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Samenvatting 

Sinds oktober 2004 kan in Nederland aan veelplegers de maatregel plaatsing in  

een inrichting voor stelselmatige daders, kortweg de ISD-maatregel, worden opge-

legd. De maatregel is bedoeld voor zeer actieve volwassen veelplegers (ZAVP) van 

veelal lichtere misdrijven bij wie het opleggen van standaardstraffen zoals de korte 

vrijheidsstraf geen zin blijken te hebben. Het WODC heeft de maatregel tweemaal 

eerder geëvalueerd in termen van effectiviteit op recidive na uitstroom en het inslui-

tingseffect (ook wel het incapacitatie-effect genoemd). Uit deze eerdere studies van 

het WODC blijkt dat in vergelijking met een standaardsanctie de ISD-maatregel leidt 

tot minder recidiverende veelplegers. Bovendien leidt het tijdens de uitvoering van 

de maatregel ook tot minder criminaliteit. Ook is in het eerdere onderzoek het effect 

van de landelijk doorgevoerde zogenaamde verbetermaatregelen ISD op de effecti-

viteit van de ISD geschat. Van deze verbetermaatregelen, ingevoerd vanaf 2009, 

werd in de eerdere evaluaties geen effect gevonden, mogelijk omdat het te vroeg 

was om een effect te meten. Vanwege het maatschappelijke belang om criminaliteit 

onder veelplegers terug te dringen, maar ook vanwege de impact van de maatregel 

op veelplegers, is het voor beleidsvoering relevant de effecten van de ISD-maatre-

gel ook over de tijd te blijven volgen. 

Dit onderzoek omvat een replicatie van en een aantal uitbreidingen op de voor-

gaande effectonderzoeken. Onder andere wordt de recidive van nieuwe cohorten 

uitgestroomd in de periode 2011 tot en met 2014 onderzocht, zijn er methodolo-

gische vernieuwingen doorgevoerd om mogelijke vertekeningen in de schattingen 

tegen te gaan en is de samenhang van forensische zorg met recidive geschat. Ook 

is bekeken of het effect van ISD op resocialisatiekenmerken kan worden bepaald. 

Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

1 In hoeverre is de ISD-maatregel effectief in het reduceren van recidiveprevalentie 

en -frequentie onder de uitstromers in de periode 2007 tot en met 2014?  

2 Wat is het incapacitatie-effect van de ISD-maatregel in termen van strafzaken 

voor verblijven geëindigd in de periode 2007 tot en met 2016 en zijn er verschil-

len over de tijd?  

3 Welke verschillen zijn er in recidive tussen uitstromers voor en uitstromers na 

2009-2010? 

4 Verschilt het effect op recidive naar kenmerken van de ISD’ers uitgestroomd in  

de periode 2011 tot en met 2014?  

5 Is het mogelijk de samenhang van de ISD-maatregel met resocialisatiekenmer-

ken, zoals werk, inkomen, en schulden te onderzoeken?  

6 Recidiveren ISD’ers die forensische zorg hebben gehad minder dan ISD’ers die 

geen forensische zorg hebben gehad? 

 

Om effecten op uitkomstmaten na afronding van de maatregel te kunnen schatten  

is enige observatietijd nodig. Daarom hebben de onderzoeksvragen die betrekking 

hebben op recidive of resocialisatiekenmerken betrekking op cohorten uitgestroomd 

tot en met 2014. Bij het bepalen van het incapacitatie-effect gaat het om gedrag tij-

dens de uitvoering van de maatregel waardoor dit kan worden geschat voor cohor-

ten uitgestroomd tot en met 2016. 
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Methode 

Om het effect van de ISD ten opzichte van de standaardsanctie, een korte gevan-

genisstraf, te onderzoeken wordt de recidive in termen van nieuwe strafzaken na 

uitstroom bekeken. Er wordt gebruikgemaakt van een quasi-experimenteel design 

om het effect van de ISD-maatregel te schatten. Dat wil zeggen dat de uitkomsten 

bij een groep zeer actieve veelplegers die een ISD-maatregel opgelegd hebben ge-

kregen worden vergeleken met die van een vergelijkbare groep zeer actieve veel-

plegers die een standaardsanctie hebben gekregen. Er wordt zowel gekeken naar  

de kans op een nieuwe strafzaak als naar het aantal strafzaken in de vier jaar na 

uitstroom (gecorrigeerd voor de tijd die een veelpleger in die periode was ingeslo-

ten). Ook wordt er gekeken naar de inkomensbron (werk, uitkering, geen inkomen) 

en of iemand zich in een schuldsaneringstraject bevindt na uitstroom uit de in-

richting. Om het effect van de maatregel op deze uitkomsten te schatten, worden 

zowel propensity score matching gebruikt als multipele regressietechnieken.  

Dit gebruik van meerdere analysetechnieken is een verbetering ten opzichte van 

eerdere rapportages, waardoor schattingen van het effect op recidivefrequenties 

zuiverder zijn. In dit onderzoek worden alleen gegevens uit registratiesystemen  

gebruikt. 

Resultaten 

ISD leidt tot minder recidivisten dan een standaardsanctie 

Uit de resultaten blijkt dat de gevonden verminderde de kans op een nieuwe straf-

zaak, de zogenoemde recidiveprevalentie, bij de ISD op ook in de periode 2011 tot 

en met 2014 aanwezig is. Voor alle cohorten ISD’ers in de periode 2007 tot en met 

2014 is de kans om na twee jaar te recidiveren 12% lager en na vier jaar 9% lager 

in vergelijking met vergelijkbare veelplegers die een reguliere sanctie opgelegd  

hebben gekregen (veelal een kortdurende detentie). Na tien jaar is er nog ruim 6% 

verschil in recidive tussen de ISD en de controlegroepen. Anders gezegd, van de uit-

stromers uit de ISD is 23 procentpunt (dit is een absoluut percentage) na twee jaar 

recidivevrij; na vier en tien jaar is dit nog respectievelijk 15% en 10%. 

ISD zorgt er echter niet voor dat veelplegers minder vaak recidiveren 

In het onderzoek wordt echter geen algemeen effect gevonden op het aantal nieuwe 

strafzaken per jaar vrij (de strafzaakfrequentie) bij veelplegers na uitstroom uit de 

ISD. Anders gezegd, ISD’ers recidiveren niet minder vaak na uitstroom uit de ISD 

dan veelplegers die een standaardgevangenisstraf hebben gehad. 

Gemiddeld worden vier strafzaken per ISD-verblijf voorkomen 

Naast recidive na de maatregel is ook het incapacitatie-effect tijdens de ISD-maat-

regel geschat. Per ISD-maatregel is er gedurende de uitvoering van de maatregel 

naar schatting gemiddeld vier strafzaken per ISD-verblijf voorkomen. Het gemid-

delde aantal fluctueert nauwelijks over de gehele periode 2007 tot en met 2016. In 

absolute aantallen gaat het om tussen de 1,5 en 2,4 duizend voorkomen strafzaken 

per jaar. Dit totale aantal fluctueert omdat het aantal uitstromers uit de ISD fluctu-

eert over de tijd. 
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Na de invoering van de verbetermaatregelen ISD in 2009 is het positieve recidive 

reducerende effect van de ISD afgenomen, niet duidelijk is waardoor dit komt 

In 2009 is er een aantal verbetermaatregelen geïmplementeerd in de ISD-praktijk. 

De verwachting was dat de ISD effectiever zou zijn in de periode daarna, te weten 

vanaf 2011. De resultaten laten zien dat in de periode nadat de verbeteringen zijn 

doorgevoerd er wel een algemeen recidive reducerend effect blijft bestaan van de 

ISD-maatregel, maar ook dat de ISD’ers uit deze periode meer en vaker recidive-

ren dan de veelplegers die uit de ISD stroomden tijdens en voor invoering van de 

verbetermaatregelen. Dit betreft zowel de recidiveprevalentie als –frequentie. Dit is 

tegengesteld de verwachting dat invoering van de verbetermaatregelen effect zou-

den hebben op de recidive na afloop. We kunnen niet met zekerheid stellen dat dit 

resultaat toe te schrijven is aan de verbetermaatregelen, of het gevolg is van min  

of meer gelijktijdig gaande ontwikkelingen, zoals veranderingen in registraties of 

onbekende (ongemeten) factoren die effect hebben op de recidive van veelplegers. 

Het is niet duidelijk waardoor dit komt en dat vraagt nader onderzoek. 

Het effect van de ISD is groter als de veelplegers bij hun eerste strafzaak ouder 

zijn, als ze meer eerdere zaken hebben en als ze niet werken bij instroom 

Het effect van de ISD is afhankelijk van de leeftijd van een veelpleger bij de 1e 

strafzaak, het aantal eerdere strafzaken van de veelpleger en de inkomensbron bij 

instroom in de ISD. Naarmate de leeftijd bij de 1e strafzaak hoger is, of het aantal 

eerdere strafzaken hoger is of als men nog niet werkend was ten tijde van instroom 

is het recidive reducerende effect van de ISD sterker. 

Na uitstroom blijken ISD’ers vaker werk te hebben dan veelplegers die een stan-

daardsanctie krijgen 

Het is in beperkte mate mogelijk om de ISD-maatregel in samenhang met resociali-

satiekenmerken te bestuderen. Informatie over werk en overige inkomensbronnen is 

beschikbaar, maar informatie over schulden in het algemeen bleek niet eenvoudig te 

verkrijgen. Wel was het mogelijk om het vóórkomen van schuldsaneringstrajecten 

te onderzoeken. De ISD blijkt effect te hebben op werk na uitstroom, maar niet op 

het vóórkomen van schuldsaneringstrajecten. Direct na uitstroom uit de ISD hebben 

relatief (procentueel) meer ZAVP’s werk dan veelplegers uitgestroomd uit een stan-

daardgevangenisstraf. Dit verschil wordt over een periode van drie jaar wel kleiner, 

maar blijft significant. 

ISD’ers die forensische zorg krijgen, lijken significant minder vaak te recidiveren 

dan ISD’ers die dergelijke zorg niet krijgen, ook als rekening wordt gehouden met 

verschillen in achtergrondkenmerken. 

De facturering van forensische zorg in de ISD voor een veelpleger, als indicator  

voor het hebben ondergaan van forensische zorg tijdens de maatregel, blijkt sterk 

samen te hangen met zowel een lagere recidiveprevalentie als een lagere recidive-

frequentie. ISD’ers die forensische zorg hebben gehad, recidiveren na twee jaar 

minder vaak dan als zij die zorg niet zouden hebben gehad (naar schatting achttien 

procentpunt minder vaak na twee jaar). Na twee jaar blijft 26 procentpunt van de 

ISD’ers met forensische zorg recidivevrij, na vier jaar is dat nog 18%. Ook zouden 

de ISD’ers met forensische zorg na uitstroom naar schatting gemiddeld 1,3 zaken 

per jaar dat ze vrij zijn minder hebben recidiveren, dan als zij die zorg niet hadden 

gekregen. Wel merken we op dat het krijgen van forensische zorg gemeten is met 
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een indirecte indicator waardoor voorzichtigheid is geboden in de interpretatie. Of 

forensische zorg daadwerkelijk effect heeft op het reduceren van recidive onder 

ISD’ers vraagt om nader onderzoek. 

Beperkingen en mogelijkheden 

In dit onderzoek is het effect van de ISD onderzocht middels een quasi-experimen-

teel design. Dit is niet de krachtigste manier om een effect van een interventie aan 

te tonen. De gouden standaard is een gerandomiseerd experiment waarbij er het 

minste gevaar voor verborgen verschillen tussen interventie- en controlegroep is. 

Echter, een experimenteel onderzoek blijkt in de rechtspraktijk een moeilijk haal-

bare zaak, in het bijzonder bij een relatief zware maatregel als de ISD.  

Het quasi-experiment zoals hier gebruikt is een second best methode. Door gebruik 

te maken van enkele alternatieve analysemethoden is rekening gehouden met de 

beperkingen van dit design. Hierdoor menen we dat de resultaten betrouwbaar zijn 

en gelden voor de hele groep veelplegers die een ISD-maatregel opgelegd hebben 

gekregen. 

Conclusie 

We kunnen concluderen dat de ISD nog steeds effectief is wat betreft reductie in  

de prevalentie van justitierecidive, oftewel het percentage recidivisten neemt af 

door de ISD-maatregel. Wel lijkt in de periode nadat de verbetermaatregelen zijn 

ingevoerd het effect op recidive reductie af te nemen, waardoor de recentere co-

horten in verhouding meer recidiveren na de ISD. Het incapacitatie-effect is dat 

over de periode 2007 tot en met 2016 gemiddeld vier strafzaken per ISD-verblijf 

worden voorkomen, waarbij er nauwelijks fluctuaties optreden. Het hebben onder-

gaan van forensische zorg binnen de ISD blijkt, rekening houdend met overige ken-

merken, een opmerkelijk groot effect te hebben op het reduceren van de recidive-

prevalentie en –frequentie. Ondanks dat het ondergaan van forensische zorg via een 

indirecte indicator is gemeten en dit voorzichtigheid vraagt in de interpretatie, no-

digt het gevonden effect uit tot verder onderzoek naar de mogelijke effectiviteit van 

deze vorm van zorg.  

Tot slot lijkt het ondergaan van ISD ook een positief effect te hebben op het hebben 

van werk. ISD’ers hebben na uitstroom vaker werk dan vergelijkbare veelplegers die 

een standaardstraf hebben gehad.   




