het onder
zoek naar de criminaliteit die volgt op een specifieke strafrechtelijke reactie
op een eerder gepleegd delict. Voor dit type onderzoek zijn verschillende
bronnen beschikbaar. Er zijn officiële registraties van de ‘criminele carrière’
van personen, zoals het herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie
en het justitiële documentatiesysteem (JDS). Maar men kan ook de
ex-deelnemers van daderprogramma’s zelf vragen of zij nieuwe delicten
hebben gepleegd, of deze informatie inwinnen bij personen in hun directe
omgeving. De laatste twee methoden zijn vrij onnauwkeurig en minder
geschikt voor systematisch (en grootschalig) onderzoek. Het HKS en IDS
brengen slechts een deel van criminaliteit in beeld (het deel dat door de
politie wordt opgelost respectievelijk door het Openbaar Ministerie wordt
vervolgd), maar zij doen dat wel op een consistente manier.

Het WODC baseert haar recidiveonderzoek op gegevens uit het JDS. Het JDS
bevat ook gegevens over de afdoening van de delicten en is completer dan
het HKS waar het gaat om de delicten die in het verleden gepleegd zijn.
Voordeel van het HKS is dat nieuwe delicten doorgaans sneller aan het
systeem worden toegevoegd dan aan het JDS. Voor een snelle, voorlopige
recidivemeting is het HKS dan ook geschikt. Voor het definitieve beeld zijn
echter gegevens nodig uit het JDS.

4.2 Wanneer vindt de recidivemeting plaats?

De minimale follow-upperiode voor een recidivestudie bedraagt 2 jaar.
Een kortere observatietermijn zou een onbetrouwbaar beeld van de omvang
van de recidive te zien geven, omdat de kans bestaat dat recent vervolgde
delicten nog niet in het IDS zijn geregistreerd. Men wil bovendien de effec
ten van de interventies op langere termijn in beeld krijgen en dit kan alleen
als er voldoende tijd is verstreken sinds de laatste deelnemer uit de onder-
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zoeksgroep het programma heeft doorlopen. Sommige deelnemers zullen
dan al langer dan twee jaar geleden zijn uitgestroomd, maar door de
toepassing van survival-analyse (zie verder 4.6), is dit geen probleem.

Het zal duidelijk zijn dat gelet ook op de eisen met betrekking tot
programma-integriteit (zie 2.2.1) en de omvang van de onderzoeksgroep
(zie 3.7), het soms jaren duurt alvorens de recidive onder de ex-deelnemers
van een daderprogramma kan worden bepaald. Programma’s moeten eerst
vaste grond onder de voeten hebben gekregen en er moeten voldoende
deelnemers zijn die het programma al minstens twee jaar achter de rug
hebben. Bijlage 4 bevat is een vragenlijst met behulp waarvan per dader-
programma kan worden bepaald of een finale recidivemeting al op zijn
plaats is.

Box 10: Checklist recidivemeting

Voordat er een recidivemeting kan worden gehouden, moet een daderprogramma

al geruime tijd draaien. In bijlage 4 van deze handleiding is een vragenlijst

opgenomen waarmee op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld of dit moment
al is aangebroken. De projectleiding moet onder meer een antwoord zien te
vinden op de volgende vragen:
1 Zijn er sinds de start van het project belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de

opzet van het programma?
2 Sinds wanneer wordt de interventie in haar huidige vorm uitgevoerd?

3 Is de huidige werkwijze omschreven in een projectopzet?
4 Is er eerder onderzoek uitgevoerd naar de interventie en zo ja, welk type onder

zoek betrof dit en wanneer vond de studie plaats?
5 Hoeveel personen zijn ingestroomd sinds de laatste belangrijke wijziging in de

projectopzet?
6 Zijn er van deze groep personen uitgevallen? Zo ja, hoe groot is de groep

uitvallers?
7 Welk deel van de totale groep deelnemers (atmakers en uitvallers) is sinds de

laatste belangrijke wijziging in de opzet van het programma al minstens twee
jaar uit de interventie uitgestroomd?

Naast vragen over de omvang van de onderzoeksgroep voor de recidivemeting,

bevat de checklist ook vragen over mogelijkheden om een controlegroep te
formeren en over de inrichting van de informatievoorziening. Op basis van de
ingevulde vragenlijst kunnen onderzoekers bepalen hoe de productevaluatie kan
worden ingericht en gefaseerd. De complete checklist kan ook worden gedown
bad van de internetsite van het WODC.
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4.3 De WODC-Recidivemonitor

De WODC-Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin
gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder uiteenlopende
dadergroepen. Met dit project krijgt Justitie een beter beeld van de uitstroom-
resultaten van strafrechtelijke interventies en het verloop van criminele
carrières, zowel voor jeugdige als voor volwassen daders. De metingen die in
het kader van de Recidivemonitor worden uitgevoerd, verlopen steeds op
dezelfde manier. De uitkomsten van het onderzoek zijn hierdoor onderling
vergelijkbaar. Sommige metingen worden op gezette tijden herhaald, zodat
van belangrijke dadergroepen ook het verdere verloop van hun criminele
carrière op de voet kan worden gevolgd.

Box 11 Het onderzoeksprogramma van de RecidknionItor

Het WODC doet in het kader van de Recidivemonitor onderzoek naar de
uitstroomresultaten van strafrechtelijke interventies en het verloop van criminele
carrières. Het onderzoek richt zich onder meer op de volgende dadergroepen:
— Alle personen die in 1997 werden vervolgd en een bepaald type sanctie

kregen opgelegd (een transactie, boete, taakstraf, gevangenisstraf etc.);
— Alle gedetineerden die sinds 1996 een huis van bewaring of gevangenis

hebben verlaten;
— De tbs-gestelden waarvan de maatregel na 1974 werd beëindigd;
— Alle jeugdigen die sinds 1997 uit een justitiële opvang- of behandelinrichting

zijn uitgestroomd;
— Personen die in 1997 voor een verkeersdelict werden vervolgd;
— Overtreders die in 1997 wegens overtreding van de Opiumwet of de Wet

Voorkoming Misbruik Chemicaliën werden vervolgd;
— Daders die in het tijdvak 1997-2001 frequent werden vervolgd, de zogeheten

‘justitieveelplegers’;
— Plegers van (ernstige) zeden- of geweldsdelicten;
— Personen die in 1994 minstens 1 keer werden veroordeeld voor ‘schennis van

de eerbaarheid’ (exhibitionisme);
— Deelnemers van ‘Binnenste Buiten een arbeidstoeleidingsproject voor jong-

volwassen gedetineerden in Pl Noord-Brabant Noord;
— Deelnemers van nieuw Positief lnitiatief een detentiefaseringstraject voor

langgestraften in Pl Noord Holland Noord;
— Plegers van overlastdelicten die hebben deelgenomen aan groepstrainingen

sociale vaardigheidstrainingen van het Leger des Heils;
— Ex-cliënten van de Jeugdreclassering waarvan de maatregel is geëindigd in

het le kwartaal van 2000.
In totaal zijn met deze deelonderzoeken honderdduizenden justitiabelen gemoeid.

De metingen onder ex-gedetineerden, ex-tbs-gestelden en de ex-pupillen van
justitiële jeugdinrichtingen (de drie sectoren van DJI) worden jaarlijks herhaald,
zodat ook het verdere verloop van hun strafrechtelijke carrière in kaart wordt
gebracht. Ook worden de justitiecontacten van de meest hardnekkige ‘veelplegers
zowel onder de volwassen als onder de jeugdige daders, blijvend gevolgd.
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4.4 De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie

De gegevens voor de Recidivemonitor zijn afkomstig uit de Onderzoeks- en
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een database die speciaal
met het oog op het doen van recidiveonderzoek is ontwikkeld, De OBJD is
een geanonimiseerde versie van het JDS, het wettelijke justitiële documen
tatiesysteem dat wordt beheerd door de Centrale Justitiële Documentatie in
Almelo. De OBJD wordt elk kwartaal ververst met nieuwe gegevens uit het
IDS. Het JDS geeft voor (rechts)personen die in Nederland met justitie in
aanraking zijn gekomen een overzicht van alle strafzaken waarin zij als
verdachte centraal stonden. Van iedere strafzaak is opgenomen om welke
delicten het ging en hoe en door welke instantie de zaak is afgedaan. Het
JDS is volledig voor degenen die na 1996 nog met Justitie in aanraking
kwamen. Van deze daders geeft ook de OBJD dus een compleet beeld van
hun strafrechtelijke carrière. Van personen die na 1996 niet meer met Justitie
in aanraking zijn geweest, staan de oude gegevens nog op kaarten en zullen
de zaken eerst in het IDS moeten worden ingevoerd.

4.5 De operationele definitie van recidive

De keuze voor de OBJD als bron van onderzoeksgegevens impliceert dat via
de procedures van de Recidivemonitor alleen de criminaliteit die het
Openbaar Ministerie te verwerken krijgt, in kaart wordt gebracht. De delic
ten die niet worden opgespoord en vervolgd, blijven buiten beeld. Ook het
deel van de criminaliteit dat door de kantonrechter wordt afgedaan, veelal
verkeersovertredingen, blijft normaal gesproken buiten beschouwing. Voorts
gaat het alleen om zaken waarin de verdachte schuldig wordt verklaard.
Zaken die eindigen in algehele vrijspraak, een technisch sepot of een andere
technische uitspraak tellen niet mee. Zaken die bij een andere zaak worden
gevoegd wel, evenals transacties en beleidssepots. 13

Bij het vaststellen van de recidive wordt een aantal vaste criteria gehanteerd.
Er wordt onderscheid gemaakt naar de ernst en aard van de vervolgde
delicten. In tabel 3 worden de diverse criteria omschreven. De eerste drie
— algemene, ernstige en zeer ernstige recidive — verschillen onderling alleen
wat betreft de ernst van de vervolgde delicten en hebben altijd, dat wil
zeggen in elke onderzoeksgroep, dezelfde betekenis. Dit geldt niet voor
speciale en specifieke recidive. De betekenis van deze criteria hangt af van
de aard van de uitgangszaak, dat is de zaak op grond waarvan iemand in de
onderzoeksgroep is opgenomen. Onder verkeersdelinquenten bijvoorbeeld,
is speciale recidive een nieuw justitiecontact vanwege een verkeersdelict.
Bij zedendeLinquenten is er sprake van speciale recidive wanneer zij
opnieuw worden vervolgd voor een zedendelict.

13 Bijlage 5 geeft een volledige opsomming van de afdoeningen dïe wel of niet worden meegeteld.
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Tabel 3: Recidivecriterja binnen de WODC-Recidivemonitor

Criterium Omschrijving

Algemene recidive Alle nieuwe justitiecontacten ongeacht de aard en ernst van de

gepleegde delicten, behalve de strafzaken die eindigen in vrijspraak,

een technisch sepot of een andere technische uitspraak

Ernstige recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een delict met een wettelijke

strafdreiging van 4 jaar of meer*

Zeer ernstige recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een delict met een wettelijke

strafdreiging van 8 jaar of meer

Speciale recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. hetzelfde soort delict als in

de uitgangszaak

Specifieke recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. overtreding van hetzelfde

wetsartikel als in de uitgangszaak

* Delicten met een lagere strafdreiging maar waarvoor wel voorlopige hechtenia kan worden opgelegd

vallen ook in deze categorie. Zie bijlage e voor een indeling van de meeat voorkomende delicten naar

ernst.

4.6 Welke analyses vinden er plaats?

Aan de hand van bovenstaande criteria wordt de recidive j0 de onderzoeks
groep beschreven. We onderscheiden daarbij de volgende facetten:
— de prevalentie van de recidive: dit is de vraag welk deel van de (sub) groep

heeft gerecidiveerd;
— de snelheid waarmee men recidiveerde: deze wordt bepaald door het

moment waarop het nieuwe justitiecontact plaatsvond;
— de frequentie van de recidive: dit is het aantal nieuwe justitiecontacten

dat een recidivist sinds de uitgangszaak heeft opgebouwd;
— de aard en ernst van de recidivedelicten;
— de totale omvang van de recidive: dit is de ernst van de totale recidive in

een groep, dat wil zeggen van alle recidivedelicten samen.

Bijlage 5 bevat nadere bijzonderheden over de wijze waarop deze facetten
van het recidivebegrip worden gemeten. De recidiveprevalentie en
-snelheid wordt geanalyseerd met behulp van survival-analyse, een techniek
waarbij de kans op het vô6rkomen van recidive wordt berekend voor alle
tijdstippen binnen de observatieperiode. Met deze techniek kunnen de
mogelijke verschillen in recidive tussen de onderzoeksgroep en de controle
groep treffend in beeld worden gebracht. Grafiek t geeft hiervan een
illustratie. We zien dat de prevalentie van recidive in de onderzoeksgroep op
elk meetmoment lager is dan in de controlegroep. Of dit effect het gevolg is
van de interventie is een andere vraag, dat hangt af van de wijze waarop de
controlegroep is samengesteld (zie ook 3.5).
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Grafiek 1: Prevalentie van algemene recidive in een fictieve onderzoeks

groep en een bijbehorende controlegroep
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Een recidivemeting levert niet alleen beschrijvende statistieken op, zoals de
proportie recidivisten of het aantal nieuwe justitiecontacten. Er wordt ook
nagegaan welke grootheden van invloed zijn op het voortzetten van de straf
rechtelijke carrière. Zulke aanvullende analyses zijn vooral van belang als er
verschillen in achtergrondkenmerken bestaan tussen de onderzoeks- en de
controlegroep, bijvoorbeeld wat betreft de leeftijdsopbouw of de omvang
van het strafrechtelijke verleden.

Met de analyses wordt onderzocht welke grootheden gerelateerd zijn aan de
prevalentie en ftequentie van recidive. Voorbeelden van dergelijke factoren
zijn sekse (mannen recidiveren vaker dan vrouwen), leeftijd, geboorteland,
de omvang van het strafrechtelijke verleden en de aard van het gepleegde
delict. Op zich zijn dat niet de oorzaken van recidive, maar uit onderzoek is
bekend dat zij wel samenhangen met de kans op terugval. Over deze groot-
heden moet dan ook altijd informatie beschikbaar zijn.’4

Via het gebruik van multivariate technieken kan worden gecontroleerd of
een waargenomen verschil in de omvang van de recidive (zoals te zien in
grafiek 1), het vermoedelijke effect is van de interventie of moet worden
toegeschreven aan andere factoren. Bovendien kan langs deze weg worden
nagegaan bij welke subgroepen de interventie het meest succesvol was en
welke rol factoren als motivatie en de ernst van de problematiek daarbij
gespeeld hebben. Voor de toepassing van dergelijke technieken is de nodige
statistische kennis vereist. In bijlage 5 wordt kort ingegaan op de analyse
technieken die binnen de Recidivemonitor worden toegepast.

14 In bijlage 8 zijn veelgebruikte indelingen van deze grzatheden opgeenmen.
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4.7 Toelevering van recidivegegevens

Om de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek naar de
resultaten van daderprogramma’s te garanderen, is het van belang dat de
recidive steeds op dezelfde wijze wordt vastgesteld. Dit betekent dat bij elke
meting dezelfde bron wordt gebruikt, dezelfde operationele definities
worden aangehouden (de vaste criteria uit tabel 3) en dat elke studie ten
minste de hier genoemde statistieken (de proportie recidivisten in het
verloop van de tijd, de hoeveelheid nieuwe justitiecontacten en de omvang
van de totale recidive) vermeldt. Onderzoekers die in het kader van een
productevaluatie van een daderprogramma over recidivegegevens willen
beschikken, kunnen contact op nemen met het WODC. Er worden dan
afspraken gemaakt over de toelevering van gegevens uit de OBJD, het
verrichten van aanvullende analyses en het opstellen van rapportages.
Om de juiste informatie uit de OBJD te kunnen halen, zijn per respondent
de volgende gegevens nodig:
— onderzoeks- of respondentnummer, indien beschikbaar het vip-nummer;
— personalia: achternaam, tussenvoegsels en volledige voornamen;
— geboortedatum, -plaats en -land;
— parketnummer strafzaak in eerste aanleg (mcl. arrondissementscode);
— datum instroom en datum uitstroom uit het programma.
Met behulp van deze gegevens kan de informatie over de strafrechtelijke
carrière van de personen uit de onderzoeks- en controlegroep worden
opgespoord en aan de OBJD worden onttrokken. Na koppeling van deze
informatie aan de gegevens die in de eerdere fasen van het onderzoek zijn
verzameld, kunnen de analyses worden uitgevoerd die in dit hoofdstuk zijn
beschreven.
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Als sluitstuk van de evaluatieketen is een recidivemeting het geëigende

middel om de effectiviteit van een daderprogramma te bepalen. Maar om

teleurstellingen te voorkomen moet de meting wel aan een aantal

voorwaarden voldoen. Het is essentieel dat er in het onderzoek gewerkt

wordt met een controlegroep. Zonder een adequate controlegroep kan de

werking van een programma niet worden aangetoond. Ook het tijdstip

waarop de meting plaatsvindt, is van groot belang. Voert men het recidive

onderzoek te vroeg uit, dan zijn er onvoldoende ex-deelnemers beschikbaar

en kan het verschil met de controlegroep niet zichtbaar worden gemaakt.

Duidelijk moet ook zijn dat het programma in het verleden consistent is

uitgevoerd. Als de opzet van het daderprogramma is veranderd, maar de

recidivemeting zich richt op deelnemers die voor de wijziging zijn uitge

stroomd, meet men de effecten van een interventie die niet meer bestaat.

Met alle eisen die er zijn, duurt het vaak lang voordat er gedegen recidive

onderzoek kan worden gedaan. De praktijk leert dat men daar niet altijd op

kan wachten. Soms wil de opdrachtgever al eerder resultaten zien. De oplos

sing voor dit probleem ligt niet in het vervroegen van de recidivemeting,

maar in het sterker faseren van de onderzoeksactiviteiten. Gelet op de

problemen die hierboven werden aangestipt, kan het vervroegen van de

recidivemeting leiden tot valse resultaten en onjuiste conclusies. Beter is het

om het onderzoeksproces in meer onderdelen uiteen te laten vallen en na

elk onderdeel een aparte rapportage op te stellen. De opdrachtgever wordt

dan tijdig op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond het

daderprogramma, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van

het onderzoek.

Het diagram maakt duidelijk hoe het onderzoek in een ideale situatie is

vormgegeven. De pijl in het midden van de afbeelding stelt een tijdsbalk

voor. Rechts in de afbeelding zien we de recidivemeting terug. We herken

nen de drie hoofdfasen: de plan-, de proces- en de productevaluatie. Deze

onderzoeksfasen lopen gelijk op met de drie perioden die in de uitvoering

van het daderprogramma te onderscheiden zijn; de fase waarin het

programma wordt ontworpen, de fase waarin het in de praktijk wordt uitge

test en de fase waarin het programma wordt uitgevoerd zoals het is bedoeld.

Op de tijdsbalk zijn aan de zijde van de uitvoering van het daderprogramma

een aantal belangrijke momenten aangegeven: het moment waarop de

aanvraag wordt ingediend bij de erkenningscommissie (t), de start van het

daderprogramma (t0) en het moment waarop de definitieve opzet van het

programma wordt vastgesteld (t). Daarnaast is het punt gemarkeerd

waarop de 5te deelnemer het programma verlaat (te), waarbij n gelijk is aan

het aantal respondenten dat men volgens de tabel in bijlage 3 nodig heeft

om in de betreffende doelgroep effecten van een bepaalde omvang te
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kunnen meten. Dit punt is op de tijdsbalk aangebracht ook omdat twee jaar

daarna, op moment trilt, de recidivemeting kan plaatsvinden.15

Bij elk punt op de tijdsbalk start een nieuwe fase in het onderzoeksproces.

Vanaf moment t1 is de projectbeschrijving beschikbaar en kan de plan-

evaluatie van start gaan. De procesevaluatie begint wanneer de eerste

deelnemer instroomt; de productevaluatie kan beginnen zodra het

programma vaste vormen heeft aangenomen. Elke fase van het onderzoek

kan worden afgesloten met een rapportage. Aan het eind van de eerste fase

wordt een rapport opgesteld over de vooruitzichten van het dader-

programma. De procesevaluatie levert een rapport op met aanbevelingen

over de uitvoeringspraktijk. In de fase van de productevaluatie kunnen

verschillende rapporten worden opgemaakt; dat een recidivemeting

doorgaans lang op zich laat wachten, wil immers niet zeggen dat er in de

tussentijd geen resultaten te melden zijn.

In de figuur is een aantal momenten aangegeven waarop tijdens de fase van

de productevaluatie onderzoeksgegevens kunnen worden gepresenteerd.

Zodra de uitvoering van het daderprogramma is geconsolideerd, kan via

(een reeks van) voortgangsrapportages een beeld worden geschetst van de

prestaties van het project, zowel in termen van de output (de geleverde

diensten) als in termen van de impact van deze diensten op de criminogene

factoren van de individuele deelnemers. In deze fase van de productevalua

tie wordt op basis van de exit- en follow-upgegevens die in het

monitorsysteem worden bijgehouden, nagegaan in hoeverre de concrete,

tussenliggende programmadoelen worden gehaald.

Op moment t zijn er inmiddels zoveel deelnemers uitgestroomd dat het

mogelijk wordt een vergelijkende analyse te doen die aan alle technische

kwalificaties voldoet. De gegevens die in de periode hiervoor werden verza

meld, kunnen nu worden afgezet tegen de resultaten in de controlegroep.

Het rapport dat verschijnt, brengt in beeld welke invloed het dader-

programma heeft gehad op de criminogene factoren van de deelnemers.

De uitkomsten van de vergelijking met de controlegroep vormen — als het

goed is — een voorbode van de resultaten van de recidivemeting.

Twee jaar daarna volgt de recidivemeting en kan worden vastgesteld of het

daderprogramma aan de verwachtingen heeft voldaan. Het eindrapport van

15 Het tijdstip van de recidivemeting (trm kan worden bepaald door het invullen van de vergelijking

trm = + N/(C(52/d)) + 2 jaar. Waarbij N het benodigde aantal respondenten is, C het aantal deelne

mersplaatsen en d de gemiddelde duur van de deelname in weken. staat voor het moment waarop de

definitieve opzet van het daderprogramma werd gerealiseerd. Bij deze rekensom nemen we aan de

capaciteit van het daderprograruma volledig wordt benut
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de evaluatieketen kan nu worden opgesteld. Niet alleen de vergelijking met
de recidive in de controlegroep komt aan de orde, ook de relatie tussen de
eerder gemeten impact en de uiteindelijke outcome van het programma
wordt bestudeerd. In het eindrapport kan bovendien net als in de fase van
de planevaluatie, aandacht worden besteed aan de financiële kant van de
zaak. Door achteraf alle kosten en baten nog eens op een rij te zetten, wordt
het feitelijke rendement van het daderprogramma bepaald. Dan weten we
of het een goede investering is geweest en het programma zich heeft
waargemaakt.
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Bijlage 1

Begrippenlijst Evaluatie daderprogramma’s

Base rate
Het recidiveniveau dat men normaal gesproken in een dadergroep

aantreft.
Behoeftebeginsel

Basisprincipe van effectief ingrijpen dat stelt dat daderprogramma’s zich

uitsluitend moeten richten op criminogene factoren en niet op groot-

heden die los staan van het vertoonde delictgedrag.

Checklist effectmetingen
Een vragenlijst waarmee globaal kan worden vastgesteld hoe de product-

evaluatie van een daderprogramma kan worden vormgegeven en

gefaseerd.
CJD

Centrale Justitiële Documentatiedienst, gevestigd in Almelo. Beheert het

Justitieel Documentatiesysteem (JDS).
Controlegroep

Effecten van daderprogramma’s kunnen alleen vergelijkenderwijs

worden vastgesteld. Om de uitkomsten van de diverse metingen toe te

kunnen schrijven aan de werking van de interventie, moeten ze worden

afgezet tegen resultaten behaald bij een groep daders die niet aan het

programma hebben deelgenomen. Deze laatste groep wordt de controle

groep genoemd.
Cotan

Overzicht van de in Nederland beschikbare psychometrische tests en

vragenhijsten. Dit overzicht kan worden geraadpleegd wanneer men

met het oog op de evaluatie van daderprogramma’s op zoek is naar een

systematiek om na te gaan in hoeverre de programmadoelen zijn

gerealiseerd.
Criminogene factoren

Statische en dynamische kenmerken en omstandigheden van personen

en hun omgeving die bepalend zijn voor de mate waarin zij crimineel

gedrag vertonen. Voorbeelden van criminogene factoren zijn: delictge

schiedenis, huisvesting, opleiding en werk, inkomen en omgaan met

geld, sociale relaties, drug- en alcoholgebruik, emotioneel welzijn,

denkpatronen, gedrag en vaardigheden en (pro-criminele) houding.

Daderprogramma
Elke initiatief dat zich laat beschrijven als een gestructureerd geheel van

voorzieningen en methodische handelingen en dat zich richt op het

voorkômen van (verdere) recidive van individuele justitiabelen door

middel van een gerichte aanpak van criminogene factoren.

Effectevaluatie
Onderzoek naar de gevolgen van (beleids)maatregelen. Het kan hierbij

gaan om onderzoek naar verwachte effecten of om onderzoek naar

gerealiseerde effecten.
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Evaluatieketen
Een reeks van activiteiten waarin op systematische wijze informatie wordt
verzameld en verwerkt over de werking van strafrechtelijke interventies
c.q. daderprogramma’s. De evaluatieketen bestaat uit drie opeenvolgende
fasen: de planevaluatie, de procesevaluatie en de productevaluatie.

Facetten van recidive
Binnen deWODC-Recidivemonitor worden de volgende facetten van
recidive onderscheiden: prevalentie, snelheid, frequentie, aard, ernst en
totale omvang. Bij de beschrijving van de recidive in een dadergroep
komen alle facetten aan de orde.

Follow-up
Het vaststellen van de criminogene factoren van ex-deelnemers van een
daderprogramma enige tijd na afloop van hun deelname aan het
programma.

Gerealiseerd rendement
De verhouding tussen de werkelijk gemaakte kosten van een dader-
programma en de feitelijke reductie van de recidive die het programma
in een onderzoeksgroep te zien heeft gegeven.

HKS
Het Herkenningsdienstsysteem is een informatiesysteem dat door de
politieregio’s wordt beheerd. Het bevat gegevens over de processen-
verbaal die in het geval van misdrijven door de politie worden
opgemaakt. Per verdachte kan een overzicht worden gekregen van alle
processen-verbaal (antecedenten’) die tegen hem of haar zijn opgemaakt
Het systeem is dus geschikt voor recidiveonderzoek op politieniveau.

Impact
De effecten die de output van een daderprogramma — direct of indirect —

heeft op het gedrag en functioneren van de individuele deelnemers. De
impact van een programma wordt vastgesteld via een voor- en een
nameting van de criminogene factoren. De vorderingen die op de
relevante probleemgebieden zijn gemaakt, zijn indicatief voor de afname
van de kans op latere recidive.

Incapacitatie-effect
Vermindering van de criminaliteit door het wegnemen of bemoeilijken
van de mogelijkheid om delicten te plegen. Incapacitatie kan een hoofd-
doel zijn van een strafrechtelijke interventie (denk aan een celstraf),
maar kan ook een neveneffect zijn van de sanctie die wordt opgelegd
(bijvoorbeeld bij opname in een residentieel behandelprogramma).

IDS
Het Justitieel Documentatiesysteem geeft voor alle (rechts)personen die
met de Nederlandse justitie in aanraking zijn gekomen, een overzicht
van de strafzaken waarin zij als verdachte centraal stonden. Van elke
strafzaak wordt geregistreerd wanneer en bij welk parket de zaak werd
aangemeld, om welke delicten het ging en hoe en door welke instantie
de zaak is afgedaan.
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Jeugd terecht
Beleidstraject dat zich als onderdeel van het Veiligheidsprogramma

onder meer richt op het terugdringen van de recidive onder jeugdigen

die in aanraking zijn gekomen met politie en/of Justitie.

Kosten-batenanalyses
Een familie van analysemethoden waarbij de voor- en nadelen van een

daderprogramma op een rij worden gezet en zo mogelijk worden

gekwantificeerd. Bij de analyses worden ook de kosten van daderpro

gramma’s betrokken. Er zijn grofweg drie soorten kosten-batenanalyses:

1 Kosteneffectiviteitanalyses (KEA): deze methode wordt gebruikt als

het belangrijkste effect van een interventie (i.c. recidivereductie) wel

in een maat, maar niet in een geldswaarde kan worden uitgedrukt.

2 Kosten-batenanalyses in engere zin (KBA): deze techniek wordt

toegepast als de belangrijkste baten van een interventie ook in gelds

waarden kunnen worden uitgedrukt.
3 Multicriteria-analyse (MCA): deze methode geldt als de baten van een

interventie uiteenlopen en niet te kwantificeren zijn.

Kostensoorten
Brede categorieën waarin alle kosten die in het kader van de uitvoering

van daderprogramma’s (zullen) worden gemaakt, kunnen worden onder

gebracht.
Kwaliteitscriteria voor effectieve interventies

Om in aanmerking te komen voor erkenning’ dienen daderprogramma’s

te voldoen aan een aantal formele voorwaarden. Een commissie van

deskundigen bekijkt de plannen en beoordeelt of het programma

kansrijk is in het tegengaan van recidive. De kwaliteitscriteria die men

hanteert, zijn ontwikkeld in het kader van de beleidstrajecten

Terugdringen Recidive en Jeugd terecht en zijn afgeleid uit de zogeheten

what works-literatuur.
Matching

Het samenstellen van een controlegroep die op zo veel mogelijk

relevante kenmerken vergelijkbaar is met de onderzoeksgroep.

De matching dient bij voorkeur voorafgaand aan de interventie en op

individueel niveau plaats te vinden. Dit geeft de beste mogelijkheden om

vergelijkbare groepen te formeren.
Monitorsysteem

Informatievoorziening waarin gegevens over het verloop van een dader-

programma worden vastgelegd. Met behulp van deze voorziening kan de

voortgang van individuele deelnemers worden gevolgd, kan de project-

leiding toezien op de juiste uitvoering van het programma en kunnen

periodieke rapportages worden samengesteld over de prestaties van het

project. Daarnaast vormt het monitorsysteem de basisvoorziening voor

de onderzoekers die de meer uitgebreide proces- en productevaluatie

uitvoeren.
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Nameting
Het vaststellen van de criminogene factoren van deelnemers bij hun
vertrek uit het daderprogramma.

Neveneffecten
Voorziene of onvoorziene gevolgen van daderprogramma’s die niet
gerelateerd zijn aan de gestelde programmadoelen of aan de recidive
reductie waarvan sprake is na deelname aan het project.

OBJD
De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie is een
versleutelde, geanonimiseerde kopie van het Justitieel
Documentatiesysteem (JDS), het wettelijke registratiesysteem van straf
rechtelijke afdoeningen. De OBJD is speciaal met het oog op de
Recidivemonitor ontwikkeld. De database maakt het mogelijk op grote
schaal onderzoek te doen naar het (verdere) verloop van strafrechtelijke
carrières.

Onderzoeksdesign
De wijze waarop een productevaluatie van een daderprogramma is
opgezet. Het onderzoeksdesign bepaalt in hoeverre de uitkomsten van
het onderzoek kunnen worden toegeschreven aan de werking van het
programma. Studies waarin gewerkt wordt met een controlegroep die via
randoin toewijzing tot stand is gekomen, gelden als (het) ideaal.
Productevaluaties waarin in het geheel geen gebruik wordt gemaakt van
een controlegroep, voldoen niet aan de gangbare kwaliteitseisen.

Outcome
De uiteindelijke maatschappelijke effecten van een strafrechtelijke inter
ventie. Om de outcome van een daderprograrnma vast te stellen wordt
een recidiverneting uitgevoerd. Maar ook andere gevolgen, de neven-
effecten van een programma, moeten in kaart worden gebracht.

Output
De output van een daderprogramma wordt gemeten in termen van de
diensten’ die men via het uitvoeren van de interventie(s) wil realiseren
(bijvoorbeeld het aanbieden van een training of het realiseren van een
bemiddelingstraject). In de fase van de productevaluatie wordt nagegaan
of deze zowel kwalitatief als kwantitatief aan de gestelde verwachtingen
voldoen.

Planevaluatie
Eerste fase van de evaluatieketen, waarin de plannen van een dader-
programma worden doorgelicht. Centraal staat de vraag welke effecten
van het programma mogen worden verwacht. Deze vraag wordt in twee
stappen beantwoord: door na te gaan welke vooronderstellingen aan de
uitvoering van het programma ten grondslag liggen (de programma-
theorie) en door een inventarisatie van de verwachte kosten en baten
(kosten-batenanalyse).
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Procesevaluatie
Tweede fase in de evaluatieketen, waarin de uitvoering van de plannen

het object van onderzoek vormt. Centrale vraag in deze veidstudie is of

het daderprogramma wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is

(programma-integriteit); niet alleen in termen van de organisatie in en

rond het project, maar ook in termen van de processen die op indivi

dueel niveau zouden moeten leiden tot de gewenste

(gedrags)veranderingen.
Productevaluatie

Derde en laatste fase in de evaluatieketen, waarin onderzoek wordt

gedaan naar de feitelijke effecten van de daderprogramma’s. In deze fase

wordt vastgesteld of en in hoeverre het programma aan de verwachtin

gen voldoet. Dat gebeurt in een aantal stappen: (1) in termen van de

geleverde diensten en producten (output), (2) in termen van het effect

van deze producten op de criminogene factoren van de deelnemers

(impact) en (3) in termen van recidivereductie (outcome). Het meten van

de output en de impact van een daderprogramma kan vaak eerder

plaatsvinden dan het meten van de recidive.

Programmadoelen
Onder programmadoelen verstaan we de uiteenlopende, concrete

doelstellingen die daderprogramma’s op korte of middellange termijn

ten aanzien van de individuele justitiabelen nastreven. Deze doelen

bevinden zich op probleemgebieden die zijn aangemerkt als ‘crimi

nogene factoren’.
Programma-integriteit

Van programma-integriteit is sprake als plannen worden uitgevoerd

zoals ze bedoeld zijn en zijn beschreven in de projectbeschrijving. Pas

wanneer de interventie consistent en volgens plan wordt uitgevoerd, kan

men overgaan tot de fase van de productevaluatie. Als er nog geen

sprake is van programma-integriteit, kunnen de effecten van dader-

programma’s slechts (zeer) voorlopig worden vastgesteld.

Programmatheorie
Het geheel van veronderstellingen dat ten grondslag ligt aan de uitvoe

ring van een daderprogramma. Het gaat hierbij niet alleen om de

wetenschappelijke theorie die de basis vormt van de te plegen inter

venties, maar ook de vertaling van deze theorie in concrete plannen voor

de praktijk. In de fase van de planevaluatie wordt de programmatheorie

gereconstrueerd en getoetst op haalbaarheid.

Projectbeschrijving
Document waarin de opzet van een daderprogramma wordt beschreven

en de achtergronden van de te plegen interventie(s) worden toegelicht.

Binnen Terugdringen Recidive en Jeugd te,echt bestaat de project-

beschrijving uit een bundel van voorgeschreven handleidingen en

overzichten die duidelijk moeten maken welke plannen men heeft.
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Randomisering
Om verschillen tussen de onderzoeksgroep en de controlegroep toe te
kunnen schrijven aan de werking van het daderprogramma, moeten de
groepen vergelijkbaar van samenstelling zijn. De beste manier om dit te
bereiken is door randomisering: kandidaat-deelnemers worden vooraf
gaand aan de interventie op willekeurige wijze over de onderzoeks- en
controlegroep verdeeld.

Recidive
Aanhoudend crimineel gedrag.

Recidivecriteria
De recidivecriteria geven aan wat concreet onder het begrip moet
worden verstaan. Binnen de WODC-Recidivemonitor worden vijf vaste
recidivecriteria gebruikt:
— algemene recidive: alle nieuwe justitiecontacten ongeacht de aard en

ernst van de gepleegde delicten, behalve de strafzaken die eindigen in
vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische uitspraak;

— ernstige recidive: nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een delict
met een wettelijke strafdreiging van 4 jaar of meer delicten met een
lagere strafdreiging maar waarvoor wel voorlopige hechtenis kan
worden opgelegd, vallen ook in deze categorie;

— zeer ernstige recidive: nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een
delict met een wettelijke strafdreiging van 8 jaar of meer;

— speciale recidive: nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. hetzelfde
soort delict als in de uitgangszaak;

— specifieke recidive: nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. overtreding
van hetzelfde wetsartikel als in de uitgangszaak.

Recidiveonderzoek
Onderzoek naar de criminaliteit die volgt op een eerder gepleegd delict.
Bij de evaluatie van daderprogramma’s is recidiveonderzoek onderzoek
naar de criminaliteit die volgt op een specifieke strafrechtelijke reactie
op een eerder gepleegd delict.

Recidivemonitor
Een doorlopend onderzoeksproject van het WODC waarin gestandaar
diseerde recidivemetingen worden verricht onder uiteenlopende
dadergroepen. Met dit project krijgt justitie beter zicht op de uitstroom-
resultaten van strafrechtelijke interventies en op het verloop van
criminele carrières, zowel bij jeugdige als hij volwassen daders.

Recidivereductie
Vermindering van de omvang van de recidive in een dadergroep.

Responsiviteitsbeginsel
Basisprincipe van effectief ingrijpen dat stelt dat in de opzet van een
daderprogramma rekening moet worden gehouden met de ontvankelijk
heid van de justitiabelen voor de interventie. Deze ontvankelijkheid
wordt bepaald door factoren als intelligentie, persoonlijkheid, motivatie
en leerstijl.
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RISc
Risico-inschattingsschalen. RISc is een diagnostisch instrument dat

wordt gebruikt door de reclassering en het gevangeniswezen. Met dit

instrument worden de criminogene factoren van een justitiabele in kaart

gebracht en wordt een inschatting gedaan van het recidiverisico. Bij

herhaalde afname kunnen de veranderingen in het recidiverisico worden

gemeten. Een instrument als RISc kan bij daderprogramma’s worden

gebruikt om de vorderingen van de deelnemers vast te stellen.

Risicobeginsel
Basisprincipe van effectief ingrijpen dat stelt dat de intensiviteit van de

gepleegde strafrechtelijke interventies afgestemd moet zijn op het reci

diverisico van de personen in een doelgroep.

Speciale preventie
Het voorkömen van (verdere) recidive.

Terugdringen Recidive

Beleidstraject dat als onderdeel van het Veiligheidsprogramma met een

scala van maatregelen de recidive onder volwassen gedetineerden tracht

te verminderen.
Toevaisfiuctuaties

Bij het meten van verschillen tussen onderzoeks- en controlegroep moet

rekening gehouden worden met statistische variantie. Vooral hij kleine

steekproeven valt een bepaald verschil vaak binnen de marges die door

het toeval worden bepaald. In zo’n geval is het gemeten effect ‘niet signi

ficant’. Bij meer omvangrijke steekproeven speelt het toeval een kleinere

rol. De kans dat het effect mag worden toegeschreven aan de interventie

die de personen uit de onderzoeksgroep hebben ondergaan, neemt dan

toe.
Voorspellingsmodel

Rekenmethode waarmee op basis van populatiegegevens uit de OBJD

van elke dadergroep kan worden voorspeld welk deel van de groep na

twee of vier jaar opnieuw met justitie in aanraking zal zijn gekomen. Het

voorspellingsmodel kan worden gebruikt om vergelijkingsmateriaal te

genereren in situaties waarin het lastig is om een reële controlegroep te

vinden.
Verwacht rendement

De verhouding tussen de begrote kosten van een daderprogramma en de

reductie van de recidive die van het programma mag worden verwacht,

gelet op de uitkomsten van eerder onderzoek.

Voormeting
Het vaststellen van de criminogene factoren van een deelnemer op het

moment van instroom in een daderprogramma.
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What works-literatuur
Internationale publicaties over onderzoek op het terrein van de effecti
viteit van strafrechtelijke interventies. Via meta-analyses en
overzichtsstudies wordt langzaam duidelijk welke interventies in welke
situaties succesvol kunnen zijn in het terugdringen van de recidive bij
bepaalde dadergroepen.

WODC
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie.
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Kwaliteitscriteria voor strafrechtelijke

interventies gericht op het voorkomen

van recidive6

-

1 Theoretische onderbouwing de gedragsinterventie is gebaseerd op een

expliciet veranderingsmodel waarvan de werking wetenschappelijk is

aangetoond.
2 Selectie van justitiabelen: het type justitiabele waarop de gedragsinter

ventie zich richt wordt duidelijk gespecificeerd en geselecteerd.

3 Dynamische criminogenefactoren: de gedragsinterventie is gericht op

het veranderen van risicofactoren die samenhangen met het criminele

gedrag.
4 Effectieve (behandel)methoden: er worden (behandel)methoden toe

gepast die aantoonbaar effectief of veelbelovend zijn.

5 Vaardigheden en protectieve factoren: de aanpak is mede gericht op het

leren van praktische, sociale en probleemoplossende vaardigheden.

6 Fasering, intensiteit en duur de intensiteit en duur van de gedragsinter

ventje sluit aan bij de problematiek van de deelnemer.

7 Betrokkenheid en motivatie betrokkenheid van de deelnemer bij de

gedragsinterventie en motivatie voor deelname moeten worden

bevorderd en gestimuleerd.

8 Continuïteit er moeten duidelijke verbindingen zijn tussen de gedrags

interventie en de totale begeleiding van de justitiabele.

9 Interventie-integriteit de gedragsinterventie wordt uitgevoerd zoals

deze bedoeld is.
10 Evaluatie een doorlopende evaluatie geeft inzicht in de effectiviteit van

de gedragsinterventie.

1 Theoretische onderbouwing

De (strafrechtelijke) gedragsinterventie is gebaseerd op een expliciet veran

deringsmodel, waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond. Het

moet duidelijk zijn op grond van welke theorie de gedragsinterventie

relevante veranderingen tot stand brengt in het gedrag van de delinquenten.

De theorie legt een duidelijke relatie tussen delinquent gedrag en het mecha

nisme waardoor dit gedrag ontstaat, in stand wordt gehouden of wordt

16 Deze bijlage is behoudens enkele tekstuele wijzigingen integraal overgenomen uit: Ministerie van Justitie:

DSP (programma Terugdringen Recidive)/DJJ (programma Jeugd terecht). Versie september 2004. De kwali

teitscriteria zijn totstandgekomen op basis van: de Engelse What works.beginselen (Programme

Accreditation Criteria, van het Correctional Services Accreditation Panel, Londen, augustus 2003), beoorde

lingscriteria van het NIZW (Berger, M. & Menger. R., Op weg naar veelbelovende en effectieve interventies

voor risicojongeren, Utrecht, NIZW 2002), gesprekken met Nederlandse en Engelse ljeugd)deskundigen,

ervaringen van de werkgroep Interventies van Terugdringen Recidive.
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versterkt. De werkzame bestanddelen van de gedragsinterventie zijn gerela
teerd aan deze mechanismen.
Het gaat dus om het theoretisch fundament van de strafrechtelijke gedrags
interventie, waarbij wordt aangegeven hoe het proces dat tot delinquentie
leidt verloopt en hoe men door middel van de gedragsinterventie dit proces
denkt te veranderen teneinde hiermee recidive te voorkomen.
Op basis daarvan dient de inhoud van de gedragsinterventie beschreven te zijn.

Duidelijk wordt:
— voor wie de gedragsinterventie is bedoeld (omschrijving probleemgedrag waarop de

gedragsinterventie is gericht, risicofactoren die hiermee samenhangen, algemene en
demografische kenmerken van de deelnemers zoals leeftijd, sekse, geslacht, etniciteit ed);

— welke dynamische risicofactoren de gedragsinterventie zal verminderen (doelstelling);
— op welke wijze de doelstelling (vermindering van de invloed van de risicofactoren) wordt

bereikt;
- welke (behandel)methoden worden toegepast;
— wat er na elke fase in de gedragsinterventie wordt bereikt (concrete doelen);
— waarom de doelstelling wordt bereikt door juist deze combinatie van doelen en methoden

voor deze doelgroep.

Wanneer een theoretisch concept of wetenschappelijk bewijs voor de werking
van een (strafrechtelijke) gedragsinterventie onvolledig is of vooralsnog ont
breekt (bijvoorbeeld bij nieuw ontwikkelde gedragsinterventies), wordt het
veranderingsmodel aangegeven in de vorm van waarschijnlijke hypothesen.

Duidelijk wordt:
— door welke wetenschappelijke bevindingen de aanpak wordt ondersteund.

2 Selectie van de justitiabelen

Met het oog op een effectieve werking wordt de (strafrechtelijke) gedragsin
terventie toegepast op het type justitiabele waarvoor de gedragsinterventie is
bedoeld. Het is belangrijk de juiste deelnemers te selecteren. Daarom moet
er een duidelijke specificatie zijn van het type justitiabele waarop de
gedragsinterventie zich richt en de methoden om deze doelgroep te selec
teren. Een goede diagnostiek is daarbij onontbeerlijk.
Het gaat om de instroom van justitiabelen die moeten veranderen op
bepaalde criminogene kenmerken en hij wie kans op recidive wordt vermin
derd door juist deze gedragsinterventie.

Het volgende wordt beschreven:
— de voorwaarden die gelden om deel te nemen aan deze gedragsinterventie (aard van

het delictgedrag dat de gedragsinterventie beoogt te voorkomen, recidiverisico, leerstijl
van de doelgroep, motivatie, persoonlijke kenmerken van de deelnemer zoals geslacht,
leeftijd, etnische achtergrond);
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— eventuele uitsluitingscriteria;
— de selectieprocedure;

— gebruikte selectiemethoden (keuze screenings- en diagnose-instrumenten, risicotaxatie;

waarbij RISc het standeardinstrument wordt geacht dat zo nodig aangevuld wordt met

verdiepingsdiagnose);
— criteria en procedures voor uitsluiting nadat het programma is gestart.

3 Gericht op dynamische criminogenefactoren

De gedragsinterventie is gericht op risicofactoren die verminderd moeten en
kunnen worden. Mensen die delicten plegen hebben vaak dezelfde eigen
schappen of ervaringen die het risico voor recidive verhogen. Sommige van
deze zogeheten criminogene factoren zijn niet veranderbaar: de statische
criminogene factoren, zoals familiegeschiedenis of eerdere veroordelingen.
Andere zijn wel veranderbaar. Dit zijn dynamische criminogene factoren
zoals attitudes en gedrag. De gedragsinterventie dient gericht te zijn op de
factoren die bij de betreffende deelnemer ook daadwerkelijk samenhangen
met het criminele gedrag; op de problemen en kenmerken die het
probleemgedrag veroorzaken, bevorderen of in stand houden.
De gedragsinterventie beoogt dynamische criminogene factoren bij de justi
tiabele zelf te veranderen maar kan tevens gericht zijn op zijn/haar
omgeving (sociale netwerken, gezin).

Uit de beschrijving van de (strafrechtelijke) gedragsinterventie blijkt het volgende:

— De gedragsinterventie is gericht op het veranderen van (bepaalde) dynamische crimi

nogene factoren. Deze risicofactoren hebben een relatie tot crimineel gedrag. De keuze

voor de dynamische criminogene factoren wordt uitgelegd.
— Vaak is het een combinatie van factoren die de kans op recidive verhoogt. De beschrij

ving laat zien hoe de dynamische criminogene factoren met elkaar verbonden zijn en hoe

deze factoren direct of indirect gerelateerd zijn aan de aard van het delictgedrag dat de

gedragsinterventie beoogt te verminderen. Er wordt verduidelijkt dat aandacht voor deze

combinatie van risicofactoren bijdraagt aan terugdringing van het recidiverisico.

— De dynamische criminogene factoren waarop de gedragsinterventie zich richt komen

overeen met de bij diagnose vastgestelde risicofactoren van de deelnemende delin

quenten.

4 Effectieve (behandel)methoden

Een (strafrechtelijke) gedragsinterventie heeft onder meer tot doel de
dynamische criminogene factoren en andere daderkenmerken die de kans
op recidive waarschijnlijk maken, te veranderen. Hiertoe worden uiteen
lopende methoden gebruikt, maar in de praktijk blijken niet alle methoden
het bedoelde effect te hebben. Daarom dienen er (behandel)methoden te
worden toegepast die aantoonbaar effectief of veelbelovend zijn, in die zin
dat zij bijdragen aan het terugdringen van recidive.
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In de beschrijving komt het volgende naar voren:
— De (strafrechtelijke) gedragsinterventie vindt plaats aan de hand van een duidelijke

beschrijving van de gebruikte (behandel)methode. De relatie die de methode heeft tot de
dynamische criminogene factoren en het type delinquent waarop de gedragsinterventie

is gericht, dient theoretisch verantwoord te worden.

— Aangetoond kan worden dat de (behandel)methode effectief is voor de doelgroep van de
strafrechtelijke gedragsinterventie.

— Daar waar de effectiviteit van de (behandeDmethode nog niet is aangetoond of waar

nieuwe methoden worden gebruikt, wordt aangegeven op grond van welke wetenschap

pelijke literatuur verwacht mag worden dat deze aanpak effectief zal zijn. Tevens dient de
nieuwe aanpak toetsbaar te zijn.

— Wanneer verschillende (behandel)methoden worden gebruikt, moet worden beschreven
hoe deze een samenhangend geheel vormen binnen de gedragsinterventie.

5 Gericht op vaardigheden en protectieve factoren

Binnen het kader van een (behandel) methode kunnen verschillende accen
ten worden gelegd. Aangetoond is dat bij zowel ambulante als intramurale
behandeling/begeleiding het trainen van vaardigheden een belangrijk
aspect is bij het terugdringen van recidive. Gedragsinterventies met een
cognitiefbestanddeel en een gedragstherapeutische basis komen als het
meest effectief naar voren. Vooral de combinatie van deze twee componen
ten blijkt van wezenlijke invloed: het bevorderen van cognitieve
vaardigheden (kennen, weten) en het inoefenen van ander gedrag.
Bij een dergelijke cognitieve gedragsaanpak zit de essentie in het leren van
praktische, sociale en probleemoplossende vaardigheden. Zoals leren lezen,
schrijven, werk vinden, relaties aangaan en onderhouden, en andere
vaardigheden die relevant zijn in het leven van de deelnemers en een relatie
hebben met hun criminele gedrag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
het veranderen van irrationele aspecten in het denken die samenhangen
met de gedragsproblemen (bijv. anderen de schuld geven), het stimuleren
van de morele ontwikkeling en analyseren van de risicofactoren die samen
hangen met het gepleegde delict.
De kern zit dus in het aanleren van vaardigheden. De aanpak moet concreet
en praktisch zijn waarbij het belangrijk is om aan te sluiten bij de mogelijk
heden die de deelnemer heeft en deze te stimuleren. Door doelen te
formuleren die de deelnemer kan realiseren wordt geïnvesteerd in protec
tieve factoren. Ook het versterken van de binding met systemen (ouders,
partner, gezin, werk, omgeving, school, etc.) maakt de kans op terugval
kleiner. Het is — vooral bij jeugdigen — belangrijk om gedurende de gedrags
interventie aandacht te besteden aan deze sociale terugkoppeling. Er dient
nadruk te liggen op de community-based-ness’ van de aanpak, waarin ook
nazorg, overdracht naar voogdij en de combinatie civiel-strafrecht een
plaats krijgen.
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In de beschrijving komt het volgende naar voren:

— De (strafrechtelijke) gedragsinterventie bevordert de protectieve factoren en traint de

deelnemers in het aanleren van vaardigheden die hen kunnen helpen te leven en werken

zonder opnieuw een delict te plegen, en die hen in staat stelt deel te nemen aan maat

schappelijk aanvaardbare activiteiten.

— De te trainen vaardigheden moeten altijd een relatie hebben tot het delictgedrag.

Beschreven moet worden hoe de vaardigheden zijn geselecteerd (waarbij wordt aangetoond

waarom deze vaardigheden belangrijk zijn voor de betreffende doelgroep of deelnemer) en

hoe ze worden aangeleerd, evenals de wijze waarop de resultaten worden geëvalueerd.

6 Fasering, intensiteit en duur

Bij effectieve gedragsinterventies sluiten de intensiteit en duur van de inter
ventie aan bij de problematiek van de deelnemer. De intensiteit en duur van

de gedragsinterventie zal meestal afhankelijk zijn van de leerstiji van de
deelnemer, het recidiverisico en de mate waarin de dynamische criminogene
factoren meer of minder gemakkelijk te veranderen zijn.
De eerste stap is een goede diagnose hij aanvang van de strafrechtelijke
gedragsinterventie. Door vervolgens gebruik te maken van verschillende,
elkaar aanvullende componenten (modulen), wordt een differentiatie en

fasering mogelijk die aansluit bij de behandelings/begeleidingsbehoefte van

de deelnemer.

In de beschrijving komt het volgende naar voren:

— Er moet aangegeven worden hoe lang de gehele gedragsinterventie duurt en aangetoond

moet worden dat deze lengte voldoende is om de gewenste veranderingsdoelen te bereiken.

— Beschreven moet worden uit hoeveel sessies van hoeveel uur (elke fase van) de gedrags

interventie bestaat en wat de minimale en maximale periode is die benodigd is voor een

gedragsinterventie.

— De frequentie en het aantal sessies moeten aansluiten bij de leerstijl en -mogelijkheden

van de deelnemer en de intensiteit (hoe vaak en binnen welke periode de sessies worden

gehouden) van het programma moet passen bij het recidiverisico. Bij justitiabelen die

een hoog recidiverisico hebben dient een langere en intensievere gedragsinterventie te

worden toegepast dan voor justitiabelen met minder kans op recidive.

— Tevens dient aangegeven te worden wat er gebeurt wanneer er sessies of activiteiten wor

den gemist, als er te weinig vooruitgang wordt geboekt of wanneer er nieuwe problemen

optreden.

7 Betrokkenheid en motivatie

Een gedragsinterventie zal minder succesvol zijn als de deelnemer er
negatief tegenover staat. Daarom moeten gedurende de gedragsinterventie
betrokkenheid van de deelnemer bij de gedragsinterventie en de motivatie

voor deelname worden bevorderd en gestimuleerd.
Motivatie dient daarbij ruim te worden opgevat. In eerste instantie is het

kunnen aangaan van een positieve werkrelatie’ wellicht het hoogst haalbare

voor de deelnemer. Motivatie is echter geen statische entiteit en kan zich
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gaandeweg ontwikkelen. De mate waarin dit gebeurt, is onder meer affian
kelijk van de manier waarop de gedragsinterventie wordt toegepast, de
betrokkenheid die de begeleiders/medewerkers tonen en de mate waarin
deelnemers ontvankelijk zijn voor de methode en inhoud. Een goede
indicator voor betrokkenheid en motivatie is de verhouding van het aantal
deelnemers dat de gedragsinterventie afrondt ten opzichte van de afvallers.

In de beschrijving komt het volgende naar voren:
— Specificeer (bij bepaalde gedragsinterventies) hoe in de selectieprocedure de motivatie

van justitiabelen voor deelname wordt vastgesteld.

— Geef aan hoe de inhoud en methoden van de gedragsinterventie de deelnemers moti

veren tot verandering, passen bij de wijze waarop zij het best leren en hun specifieke

achtergrond.
— Beschrijf de methoden die gebruikt worden om de motivatie gedurende de gedrags

interventie in stand te houden.
— Geef aan hoe een positieve houding van de begeleiders/medewerkers tegenover de

gedragsinterventie wordt bevorderd.
— Beschreven moet worden op welke wijze men denkt te komen tot een voldoende aantal

deelnemers dat de gedragsinterventie afrondt.

8 Continuïteit van de gedragsinterventie en de organisaties die de interventie
aanbieden

Er moeten duidelijke verbindingen zijn tussen de betreffende gedragsinter
ventie en de totale aanpak van de justitiabele. De gedragsinterventie moet
geïntegreerd zijn in het gehele reïntegratieplan teneinde te garanderen dat
er continuïteit is tussen gedragsinterventies. Op die manier kan een soepele
overgang worden bewerkstelligd tussen gedragsinterventies binnen
eenzelfde organisatie, tussen gedragsinterventies door verschillende
organisaties of tussen intramurale en extramurale behandeling/begeleiding.
Gecoördineerde samenwerking draagt bij tot het bereiken van een maximaal
effect van de behandeling/begeleiding en monitoring.

In de beschrijving komt het volgende naar voren:
— Laat zien hoe de gedragsinterventie past in het totale reïntegratieplan van de justitiabele.

— De justitiabele dient begeleid te worden tijdens de uitvoering van de interventie en bij de

overgang van intramurale behandeling naar terugkeer in de maatschappij. De uitvoeren

de instanties (gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen, (jeugd)reclassering, wellicht

andere organisaties) dienen een soepele overdracht van de begeleiding te garanderen en

relevante kennis over betrokkene te delen.
— Ontwikkel richtlijnen voor de rol van de casemanager, begeleiders en leidinggevenden in

dit proces; geef aan hoe casemanagers geïnformeerd worden over de doelen van de

gedragsinterventie; specificeer de afspraken voor samenwerking, overdracht en commu

nicatie tussen organisaties en medewerkers die betrokken zijn bij het resocialisatieplan

van de delinquent.

— Geef aan op welke wijze aandacht geschonken wordt aan nazorg en aan terugvalpre

ventie. Met terugvalpreventie wordt bedoeld dat justitiabelen bij zichzelf de kenmerken

Ieren te onderkennen die leiden tot het plegen van een delict, en deze leren doorbreken.



BijIae 2 85

9 In terven tie- integriteit: de gedragsin terventie wordt zo ii itgevoerd als deze

bedoeld is

Er moet informatie worden verzameld over proces en inhoud om te kunnen

nagaan hoe de gedragsinterventie functioneert en om de gedragsinterventie

te kunnen bijsturen als die niet werkt zoals verwacht. Zonder goede monito

ring weet men niet of de gedragsinterventie eigenlijk wel wordt uitgevoerd

zoals deze bedoeld is, met het risico dat de effectiviteit afneemt. Daarom

moet er een systeem zijn dat garandeert dat de integriteit van de gedrags

interventie wordt gehandhaafd en dat afwijkingen worden gecorrigeerd.

Monitoring moet een ingebouwd onderdeel zijn van de gedragsinterventie.

Er kan onderscheid worden gemaakt in monitoring van randvoorwaarde

lijke of ondersteunende aspecten (gericht op materieel, personeel en proces)

en inhoudelijke aspecten (gericht op integriteit van de behandeling).

Met betrekking tot de randvoorwaarden of ondersteuning moet worden beschreven:

— de beschikbare materiële en financiële middelen en voorzieningen (inclusief de

omgeving; deze dient de gedragsinterventie te ondersteunen, niet tegen te werken);

— de professionaliteit van de organisatie; onder meer de managementstructuur, klinische

expertise (vaardigheden en ervaringen);

— de selectie van personeel (selectieprocedure, opleiding, motivatie, vaststellen van behan

delingscompetentie), training van personeel (beschrijving van training, kwaliteitsgarantie

en beoordeling personeel), supervisie en ondersteuning van het personeel (beschrijving

van rollen en verantwoordelijkheden van personeel, aandacht voor eventueel negatieve

gevolgen van de interventie op het personeel);

— de wijze waarop continuiteit en aanwezigheid van personeel en deelnemers wordt

gewaarborgd;

— de wijze waarop ten behoeve van de monitoring gegevens worden geregistreerd en hoe

deze informatie wordt gebruikt voor verbetering van de gedragsinterventies;

— hoe de monitoring van deelnemers geschiedt door middel van daartoe geschikte

instrumenten (bijv. voor- en nametingen met behulp van gevalideerde meetinstrumenten).

Met betrekking tot de inhoudelijke aspecten of behandelingsintegriteit moet worden aan

gegeven:

— hoe de gedragsinterventie geïmplementeerd wordt en de wijze waarop toezicht gehou

den wordt op de juiste uitvoering daarvan, zoals het op de juiste wijze gebruiken van

specifieke technieken;

— hoe de behandelingsstijl van het personeel wordt gemonitord, inclusief hun houding

tegenover de deelnemers;

— hoe omstandigheden of activiteiten die de behandeling zouden kunnen belemmeren

worden waargenomen en aangepakt.

10 Doorlopende evaluatie

Evaluatie heeft uiteindelijk tot doel na te gaan of de gedragsinterventie effec

tief is. Een (strafrechtelijke) gedragsinterventie is effectief wanneer de vooraf

gestelde doelen zijn bereikt. Die doelen hebben enerzijds betrekking op
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datgene wat men bij de delinquent denkt te bereiken (verandering van
dynamische criminogene factoren, veranderde attitudes, aanleren van
vaardigheden, etc.) en anderzijds op het terugdringen van de kans op terug
val in crimineel gedrag. Idealiter houden deze twee factoren verband met
elkaar: een effectieve behandeling kan leiden tot minder recidive. Wanneer
niet vaststaat dat behandelingsdoelen gehaald worden, kan eventuele
recidivevermindering niet aan de gedragsinterventie worden toegeschreven.
Het vaststellen van effectiviteit in termen van behandelingsdoelen is dus van
essentieel belang. Daarnaast dient enige tijd na beëindiging van de gedrags
interventie een recidivemeting te worden gedaan. De resultaten van een
experimentele groep dienen vergeleken te worden met die van een controle
groep, zeker waar het gaat om nieuwe gedragsinterventies. Daarbij dienen bij
voorkeur bestaande, gevalideerde instrumenten te worden gebruikt.

In de beschrijving moet het volgende naar voren komen:

— Voor elke (strafrechtelijke) gedragsinterventie dient een et[ectevaluatie gedaan te worden
waarbij ten minste sprake moet zijn van een voor- en nameting en een (0110w-up.

— Beschreven moet worden hoe gegevens over de gedragsinterventie ten behoeve van de
(periodieke en/of continue) monitoring en (zelf)evaluatie worden vastgelegd en welke
instrumenten daarvoor worden gebruikt.

Vereiste documentatie

Voor het verkrijgen van erkenning van een strafrechtelijke gedragsinterven
tie moet een aanvraag worden ingediend. Deze aanvraag bestaat uit een
aanvraagformulier waarin de tien erkenningscriteria voor de betreffende
gedragsinterventie moeten worden beschreven. Tevens moeten er vijf
programmabijlagen worden ingediend. Deze programmabijlagen zijn:

1 De theoretische handleiding
2 De prograinmahandleiding
3 De beoordelings- en evaluatiehandleiding
4 De managetnenthandleiding
5 De opleidingshandleiding voor begeleiders/medewerkers
6 Een kostenoverzicht

Wanneer deze documenten niet aangeleverd kunnen worden, dient beargu
menteerd te worden waarom dat niet nodig is.

1 De theoretische handleiding

Deze handleiding beschrijft de theoretische basis voor de gedragsinterventie
en het veranderingsmodel. In deze handleiding staat beschreven:
— voor wie de gedragsinterventie is bedoeld;
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— wat er in elke (kern)fase van het programma bereikt dient te worden;
— waarom de combinatie van doelen en methoden bruikbaar is voor de

betreffende doelgroep;
— op welke manier specifieke dynamische risicofactoren opeenvolgend tij

dens de gedragsinterventie worden aangepakt;
— welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de werking van de

methode(s) voor verandering in cognitie, houding, vaardigheden en
gedrag tijdens het programma;

— wat er verwacht wordt van aanvullende activiteiten behalve de gedragsin
terventie zelf.

2 De gedragsinterventie-handleiding

Deze handleiding beschrijft elke sessie van de gedragsinterventie in vol
doende detail zodat elke getrainde professional de gedragsinterventie in
goede banen kan leiden. In deze handleiding staat beschreven:
— de specifieke doelen en verwachtingen voor elke sessie, in termen van

concrete leerpunten;
— helder programma-materiaal dat is toegesneden op de betreffende doel

groep (bijvoorbeeld een werkboek);
— duidelijke verbindingen tussen elke sessie, het veranderingsmodel en

onderbouwende onderzoeksresultaten;
— duidelijke referenties naar relevante onderdelen van de theorie: samen

vattende elementen van de theoretische handleiding mogen hier herhaald
worden als bijlage.

3 De beoordelings- en evaluatiehandleiding

In deze handleiding staat beschreven:
— alle beoordelings- en evaluatie-instrumenten die voor de gedragsinterven

tie worden gebruikt;
— gebruiksaanwijzing voor de registratie van de instrumenten;
— uitleg over het praktische gebruik van de verschillende toepassingen en

inhoud.

4 De inanageinen thandleiding

In deze handleiding staat beschreven:
— de selectie, training, supervisie en functiewaardering van de programma-

medewerkers;
— hoe de deelnemers worden geselecteerd voor deelname;
— op welke manier de deelnemers worden beoordeeld véér, tijdens en na

deelname aan de gedragsinterventie;
— de minimale voorwaarden om het programma te kunnen uitvoeren zoals

bedoeld;
— op welke manier monitoring en evaluatie van het programma wordt ver

richt, waarbij ook de waarborging voor de gedragsinterventie- en behan
delingsintegriteit en het verrichten van audits staat beschreven;

— De rol en verantwoordelijkheid van managers en programmamedewer
kers.
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5 De opleidingshandleiding voor programmarnedewerkers

Deze handleiding heeft een vergelijkbare opbouw als de programmahand
leiding. In de handleiding staat beschreven:
— gedetailleerde opleidingsprogramma’s inclusief leerplan en lesmateriaal

voor alle medewerkers die bij de gedragsinterventie zijn betrokken;
— hoe de competentie van de programmamedewerkers om de gedragsinter

ventje uit te voeren wordt gegarandeerd;
— op welke manier de competentie beoordeeld wordt na de gedragsinter

ventie;
— hoe prestaties worden gemonitord.

6 Een kostenoverzicht

Hierin wordt aangegeven:
— wat de kosten zijn voor de ontwikkeling van de gedragsinterventie, de

opleiding van trainers en de uitvoering (per deelnemer);
— of in beginsel financiering voor uitvoering beschikbaar is of zal worden

indien de gedragsinterventie erkend wordt;
— of een organisatie beschikbaar is voor de uitvoering.
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Onderzoeksaantallen

In deze bijlage is informatie te vinden over de gewenste omvang van steek

proeven bij recidiveonderzoek. Criterium bij het samenstellen van de

onderzoeks- en de controlegroep is de power van de test waarmee de

verschillen tussen beide groepen worden nagegaan. Door statistische

onzekerheid is het altijd mogelijk dat een in werkelijkheid aanwezig verschil

tussen de controle- en de experimentele groep niet gevonden wordt. De

power is de kans om een verschil in recidive te vinden, terwijl er ook

daadwerkeLijk een verschil aanwezig is. Het is dus zaak de power zo hoog

mogelijk te krijgen. Doorgaans wordt een power van 80% zeer acceptabel

gevonden. Een meer pragmatische waarde voor power zou 70% kunnen zijn.

In de tabel kunnen de vereiste onderzoeksaantallen worden opgezocht.

De waarden in de tabel zijn berekend met behulp van STATA, een software-

pakket voor statistische bewerkingen, maar zijn ook te verkrijgen met een

toepassing die op internet te vinden is (www.powerandprecision.com). De

tabel geeft de vereiste onderzoeksaantallen hij een bepaald verwacht recidi

vepercentage in de controlegroep. Dit percentage kan op voorhand worden

berekend op grond van populatieonderzoek onder een vergelijkbare groep;

of het is bekend uit eerder onderzoek. Wanneer men geen idee heeft over de

verwachte kans op recidive, kan men het beste de waarde aflezen bij de

recidivekans van 50%; dit is de meest conservatieve keuze, de power kan

dan achteraf alleen maar meevallen. Voor alle gevallen gaan wij hier uit van

een type 1-fout (x) van 5%: dit betekent dat we een kans van 1 op 20 accep

teren dat er een verschil tussen de experimentele en de controlegroep

gevonden wordt, terwijl dit in werkelijkheid een toevaisfiuctuatie is.

Een voorbeeld: stel, men verwacht dat de recidivekans in de controlegroep

ongeveer 60% is, en men denkt met een bepaald programma een absolute

recidivereductie van 10% te kunnen bewerkstelligen. Verder wil men een

power van 80% handhaven. In dit geval zoeken we op in de kolom van

power=80% de kolom van de verwachte recidivekans in de controlegroep

van 60%. Dan kijken we naar de rij die het absolute verschil van 10%

weergeeft. In deze cel vinden we 325. Dit betekent dat als men het effect,

indien dit aanwezig is, met 80% zekerheid wil vaststellen, men per groep

325 personen nodig heeft.
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Checklist Effectmetïng Daderprogramma’s

Bij onderzoek naar de feitelijke effecten van strafrechtelijke interventies zijn

twee hoofdvragen te onderscheiden. De vraag of de directe doelen, de

programma- of behandeldoelen, worden bereikt en de vraag in hoeverre de

ex-deelnemers recidiveren. Deze checklist is opgesteld om in te schatten

hoe de effectmeting van een strafrechtelijke interventie eruit zal zien. Wordt

er alleen gekeken naar het behalen van de programma- of behandeldoelen

of kan er tevens onderzoek worden uitgevoerd naar recidive? Met behulp

van informatie over de omvang van de onderzoeksgroep en het soort

gegevens dat van de deelnemers wordt bijgehouden, kan worden vastgesteld

welke analyses uitgevoerd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat de checklist wordt ingevuld door of namens degene

die om de effectmeting verzoekt. Hij of zij dient goed bekend te zijn met de

uitvoering van het project.1’

Voor een recidivemeting in het kader van de WODC-Recidivemonitor zijn

per deelnemer minimaal de onderstaande gegevens nodig. Met de checklist

kan worden vastgesteld welke informatie daarnaast nog beschikbaar is.

Minimaal benodigde gegevens voor het uitvoeren van recidive

onderzoek

— onderzoeks- of respondentnummer, indien beschikbaar het

vip-nummer;
— achternaam, tussenvoegsels en volledige voornamen;

— geboortedatum, -plaats en -land;
— parketnummer strafzaak in eerste aanleg (mcl. arrondissementscode);

— datum instroom en datum uitstroom uit het project.

17 In de checklist wordende termen interventie, projecten programma door elkaar gebruikt. In alle gevallen

doelen wij op strafrechtelijke interventies die bedoeld zijn om de recid ive terug te dringen, of het nu om

volwassen of jeugdige daders gaat.
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Algemene informatie

Datum:..—..—2tL.

Naam contactpersoon:

Naam project:

Op welke locatie(s) wordt het project uitgevoerd?

In het kader van welke sanctie of executiemodaliteit wordt het project
uitgevoerd?

Is er een relatie met een andere interventie en zo ja, met welke?

Door welke instantie en in welke setting (bijvoorbeeld gesloten/open of
residentieel/ ambulant) wordt het project uitgevoerd?

Hoe wordt het project gefinancierd?

Wanneer zijn de eerste deelnemers ingestroomd?
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De directies Sanctie- en Preventiebeleid en Justitieel Jeugdbeleid van het

ministerie van Justitie zijn bezig met de ontwikkeling van een erkennings

regeling voor interventieprojecten. Is het project erkend in het kader van de

Erkenningsregeling Effectieve Strafrechtelijke Interventies?

E Erkend als effectief
Erkend als veelbelovend

fl Niet erkend
E Niet van toepassing

De uitvoering van het project

1 Veel projecten hebben bij aanvang last van aanloopproblemen en kinder

ziektes. Zijn er sinds de start van dit project belangrijke wijzigingen

doorgevoerd in de opzet?
Nee, de interventie wordt vanaf het begin op dezelfde manier

uitgevoerd.
l Ja, er zijn wijzigingen aanbracht in de projectopzet.

Licht hieronder alstublieft kort toe welke wijzigingen dit betmfen

wanneer deze zijn aangebracht.

2 Sinds wanneer wordt de interventie in haar huidige vorm uitgevoerd?

3 Is de (huidige) werkivijze van de interventie beschreven in een project

opzet?

4 Is er eerder onderzoek uitgevoerd naar de interventie en zo ja, wat voor

onderzoek betrof dat en wanneer is het uitgevoerd? Kunt u een verwijzing

geven naar een onderzoeksrapport?
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Omvang van de onderzoeksgroep

5 Hoeveel deelnemers zijn ingestroomd sinds de start van het programma?

6 Hoeveel deelnemers zijn ingestroornd sinds de laatste belangrijke
wijziging in de projectopzet?

7 Welk deel van de groep uit vraag 6 is voortijdig uitgevallen uit het project?

8 Welk deel van de groep uit vraag 6 is al minstens twee jaar uit de inter
ventie uitgestroomd (zowel na afronding van het project als na
voortijdige uitval)?

Vergelijkingsgroep

9 Recidivecijfers krijgen meer betekenis als ze vergeleken kunnen worden
met de resultaten van een groep die geen of een alternatieve interventie
heeft ondergaan. Wat is naar uw idee een geschikte groep om de recidive
cijfers van de onderzoeksgroep tegen af te zetten?
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Indien een vergelijkingsgroep voorhanden is, kunt u kort aangeven welke

informatie over deze groep bekend is?

Informatiehuishouding

Nu volgen enkele vragen over de informatiehuishouding van het project.

10 Kunt u een idee geven van de gegevens die worden bijgehouden met

betrekking tot de volgende gebieden?

a Welke achtergrondkenrnerken van de deelnemers worden bijgehou

den? Denk hierbij aan bijvoorbeeld leeftijd, etnische achtergrond,

burgerlijke staat, maar ook aan behandelverleden en juridische titel.

Geeft u alstublieft ook (kort) aan hoe deze gegevens worden bijgehou

den (bijvoorbeeld in persoonsdossiers of geautomatiseerd).

b Welke gegevens worden bijgehouden met betrekking tot screening

en/of selectie van de deelnemers (bijvoorbeeld verslavingsproble

matiek, strafmaat of psychische problematiek)? Geeft u alstublieft ook

(kort) aan hoe deze gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld in

persoonsdossiers of geautomatiseerd).

c Welke diagnostische gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld

resultaten van diagnostisch onderzoek ten behoeve van het opstellen

van een behandelplan)? Geeft u alstublieft ook (kort) aan hoe deze

gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld in persoonsdossiers of

geautomatiseerd).
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d Welke gegevens worden bijgehouden met betrekking tot de behandel
doelen van de deelnemers? Geeft u alstublieft ook (kort) aan hoe deze
gegevens worden bijgehouden (bijvoorbeeld in persoonsdossiers of
geautomatiseerd).

e Hoe wordt bijgehouden of de behandelcioelen worden bereikt? Geeft
u alstublieft ook (kort) aan hoe deze gegevens worden bijgehouden
(bijvoorbeeld in persoonsdossiers of geautomatiseerd).

f Wordt er na afloop van het project nog informatie bijgehouden over
de eventuele aansluiting op en het verloop van nazorg? Zo ja, tot
wanneer, wat voor informatie en hoe?

11 Welke gegevens zijn beschikbaar met betrekking tot de doorstroom
tijdens de interventie? Denk hierbij aan gegevens over de bezetting, het
verloop van het verblijf of de deelname van de deelnemers, eventuele
uiwal uit het project en, indien van toepassing, hoeveel deelnemers
bepaalde onderdelen van het programma hebben gevolgd en in hoeverre
de overdracht naar vervolgprojecten is gerealiseerd. Kunt u kort aan
geven welke gegevens er zijn en hoe die worden bijgehouden?
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De WODC-Recidivemonitor

De WODC-Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin

gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder uiteenlopende

dadergroepen. Met dit project krijgt Justitie beter zicht op de uitstroom-

resultaten van strafrechtelijke interventies en op het verloop van criminele

carrières, zowel bij jeugdige als bij volwassen daders. De metingen in het

kader van de Recidivemonitor verlopen steeds op dezelfde manier.

De uitkomsten van het onderzoek zijn hierdoor onderling vergelijkbaar.

Sommige metingen worden op gezette tijden herhaald, zodat van de

belangrijkste dadergroepen ook het verdere verloop van hun strafrechtelijke

carrière op de voet kan worden gevolgd.

De Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie

De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit de Onderzoeks- en

Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een database die speciaal

met het oog op de Recidivemonitor is ontwikkeld. De OBJD is een

versleutelde, geanonimiseerde kopie van het JDS, het officiële justitiële

documentatiesysteem dat wordt beheerd door de Centrale Justitiële

Documentatiedienst (CJD) in Almelo.
Het JDS geeft voor alle (rechts)personen die met de Nederlandse justitie in

aanraking zijn gekomen, een overzicht van de strafzaken waarin zij als

verdachte centraal stonden. Van elke strafzaak is geregistreerd wanneer en

bij welk parket de zaak werd aangemeld, om welke delicten het ging en hoe

en door welke instantie de zaak is afgedaan.

Elke drie maanden wordt de OBID ververst met de meest recente gegevens

uit het JDS. Een belangrijk verschil met het JDS is dat de gegevens in de

OBJD niet verjaren; zij blijven voor onderzoek beschikbaar. Voorwaarde voor

opname in het JDS is dat de persoon na 1996 nog in aanraldng is gekomen met

justitie. Is dat niet zo, dan kan het zijn dat de zaken van een verdachte nog niet

in het systeem zijn ingevoerd en dus ook niet in de OBJD te vindenzijn.

Centrale Justitiële Documentatie

liet JDS bevat documentatie over bijna 2,5 miljoen personen en bijna

8 miljoen strafzaken. Het gegevensbestand is ontstaan in het begin van de

jaren negentig van de vorige eeuw. Tot die tijd werd alle informatie’over de

vervolgde delicten en de afdoeningen door de arrondissementsparketten

bijgehouden op kaarten. Deze werden naar de CJD gestuurd, alwaar de

gegevens van de niet-verjaarde zaken werden gefotografeerd en op een

image’ kwamen te staan. Wanneer er nu een melding binnenkomt over een

persoon, wordt eerst bekeken of deze nog zaken op een image heeft staan. Is

dat het geval, dan worden deze oude zaken ingevoerd in het JDS.

Tegenwoordig worden nieuwe strafzaken rechtstreeks aan het JDS toege

voegd vanuit COMPAS, het administratiesysteem van de parketten. Maar de

geautomatiseerde aanvoer kwam niet overal tegelijk tot stand. Het laatste
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arrondissement kreeg in 1996 een aansluiting op het JDS. Dit betekent dat
het JDS (en dus ook de OBJD) alleen compleet is voor personen die na 1996
nog met justitie in aanraking zijn gekomen. Hiermee dient bij onderzoek
rekening te worden gehouden. Personen die na 1996 niet met justitie in aan
raking zijn gekomen, kunnen nog oude zaken op image hebben. Deze zaken
moeten dan eerst worden ingevoerd. Pas na de daarop volgende verversing
van de OBJD is het beeld van hun strafrechtelijke carrière compleet.

Onderzoek naar specifieke interventies of dadergroepen

De OBJD bevat alleen globale afdoeningsgegevens. Het soort straf of maatregel
is opgenomen en de hoogte of duur ervan. Maar welk specifiek leerproject men
volgde of in welke inrichting de detentie werd doorgebracht, wordt bijvoor
beeld niet vermeld. Bij onderzoek naar interventies waarover in de OBID geen
informatie wordt bijgehouden, kunnen de gegevens van de daders niet recht
streeks uit de database worden gehaald en is een tussenstap nodig via de CJD.
Deze levert op aanvraag de versleutelde nummers aan waaronder de betrokken
personen in de OBJD te vinden zijn. Om dit kunnen doen, moeten van elke
persoon in de onderzoeksgroep de volgende gegevens beschikbaar zijn:
— respondentnummer, indien beschikbaar het vip-nummer;
— personalia: achternaam, tussenvoegsels en volledige voornamen;
— geboortedatum, -plaats en -land;
— parketnummer strafzaak in eerste aanleg (mcl. arrondissementscode);
— begin- en einddatum van de opgelegde straf of maatregel.

Op basis van de persoonsgegevens zoekt de CJD naar de juiste versleutelde
nummers. Zijn deze eenmaal bekend, dan kunnen alle relevante zaak-, delict
en afdoeningsgegevens uit de OBID worden geëxtraheerd. Omdat met deze
procedure de anonimiteit van de respondenten wordt opgeheven, is voor dit
type onderzoek toestemming nodig van de minister van Justitie. Alle aanvra
gen voor informatie uit de OBID lopen via het WODC.

1iJ LL

De gegevens uit de OBJD zijn niet direct geschikt voor analyse, maar moeten
eerst worden bewerkt. Dat gebeurt in een aantal stappen:
1 indelen van de ruwe informatie in vaste rubrieken;
2 samenvatten van de delictmnformatie;
3 verwerken van de afdoeningsgegevens;
4 vaststellen van het tijdstip van de strafzaken.
Ad 1) De meeste velden in de OBJD bevatten stukken tekst. Om een zinvolle
indeling van de informatie mogelijk te maken, dienen deze strings eerst te
worden omgezet naar waarden op numerieke variabelen. Daarvoor is een
reeks programma’s ontwikkeld.

van de ruwe onderzoek wensVerwerk
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Ad 2) De informatie over de gepleegde delicten wordt in de OBJD vastgelegd in

termen van de overtreden wetsartikelen. Elk strafbaar feit bestaat uit maximaal

vijf wetsartikelen. Het aantal feiten per zaak is ongelimiteerd. De eerste stap in

het verwerken van de delictinformatie is het toekennen van de strafdreiging

aan elk feit. Dit is de maximale straf die voor een bepaald type delict kan

worden opgelegd. Wanneer per feit meer wetsartikelen genoemd worden,

wordt de strafdreiging van het hoogst bedreigde artikel toegekend. Indien

sprake is van een ‘strafbare poging tot (uitloklcing van) een misdrijf’ dan wel

een ‘strafbare voorbereiding’ of ‘medeplichtigheid’, wordt de strafdreiging

conform het Wetboek van Strafrecht gecorrigeerd.

Naast een strafdreiging wordt aan elk feit of artikelcombinatie ook een zoge

naamde ‘cbs-code’ toegekend. Dit is de code die door het Centraal Bureau

voor de Statistiek wordt gebruikt om delicten te classificeren. Op basis van

deze code kunnen de strafbare feiten op verschillende manieren worden

ingedeeld. Zijn de strafdreiging en de delictcode aan de ftiten gekoppeld,

dan worden per zaak de vijf feiten met de hoogste strafdreiging geselecteerd.

Bij elke zaak kunnen dus verschillende soorten delicten voorkomen, één

daarvan is het zwaarst bedreigde feit.

Ad 3) Strafzaken kunnen op uiteenlopende manieren worden afgedaan.

Binnen een zaak kan sprake zijn van meer dan één vonnisonderdeel, aan

het aantal onderdelen is geen maximum verbonden. Ook de afdoenings

informatie wordt per zaak samengevat. Dit gebeurt op twee manieren. Op

de eerste plaats wordt voor elke zaak nagegaan of er sprake was van een

bepaald type afdoening. Daarnaast wordt de afdoening van elke zaak

ingedeeld in één van de volgende hoofdcategorieën: vrijheidsbeperkende

maatregelen, onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, taakstraffen, voorwaarde

lijke vrijheidsstraffen, boetes, transacties en beleidssepots (zie ook bijlage 7).

Door deze aanpak houden we zicht op het voorkomen van combinaties van

vonnisonderdelen, maar kennen we ook de belangrijkste straf die in een zaak

is opgelegd. Naast het soort afdoening wordt natuurlijk ook de hoogte of de

duur van de straf bijgehouden.
Ad 4) Nadat de delict- en afdoeningsgegevens zijn samengevat, wordt per

persoon de volgorde van de strafzaken bepaald. We doen dit aan de hand van

het inschrijfjaar van de strafzaak. De OBJD bevat weliswaar ook pleeg- en

beslisdata, maar deze vormen geen goed alternatief. Pleegdata zijn alleen

beschikbaar voor delicten ingeschreven na 1996 en beslisdata worden te zeer

beïnvloed door de behandelduur van de strafzaken. Uitgaan van het inschrijf

jaar heeft echter ook nadelen. Als een persoon meer dan één strafzaak binnen

één jaar heeft, is dit gegeven niet onderscheidend genoeg. Om het tijdstip van

de strafzaken nauwkeuriger te kunnen bepalen zal op termijn ook de maand

van inschrijving in het JDS worden opgenomen. Tot die tijd schatten we de

inschrijfmaand. Tussen de eventuele pleeg— en de beslisdatum van een zaak,

maar binnen het aangegeven inschrijfjaar, wordt at miidom een inschrijf

maand gekozen. Deze geschatte datum vormt de basis voor verdere analyses.
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De operationele definitie van recidive

De keuze voor de OBID als bron van onderzoeksgegevens impliceert dat
met de Recidivemonitor alleen de criminaliteit die het Openbaar Ministerie
te verwerken krijgt, in kaart wordt gebracht. Over de criminaliteit die niet
wordt opgespoord en vervolgd, worden geen uitspraken gedaan. Ook de
delicten die door de kantonrechter worden afgedaan, laten we buiten
beschouwing. Dit deel van de geregistreerde criminaliteit, de ‘overtredingen’,
bestaat voor bijna 90% uit verkeersdelicten waarvan ruim 60% snelheids
overtredingen. Van alle zaken die handelen om misdrijven, nemen we zaken
die eindigen in een vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische
uitspraak niet mee. Zaken die gevoegd zijn bij een andere zaak wel, evenals
die strafzaken die door het OM worden afgedaan met een transactie of een
beleidssepot.

Geldinp

De WODC-Recidivemonitor baseert haar metingen op het vôôrkomen van nieuwe straf
zaken Niet alle strafzaken worden meegenomen het gaat om Justitiecontacten met een
‘geldige’ afdoening. Hier volgt een volledige opsomming van de strafzaken die bij het
bepalen van de recidive niet respectievelijk wel meetellen
Strafzaken die niet meetellen:
1 Kantongerechtszaken: dit zijn zaken waarbij alle feiten onder de competentie van de

kantonrechter vallen.
2 Zaken eindigend in overdracht naar een ander parket
3 Zaken eindigend in een technisch sepot of andere technische uitspraak. Deze laatste

categorie betreft rechtbankzaken waarbij geen schuldigverklaring is uitgesproken. Als
grond voor zowel het technische sepot door het OM of de technische uitspraak door
de rechter, kan worden aangevoerd:
a ontslag rechtsvervolging, feit strafbaar i onrechtmatig verkregen bewijs
b ontslag rechtsvervolging, feit niet strafbaar j burgerlijk rechter niet bevoegd
c dagvaarding nietig k dader niet strafbaar
d dagvaarding HB nietig 1 feit niet stralbaar
e oproeping HB nietig m geen wettig bewijs
f aanhouding bepaalde tijd n OM niet ontvankelijk
g aanhouding onbepaalde tijd o niet ontvankelijk
h rechter niet bevoegd p ten onrechte als verdachte vermeld

4 Zaken eindigend in algehele vrijspraak; dit zijn zaken waarbij voor alle feiten
vrijspraak volgt.

5 Zaken eindigend in: ‘sepot: gevoegd niet-Compas zaak /duhbel geregistreerde zaak’.
Strafzaken die wel meetellen:
1 Zaken die nog niet zijn afgedaan.
2 Zaken die (door het OM) werden gevoegd (‘ad info’, ‘ter berechting’ of ‘ter terecht

zitting’).
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3 Zaken die door het OM werden afgedaan met een transactie;
4 Zaken die door het OM werden afgedaan met een beleidssepot.

Tot de gronden van een beleidssepot behoren:
a anders dan strafrechtelijk ingrijpen o leidinggever vervolgd
b beperkte kring p maatschappelijk belangenconflict
c civiel en administratief recht q benadeelde medeschuldig
d civielrechtelijke jeugdmaatregel r onvoldoende met nationaal belang
e dienstverlening s oud feit
f door feit of gevolgen getroffen t recente bestraffing
g gering aandeel in feit u rechtspersoon wordt vervolgd
h gering feit v reclasseringsbelang
i geringe strafwaardigheid feit w strafrechtelijke jeugdmaatregel
j gewijzigde omstandigheden x tbs
k gezondheidstoestand y verdachte onvindbaar
1 krijgstuchtelijk afgedaan z verhouding tot benadeelde geregeld
mlandsbelang aa vervolging in strijd belang benadeelde
n leeftijd bb wetswijziging

5 Zaken die eindigden in de volgende rechterlijke afdoeningen:
a alleen aanvullend strafonderdeel m levenslange gevangenisstraf
b boete n overig volwassen vrijheidstraf
c storting waarborgfonds o kaakstraf
d schadevergoeding p overig taakstraf
e geldstrafcombinatie q maatregel (vrijheidsbeperlcend)
f overig geidstraf r combinaties met maatregelen
g jeugdetentie s berisping
h arrest t overig berisping
i tuchtschool u geen maatregel of straf

gevangenisstraf v schuldig zonder oplegging van straf
k hechtenis of maatregel (szovsm)
1 militaire detentie w overig szovsm

Vooral in onderzoek met een korte observatieperiode kan het voorkomen dat een aantal
strafzaken dat reeds in de OBJD is opgenomen, nog niet is afgedaan. Deze zaken
worden toch meegenomen in de berekeningen van de recidive, omdat de ervaring leert
dat negen van de tien zaken die onder de aandacht van het OM worden gebracht, een
‘geldige’ afdoening opleveren.
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Recidivecriteria

Bij het vaststellen van de recidive worden vijf vaste criteria gehanteerd. In

tabel 1 worden de criteria omschreven. De eerste drie — algemene, ernstige

en zeer ernstige recidive — verschillen onderling alleen wat betreft de ernst

van de vervolgde delicten. Zij hebben altijd, dat wil zeggen in elke onder

zoeksgroep, dezelfde betekenis. Dit geldt niet voor speciale en specifieke

recidive. De betekenis van deze criteria hangt af van de aard van de

uitgangszaak, dat is de zaak op grond waarvan iemand in de betreffende

onderzoeksgroep is opgenomen. Onder verkeersdelinquenten bijvoorbeeld,

is speciale recidive een nieuw justitiecontact vanwege een verkeersdelict.

Bij zedendelinquenten is er sprake van speciale recidive wanneer zij

opnieuw worden vervolgd voor een zedendelict.

Recidivecriteria binnen de WODC-Recidivemonitor

Criterium Omschrijving

Algemene recidive Alle nieuwe justitiecontacten ongeacht de aard en ernst van de

gepleegde delicten, behalve de strafzaken die eindigen in vrijspraak,

een technisch sepot of een andere technische uitspraak

Ernstige recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een delict met een wettelijke

strafdreiging van 4 jaar of meer*

Zeer ernstige recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. een delict met een wettelijke

strafdreiging van 8 jaar of meer

Speciale recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. hetzelfde soort delict als in

de uitgangszaak

Specifieke recidive Nieuwe, geldige justitiecontacten n.a.v. overtreding van hetzelfde

wetsartikel als in de uitgangszaak

* Delicten met een lagere strafdreiging maar waarvoor wel voorlopige hechtenis kan worden opgelegd,
vallen ook in deze categorie.

Welke analyses vinden er plaats?

Aan de hand van bovenstaande criteria wordt de recidive in een onder

zoeksgroep beschreven. We onderscheiden daarbij de volgende facetten:

— de prevalentie van de recidive: dit is de vraag welk deel van de (sub)groep

heeft gerecidiveerd;
— de snelheid waarmee men recidiveerde: deze wordt bepaald door het

moment waarop het eerstvolgende nieuwe justitiecontact plaatsvond;

— de frequentie van de recidive: dit is het aantal nieuwe justitiecontacten

dat een recidivist sinds de uitgangszaak heeft opgebouwd;

— de aard en ernst van de recidivedelicten;

— de totale omvang van de recidive: dit is de ernst van de totale recidive in

een groep, dat wil zeggen van alle recidivedelicten samen.
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Voor het vaststellen van de prevalentie en snelheid van de recidive wordt
gebruik gemaakt van survival-analyse, een techniek die rekening houdt met
verschillen in de tijd dat de personen in het onderzoek konden worden
gevolgd. Voor elk van de criteria wordt berekend welk percentage van de
onderzoeksgroep opnieuw in aanraking is gekomen met justitie. Dat doen we
niet over één vaste periode (‘Na 2 jaar bedraagt het percentage algemene
recidive 50%’), maar voor elke periode waar observaties van bestaan. Voor elk
jaar volgend op de uitgangszaak wordt becijferd welk deel van de onderzoeks
groep inmiddels heeft gerecidiveerd (zie grafiek 1).

Grafiek 1: Prevalentie van algemene recidive in twee dadergroepen
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Defi-equentievan de recidive wordt berekend over de recidivisten in een groep
en wordt uitgedrukt in het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten dat zij
sinds de uitgangszaak hebben opgebouwd. Voor elk jaar wordt dus het aantal
recidivecontacten gedeeld door het aantal personen dat het dan toe heeft
gerecidiveerd. De aard van de recidive wordt beschreven aan de hand van de
typen delicten die zijn gepleegd. Voor elk groep wordt een tabel samengesteld
met percentages van de voorkomende delictsoorten (zie bijlage 6). De ernst
van de recidivecontacten wordt in beeld gebracht door na te gaan in welke
hoofdcategorieën van sancties (zie bijlage 7) de nieuwe strafzaken zijn

18 . -afgedaan. De totale omvang van de recidive, ten slotte, wordt uitgebeeld
zoals in grafiek 2. De lijnen in de grafiek geven aan hoeveel recidivecontacten
er in de loop der jaren in de gehele groep zijn opgebouwd vanwege het plegen
van relatief lichte, ernstige en zeer ernstige criminaliteit. Om een vergelijking
met uitkomsten van ander onderzoek mogelijk te maken, worden de aantallen
steeds berekend over een groep van 100 personen.

18 Bij deze analyse worden de zaken die nog niet zijn afgedaan buiten beschouwing gelaten. Zaken die eindi
gen in een voeging, krijgen de afdoening van de zaak waarbij zii werden gevoegd.
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Aanvullende analyses
Het percentage recidivisten, het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontac
ten, het type en de afdoening van de recidivedelicten zijn beschrijvende
statistieken die een beeld geven van de aard en omvang van de recidive in
een groep. Waar mogelijk wordt echter ook onderzocht welke factoren van
invloed zijn op het voorzetten van de strafrechtelijke carrière. Om deze
aanvullende analyses te kunnen doen zijn extra gegevens nodig: achter
grondkenmerken van de respondenten, diagnostische gegevens, gegevens
over het verloop van de betreffende interventie of over de omstandigheden
waarin de justitiabelen na de tenuitvoerlegging van de sanctie terecht zijn
gekomen. Zijn dergelijke gegevens beschikbaar, dan worden ze gekoppeld
aan de informatie uit de OBJD en kunnen we de verbanden tussen de
diverse grootheden bestuderen. Bijlage 8 geeft voor enkele achtergrondken
merken een indeling die bij de analyses kan worden gebruikt. Technieken
die in het kader van de Recidivemonitor worden toegepast, zijn onder meer
survival-analyse, Cox regressie en poisson-regressie.

Grafiek 2: Aantal nieuwe justitiecontacten; naar ernst van de gepleegde

delicten
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Survival-analyse is bedoeld om de duur tot aan een eventuele gebeurtenis te
meten, in ons geval de duur tot aan een eventuele recidive. Het voordeel van
survival-analyse is dat de techniek rekening houdt met verschillen in de
lengte van de periode dat de personen in het onderzoek konden worden
gevolgd. De kans op recidive wordt niet eenmalig vastgesteld (bijvoorbeeld
alleen na 2 jaar), maar op elk moment tussen de start en het einde van de
totale observatietermijn. De proportie recidivisten wordt steeds berekend
op grond van het aantal personen dat op dat moment beschikbaar is. Een
persoon telt dus alleen mee in de kansberekening zolang hij kon worden
gevolgd.
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Cox regressie is een survival-model waarmee ook het effect van achtergrond-
kenmerken op de recidivekans kan worden geschat. De kenmerken kunnen
zowel categorische als continue variabelen zijn. Met behulp van Cox regres
sie kan worden vastgesteld hoe achtergrondkenmerken zoals sekse,
geboorteland en het aantal eerdere justitiecontacten samenhangen met de
kans op recidive. Het effect wordt uitgedrukt in een coëfficiënt, de exponent
bèta (e). De hoogte van deze coëfficiënt geeft de sterkte van het verband
aan. Is & groter dan 1, dan is er een positief verband; is de e kleiner dan 1,
dan is het verband negatief.
Voor de analyses van de recidivefrequentie wordt gebruikgemaakt van
poisson-regressie. Waar gewone, lineaire regressie bedoeld is voor continue
variabelen, wordt poisson-regressie toegepast in situaties waarin de affian
kelijke variabele een discrete variabele is die aangeeft hoe vaak een
gebeurtenis, in ons geval het voorkomen van recidive, heeft plaatsgevonden.
Het softwarepakket SPSS bevat slechts beperkte mogelijkheden voor het
toepassen van poisson-regressie. In het pakket STATA zijn meer varianten
opgenomen.
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Indeling van misdrijven naar aard en ernst

Deze bijlage bevat een overzicht van de strafdreiging voor de meest voorko
mende wetsartikelen die in de OBJD zijn geregistreerd. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen lichte, middelzware en zware criminaliteit. In de categorie
‘lichte criminaliteit’ vallen feiten met een wettelijke strafdreiging van minder
dan 4 jaar (1.460 dagen). In de categorie ‘middelzware criminaliteit’ vallen alle
feiten met een strafdreiging van 4 tot 8 jaar (2.920 dagen).’9Feiten met een
strafdreiging van 8 jaar of meer vallen in de categorie ‘zware criminaliteit’.
Wanneer uit de feitinformatie in de OBID niet duidelijk blijkt welke straf-
dreiging van toepassing is, wordt de laagste strafdreiging gekozen.
Op het overtreden van artikel 2 lid 1 sub b van de Opiumwet bijvoorbeeld,
staat hoogstens 6 maanden hechtenis. Wanneer er echter sprake is van
opzet, is de maximale strafdreiging 8 jaar. In de OBJD wordt niet altijd
geregistreerd of er sprake was van opzet. In die gevallen wordt dus de laagste
strafdreiging gekozen.

Tabel 1: Relatief lichte criminaliteit (strafdreiging minder dan 4 jaar, in

dagen)

Wet Artikel Strafdreiging Type delict Omschrijving

0W 2/1 180 drugs harddrugs
— bezit/handel/smokkel

0W 3/1 30 drugs softdrugs — bezit/handel

SR 138/1 180 agressie huisvredebreuk

SR 180 365 agressie wederspannigheid

SR 184/1 90 overig niet voldoen aan ambtelijk

bevel

SR 239/1 90 zeden schennis van de eerbaarheid

SR 266/1 + 267/2 120 agressie eenvoudige belediging onder

verzwarende omstandigheden

SR 300/1 730 agressie eenvoudige mishandeling

SR 350/1 730 agressie vernieling/beschadiging

SR 417B1S/1/A 365 vermogen schuldheling

geen geweld

WVW94 6 365 verkeer dood of zwaar lichamelijk letsel

WVW94 7/1/A 90 verkeer doorrijden na een ongeval

WVW94 8 90 verkeer besturen onder invloed

WVW94 163/2 1.095 verkeer ademanalyse

WVVt/94 164/1 90 verkeer onder zich houden rijbewijs

door ambtenaar OM

WWM 13/1 90 overig verbod wapens categorie 1

WWM 26/1 90 overig verbod voorhanden hebben

wapens of munitie categorieën

II en III

19 Ook feiten met een strafdreiging van minder dan 4 iaar, maar waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis

kan worden gegeven vaNen in deze categorie. Artikel 67 van het Wetboek van Strafvordering geeft een
overzicht van de desbetreffende feiten.
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Tabel 2: Middelzware criminaliteit (strafdreiging 4 tot 8 jaar, in dagen)*

Wet Artikel Strafdreiging Type delict Omschrijving

0W 3/B + 11/2 730 drugs softdrugs — handel/bezit!

vervaardigen (met opzet)

SR 140/1 2.190 drugs deelneming aan misdadige

Organisatie

SR 141/1 1.640 agressie gezamenlijke openlijke

geweldpleging

SR 141/1+141/2/1 2.190 agressie gez. openlijke geweldpl. met

lichamelijk letsel of vernieling

SR 225 2.190 vermogen valsheid in geschrifte

geen geweld

SR 231/2 1.460 vermogen valse reispas

geen geweld

SR 247/1 2.190 zeden ontucht met bewusteloze,

geestelijk gestoorde of kind

SR 285/1 730 agressie bedreiging met misdrijf

SR 300/1 + 2 1.460 agressie eenvoudige mishandeling met

zwaar lichamelijk letsel

SR 310 1.460 vermogen eenvoudige diefstal

geen geweld

SR 310 + 321 1.460 vermogen eenvoudige diefstal!

geen geweld verduistering

SR 31 1/1/4 2.190 vermogen diefstal in vereniging

geen geweld

SR 311/1/4 + 5 2.190 vermogen diefstal in vereniging

geen geweld met braak

SR 311/1/5 2.190 vermogen diefstal met braak

geen geweld

SR 321 1.095 vermogen verduistering

geen geweld

SR 321 + 322 1.460 vermogen verduistering in

geen geweld functie gepleegd

SR 326 1.095 vermogen oplichting

geen geweld

SR 416!1/A 1.460 overig begunstiging

• Delicten met een lagere strafdreiging maar waarvoor wel voorlopige hechtenis kan worden opgelegd.
vallen ook in de categorie middelzware criminaliteit’.
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Tabel 3: Zware criminaliteit (strafdreiging van 8 jaar of meer, in dagen)

Wet Artikel Strafdreiging Type delict Omschrijving

SR 317/1 3.285 vermogen afpersing

met geweld

SR 312/1 3.285 vermogen diefstal met geweld

met geweld

SR 312/2/2 4.380 vermogen diefstal met geweld

met geweld in vereniging

SR 312/2/2+317/1 4.380 vermogen diefstal met geweld!

met geweld afpersing

SR 287 5.475 agressie doodslag

SR 246 2.920 zeden feitelijke aanranding

der eerbaarheid

SR 244 4.380 zeden gemeenschap met persoon

beneden 12 jaar

SR 245/1 2.920 zeden gemeenschap met persoon

tussen l2en 16 jaar

SR 141/1+141/2/2 3.285 agressie gez. openlijke geweldpleging

met zwaar lichamelijk letsel

SR 289 7.300 agressie moord

SR 209 3.285 vermogen opzettelijk uitgeven

geen geweld van vals geld

SR 242 4.380 zeden verkrachting

SR 157/1 4.380 agressie veroorzaking van brand etc.

met gevaar voor goederen

SR 157/1 + 157/2 5.475 agressie veroorzaking van brand etc.

met levensgevaar

SR 282/1 2.920 agressie vrijheidsberoving

SR 302/1 2.920 agressie zware mishandeling
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Indeling van strafrechtelijke afdoenîngen

Onderzoek in het kader van de WODC-Recidivemonitor vindt plaats op
basis van gegevens uit de OBJD, een geanonimiseerde kopie van het
Justitiële Documentatiesysteem (JDS). De afdoeningen van de strafbare
feiten die het JDS registreert, kunnen worden ingedeeld in negen catego
rieën. Binnen deze categorieën komen afdoeningen voor jeugdigen en
volwassenen voor. Strafzaken kunnen worden afgedaan met meer dan één
vonnisonderdeel’. In de Recidivemonitor wordt per zaak bijgehouden van
welke vonnisonderdelen sprake is. We houden dus zicht op combinaties van
afdoeningen. De afdoening van elke strafzaak wordt echter ook ingedeeld in
één van de negen hoofdcategorieën. Het vonnisonderdeel in de categorie
met het laagste nummer is daarbij bepalend. Een zaak waarin zowel een
boete als een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd, wordt dus
ingedeeld bij de onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de afdoeningen die in de OBJD
zijn opgenomen over de periode 1997-2004.

1 Vrjheidsbeperkende maatregelen
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen — terbeschikkingstelling met
bevel tot verpleging — plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis —

plaatsing in een inrichting voor de opvang van verslaafden — terbeschik
kingstelling met voorwaarden — terbeschikkingstelling van de regering —

terbeschikkingstelling zonder bevel tot verpleging— plaatsing in een
inrichting voor buitengewone behandeling — jeugdterbeschikkingstelling
met bevel tot verpleging
nader onderscheid mogelijk naar: duur en modaliteit (voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk)

2 Onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
gevangenisstraf— jeugddetentie — hechtenis — militaire detentie —

plaatsing in een tuchtschool — arrest — levenslange gevangenisstraf
nader onderscheid mogelijk naar: duur

3 Taakstraffen
werkstraf— onbetaalde arbeid ten algemene nutte — leerstraf— leerproject
nader onderscheid mogelijk naar: duur

4 Voorwaardelijke vrijheidsstraffen
gevangenisstraf—jeugddetentie — hechtenis — militaire detentie —

plaatsing in een tuchtschool — arrest
nader onderscheid inogelijk naar: duur, modaliteit (met ofzonder bijz.
voorw.) en soort voorwaarden

5 Geldboetes
nader onderscheid mogelijk naar: hoogte en modaliteit (voorwaardelijk en
onvoorwaardelijk)
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6 Transacties
geidsom — ATAN — werkstraf— afstand — vergoeding schade — leerproject —

voorw. tot presteren— leerstraf— opvolgen aanwijzingen instantie —

ontneming voordeel — arbeid schadeherstel — uitlevering voorwerp —

ontneming voordeel/36WED — waarborgsom
nader onderscheid mogelijk naar: hoogte en duur

7 Beleidssepot/szovsin
oud feit — recente bestraffing — berisping — gering feit — verhouding tot
benadeelde geregeld — gering aandeel in feit — gezondheidstoestand —

gewijzigde omstandigheden — ander dan strafrechtelijk ingrijpen — door
feit/gevolgen getroffen — medeschuld van benadeelde — onvoldoende
nationaal belang — beperkte kring — verdachte onvindbaar — rechtsper
soon wordt vervolgd — reclasseringsbelang — geringe strafwaardigheid feit —

dienstverlening — leeftijd — civiel en administratief recht — vervolging in
strijd van benadeelde — civiele jeugdmaatregel — leidinggevende vervolgd —

wetswijziging — niet vervolgd — maatschappelijk belangenconflict — straf
rechtelijke jeugdmaatregel- tbs — ter verjaring opgelegd — verjaard —

landsbelang — krijgstuchtelijk afgedaan — schuldigverklaring zonder
oplegging van straf — schuldigverklaring zonder oplegging van straf of
maatregel
nader onderscheid mogelijk naar: duur en modaliteit (voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk)

8 Bijkomende straffen/maatregelen
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen — maatregel
van schadevergoeding — toewijzing van de civiele vordering — teruggave
in beslag genomen goederen — ontnerning van het wederrechtelijk
verkregen voordeel — ter beschikking rechthebbende tot 3 maanden na
onherroepelijkheiddatum vonnis — gehele stillegging van de onderne
ming — ontzetting uit het recht bepaalde beroepen uit te oefenen—
ontzetting bekleden ambt — verrichten van hetgeen wederrechtelijk
nagelaten is — openbaarmaking rechterlijke uitspraak — storting in het
waarborgfonds — gehele ontzegging van bepaalde rechten — opleggen van
het verrichten van prestaties tot goedmaken — oplegging tenietdoening
wederrechtelijke verrichtingen — gedeeltelijke stillegging van de onderne
ming — gehele ontzegging van bepaalde bevoegdheden
nader onderscheid mogelijk naar: duur, hoogte en modaliteit (voorwaarde
lijk of onvoorwaardelijk)

9 Technische uitspraken/afdoeningen
vrijspraak — niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij —

gedeeltelijke toewijzing van de civiele vordering — Openbaar Ministerie
niet-ontvankelijk — gedeeltelijke toewijzing vordering benadeelde partij —

afwijzing van de civiele vordering — ontslag van rechtsvervolging (niet
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strafbaar) — gedeeltelijke niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partij —

ontslag van rechtsvervolging (strafbaar) — dagvaarding nietig — rechter
niet bevoegd — afwijzing vordering tenuitvoerlegging — zaak beëindigd
verklaard — aanhouding voor onbepaalde tijd — verlenging van de proef
tijd — rechter niet in staat m.b.t. beslag — aanhouding voor bepaalde tijd —

dagvaarding hoger beroep nietig — omzetting onbetaalde arbeid naar
vrijheidsstraf — geen wettig bewijs — gevoegd niet-Compas zaak / dubbel
geregistreerde zaak — niet ontvankelijk — feit niet strafbaar — dader niet
strafbaar — socialeverzekeringsfraude; niet strafrechtelijk — onrechtmatig
verkregen bewijs — burgelijke rechter niet bevoegd — ten onrechte als
verdachte vermeld
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Indeling van achtergrondvariabelen

Bij aanvullende analyses wordt onderzocht welke grootheden samenhangen
met de prevalentie of frequentie van recidive. Voorbeelden van achtergrond-
variabelen waarvan bekend is dat zij van invloed zijn op de kans op
terugval, zijn sekse (mannen recidiveren vaker dan vrouwen), geboorteland,
leeftijd, de omvang van het strafrechtelijke verleden en de aard van het
gepleegde delict. Veelgebruikte indelingen van deze grootheden zijn:

Geboorteland
Nederland
Marokko
Nederlandse Antillen & Aruba
Suriname
Turkije
Overig Europa
Overig Afrika, Amerika, Azië en Oceanië

Leeftijd
12 tot en met 17 jaar
18 tot en met 24 jaar
26 tot en met 29 jaar
30 tot en met 39 jaar
40 tot en met 49 jaar
50 jaar en ouder

Type delict
Vermogensdelicten zonder geweld
Vermogensdelicten met geweld
Agressieve delicten
Zedendelicten
Drugsdelicten
Verkeersmisdrijven
Overige delicten (w.o. Vuurwapenwet)

Omvang van het strafrechtelijke verleden
geen strafrechtelijk verleden
1 of 2 eerdere justitiecontacten
3 of 4 eerdere justitiecontacten
5 tlm 10 eerdere justitiecontacten
11 of meer eerdere justitiecoritacten

Dadertype opjustitieniveau (o.b.v. strafrechtelijke verleden in laatste viffjaar.)
1 of 2 eerdere justitiecontacten: incidentele dader
3 of 4 eerdere justitiecontacten: laagfrequente veelpleger
5 t/m 10 eerdere justitiecontacten: hoogfrequente veelpleger
11 of meer eerdere justitiecontacten: zeer hoogfrequente veelpleger
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Natuurlijk zijn er ook andere indelingen denkbaar. Soms zal een fijnere,

soms een grovere indeling meer voor de hand liggen. De keuze die men

maakt, hangt onder meer af van de specifieke onderzoeksvraag die men

tracht te beantwoorden.
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Contactgegevens

Beleidsprogramma ‘s
Contactgegevens van het beleidsprogramma Terugdringen Recidive
zijn te vinden via de site: http://recidive.justitie.nl

Contactgegevens van het beleidsprogramma Jeugd Terecht
zijn te verkrijgen via mailadres: jeugdterecht@minjusnl

Vl/ODC-Recidivemnonitor

Bouke Wartna
Projectleider
b.wartna@minjus.nl/ (070) -370 76 04

Nikolaj Tollenaar
Onderzoeker
n.tollenaar@minjus.nl/ (070)-370 65 64

WODC
Stefan Bogaerts
Hoofd onderzoeksafdeling CRSA
s.hogaerts@minjus.nI / (070) -370 69 32



Sommige strafrechtelijke inten’enties zijn erop gericht te voor
komen dat justitiabelen terugvallen in crimineel gedrag. Het ligt
voor de hand de effectiviteit van deze interventies vast te stellen
door middel van een recidivemeting. We willen echter niet
alleen weten dlt een bepaalde aanpak werkt, maar ook hoe-en
waarom. Aan de vraag of de deelnemers van een daderprogram
ma zijn teruggevallen, gaan dan ook andere vragen vooraf:
welke gedragsmechanismen worden met de interventie in wer
king gezet en waarom zouden deze leiden tot abstinentie van
crimineel gedrag? Wordt de interventie in de praktijk volgens
plan en consistent uitgevoerd? Pas als men zicht heeft op de
processen die met de interventie in gang zijn gebracht, kunnen
de uiteindelijke effecten van het programma op waarde worden
geschat.

Deze wegwijzer gaat over de evaluatie van daderprogramma’s,
strafrechtelijke interventies speciaal gericht op de reductie van
de recidive van justitiabelen. Ingegaan wordt op de verschillen
de fasen die in het onderzoeksproces te onderscheiden zijn.
Uiteengezet wordt welke vragen achtereenvolgens aan de orde
komen, welke methodieken kunnen worden ingezet om deze
vragen te beantwoorden en aan welke randvoorwaarden het
onderzoek moet voldoen om betrouwbare uitspraken te kunnen
doen over de effecten van de intenrenties. De wegwijzer is
bedoeld voor eenieder die beroepsmatig met dit type interven
ties te maken heeft.

ISBN 90—5454—546—1

9 789054 545460




