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Voorwoord 

Recidive onder ex-gedetineerden is een hardnekkig probleem. Om die reden startte het 
ministerie van Justitie en Veiligheid na het programma ‘Terugdringen Recidive’ een 
vervolgprogramma: ‘Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering.’ Overal in het land 
konden pilotprojecten worden gestart om met professionals uit de zorg, het sociaal 
domein en justitie de sanctie-uitvoering te vernieuwen.  

In dit rapport worden tien van deze pilotprojecten onder de loep genomen. Al deze 
projecten zijn gericht op succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerden, al dan niet met 
complexe problematiek. Alle projectbeschrijvingen worden aan een evaluatie 
onderworpen en ook de diverse uitvoeringspraktijken worden bestudeerd.  

Het is interessant om je in een onderwerp als dit te mogen verdiepen en om helder te 
krijgen wat de pilotprojecten hebben opgeleverd. Zeker is dat dat zonder de bereidwillige 
medewerking van velen geen kans van slagen zou hebben gehad. 

Daarom is een woord van dank op zijn plaats. Allereerst aan de projectleiders van de 
onderzochte projecten, die veel tijd hebben vrijgemaakt om de onderzoekers te woord te 
staan en van onderzoeksmateriaal te voorzien. Daarnaast gaat dank uit naar de vele 
professionals (gemeenteambtenaren, medewerkers uit de zorg, reclasseerders en 
penitentiair medewerkers) die we gesproken hebben en naar de gedetineerden die bereid 
waren om zich te laten interviewen. 

Tot slot danken we de begeleidingscommissie van het onderzoek, die onder 
voorzitterschap van em. prof. dr. Jo Hermanns constructief en kritisch heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit rapport. We hopen dat het de vele vakmensen die werken 
met gedetineerden zal inspireren te blijven zoeken naar verbeteringen voor hun vaak 
ingewikkelde werk. 

 

Den Haag, april  

 

Menno Jacobs 

Laura Sofie van der Reijden 

Hans Moors 
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Samenvatting 

In  startte het ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Koers 
en kansen voor de sanctie-uitvoering. Met het programma wil het ministerie 
de sanctie-uitvoering robuust én flexibel maken. Maar bovenal gaat het 
erom de recidive van ex-gedetineerden omlaag te krijgen. Het programma 
wil vernieuwende projecten uit de lokale praktijk stimuleren, leerervaringen 
verzamelen, en de succesvolle projecten of onderdelen daarvan benoemen, 
behouden en verder implementeren. 

In het kader van het programma is een plan- en een procesevaluatie gedaan van in totaal 
tien pilotprojecten. Deze tien projecten zijn specifiek gericht op re-integratie en daarmee 
op het voorkomen van recidive van ex-gedetineerden. In dit rapport wordt verslag gedaan 
van deze plan- en procesevaluatie. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), opdrachtgever van 
het onderzoek, formuleert als doel van het onderzoek:  

Inzicht krijgen in de ervaringen met en de ervaren impact van een selectie van 
projecten/interventies die in het programma Koers en kansen zijn opgenomen, gericht 
op (i) de re-integratie van (ex-) gedetineerden en (ii) de samenwerking tussen 
gemeenten, zorg en de overige netwerkpartners in het justitiedomein.  

Ten behoeve van de planevaluatie is een normen- / evaluatiekader ontwikkeld, dat werd 
gebaseerd op wat bekend is uit internationale literatuur over elementen en mechanismen 
die aantoonbaar bijdragen aan recidivevermindering. Dit overkoepelend evaluatiekader is 
gebruikt om de geselecteerde pilotprojecten als geheel te evalueren. 

De pilotprojecten worden niet allemaal afzonderlijk, maar zoveel mogelijk als één geheel 
bestudeerd en beschreven. De achterliggende vraag is daarom dus ook niet ‘wat hebben 
de onderzochte pilots ieder afzonderlijk opgeleverd aan kennis en inzicht?’, maar ‘wat 
heeft dit type pilots ons geleerd?’ Dat betekent dat we zoeken naar overeenkomsten in 
manieren waarop de pilots allemaal hetzelfde doel proberen te bereiken, namelijk het 
bevorderen van succesvolle maatschappelijke re-integratie en daarmee het terugdringen 
van recidive onder ex-gedetineerden. 

Ten behoeve van het onderzoek is diverse keren gesproken met de projectleiders van de 
onderzochte pilotprojecten. In totaal is bij een veertigtal personen uit alle disciplines die 
direct met de terugkeer van ex-gedetineerden betrokken zijn een (online) interview 
afgenomen. Daarbij is gestreefd naar terugkoppelingen aan de projectleiders van de in het 
veld opgehaalde informatie; ter aanvulling, maar ook ter verificatie. 

Hieronder beantwoorden we de onderzoeksvragen voor de onderdelen planevaluatie, 
respectievelijk procesevaluatie. We sluiten de samenvatting af met een conclusie. 
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Planevaluatie 
a. Welke (intermediaire) doelen worden nagestreefd met de re-integratieprojecten in 

het kader van het programma Koers en kansen? 
De doelen en intermediaire doelen die met de Koers en kansen-pilots worden nagestreefd, 
zijn betrekkelijk eenvoudig te formuleren. Alle projecten streven naar vermindering van 
recidive door het verstrekken van hulp bij het op orde krijgen of houden van vijf 
basisvoorwaarden, te weten werk/inkomen, huisvesting, financiën/schulden, zorg en 
identiteitspapieren, ook wel leefgebieden genoemd. Enkele projecten expliciteren 
tussenliggende doelen, namelijk het stabiliseren van het leven van de cliënt en het 
repareren van detentieschade. Het houdt in dat de cliënt op enkele of alle vijf essentieel 
geachte leefgebieden is voorzien van de benodigdheden. 

b. Met welke (veronderstelde) werkzame elementen en mechanismen en op welke 
wijze is het de bedoeling dat de (intermediaire) doelen van onderzoeksvraag a 
worden bereikt?  
Om de doelen te bereiken, worden op verschillende manieren de volgende middelen 
ingezet: begeleiding / toezicht, behandeling, inzet eigen netwerk en bevorderen van 
(zelf)inzicht en (zelf)kennis. 

We zien dat zelden goed duidelijk wordt gemaakt waaruit bijvoorbeeld begeleiding precies 
zou moeten bestaan. Dit wordt veelal aan het vakmanschap van de professional 
overgelaten. Begeleiding kan bestaan uit het verstrekken van benodigdheden op de vijf 
leefgebieden of uit het bieden van hulp en ondersteuning aan de cliënt om (te leren) dit 
zelf te regelen of te doen. 

Wat behandeling moet inhouden, wordt in de helft van de pilots benoemd. Het gaat, 
binnen het kader van Koers en kansen althans, meestal om de behandeling van verslaving 
en/of (ernstige) psychiatrische problematiek. Voor het overige kunnen reguliere 
behandelingen natuurlijk ook onderdeel uitmaken van verstrekte zorg.  

De inzet van het eigen netwerk is niet zozeer een interventie als wel onderdeel van een 
analyse van hoe professional, cliënt en diens (prosociale, niet op criminaliteit gerichte) 
netwerk er tezamen voor kunnen zorgen dat de cliënt stabiel (en/of zelfredzaam) wordt. 
Deze analyse wordt in ongeveer de helft van de pilots gemaakt en is altijd (impliciet) 
onderdeel van de begeleiding. Als die analyse wordt gemaakt, wordt het resultaat daarvan 
meestal vastgelegd in een plan. Dit plan wordt met de cliënt doorgesproken en 
geaccordeerd, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de haalbaarheid ervan en de 
benodigde inzet en middelen daarvoor. Dit draagt bij aan het vierde element: het 
bevorderen van (zelf)inzicht en (zelf)kennis en ook dit is uiteindelijk (impliciet) onderdeel 
van de begeleiding. 

Het vaak impliciete karakter van de inzet van middelen om de (intermediaire) doelen te 
bereiken, bemoeilijkt een expliciete beantwoording van deze vraag. 

c. Welke contextuele kenmerken (randvoorwaarden, lokale context, praktische 
uitwerking) van de re-integratieprojecten kunnen worden onderscheiden? 
Het normenkader uit hoofdstuk twee plaatst werkzame elementen in vier contexten: 
screening, analyse, organisatie en interventie. We zien dat ongeveer de helft van de pilots, 
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expliciet aandacht heeft voor screening en analyse, aansluiting zoekt bij de sterke kanten 
van een cliënt en aandacht heeft voor een effectieve werkalliantie. Een minderheid 
besteedt expliciet aandacht aan algemene responsiviteit, een meerderheid aan specifieke 
responsiviteit, waarmee met cliënt-specifieke interventies wordt geprobeerd aan te sluiten 
bij waar een cliënt gevoelig voor is  en op reageert.  

De organisatie van de pilots is zeer wisselend. We zien groots opgetuigde projecten met 
veel betrokken partijen en kleinschalige pilots waarbij (in beginsel) slechts één gemeente 
en één penitentiaire inrichting (PI) betrokken zijn. Kenmerkend voor de kleinere projecten 
is dat veel organisatorische aspecten aan het vakmanschap van de professionals worden 
overgelaten. 

In het voorgaande hebben we werkzame elementen en hun contexten gezien, maar in 
hoeverre kunnen we nu ook spreken over een mechanisme? De programmalogica van de 
Koers en kansen-pilots is als mechanisme te duiden, waarbij werkzame onderdelen op 
elkaar ingrijpen. Koppelen we dat aan de voornaamste doelgroep van de pilots (veelal 
kortgestraften, mensen die korter dan een maand de gevangenis in moeten) en het 
moment van interveniëren (meestal tijdens en soms zelfs al vóór detentie) dan kunnen we 
concluderen dat het mechanisme van de Koers en kansen-pilots vooral gericht is op het 
behoud van de basisvoorwaarden voor een prosociaal, niet-crimineel leven, meer dan op 
herstel of het bewerkstelligen daarvan. Anders geformuleerd, het gaat primair om behoud, 
en secundair, als het eerste niet lukt, op herstel of het optuigen ervan.  

d. Welke (intermediaire) doelen, werkzame elementen en mechanismen en/of 
contextuele kenmerken van de projecten kunnen vernieuwend worden genoemd en 
waarom?  
Vernieuwende aspecten vinden we eigenlijk alleen bij de contextuele factoren. De 
(intermediaire) doelen van de pilots zijn niet nieuw of vernieuwend te noemen. De 
programmalogica van de pilots lijkt sterk op de programmalogica van het programma 
Terugdringen Recidive. De werkzame elementen zijn evenmin vernieuwend. Begeleiding, 
behandeling, inzet eigen netwerk en vergroten van (zelf)inzicht en -kennis behoren al 
decennia tot de kerntaken van reclassering, forensische zorg en/of gemeente.  

Vernieuwend zijn de diverse doelgroepen waar sommige pilots zich op richten, 
uiteenlopend van ‘(ex-)justitiabelen met een licht verstandelijke beperking én ernstige 
psychiatrische problematiek’ tot aan ‘kortgestrafte zelfmelders’.1 Door zich te richten op 
een specifieke doelgroep kunnen inzet en middelen efficiënt, want doelgericht, worden 
ingezet. Vernieuwend is ook dat cliënten al tijdens hun detentie, of soms zelfs al daarvoor, 
door gemeente of reclassering worden benaderd (en bij voorkeur daadwerkelijk bezocht) 
om te bekijken wat nodig is voor een goede re-integratie. 

Veel pilotprojecten lijken echter sterk op de al langer bestaande reguliere nazorgtrajecten. 
Ze worden dan gebruikt om bestaande werkprocessen te verbeteren. 

 
 
1 Zelfmelders zijn mensen die gehoor geven aan de oproep zich op een gegeven datum zelf te melden bij de gevangenis waar zij door 
de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn geplaatst. Kortgestrafte zelfmelders hebben een gevangenisstraf die korter is dan  jaar. 
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e. In hoeverre en hoe vormen de (intermediaire) doelen, werkzame elementen en 
mechanismen en/of contextuele kenmerken een invulling/uitwerking van de drie 
veranderlijnen: ‘veilig dichtbij’, ‘levensloop centraal’ en ‘vakmanschap voorop’? 
 
Veilig dichtbij: Opvallend is de kleinschaligheid van sommige pilotprojecten. Die zorgt 
ervoor dat organisatorische moeilijkheden (die het programma Terugdringen Recidive 
parten speelden) gemakkelijker en sneller kunnen worden opgelost. Lokale partners 
(zorgaanbieders, wijkteams, scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties, 
buurtinitiatieven, wijkagenten en woningbouwverenigingen) worden daarbij in veel 
gevallen betrokken, zoals dat ook beschreven staat in het Whitepaper Koers en kansen.  
 
Levensloop centraal: In zes van de tien pilotprojectplannen staat het woord ‘levensloop’ 
expliciet vermeld. Dat betekent niet dat de overige vier projecten zich niets aan levensloop 
gelegen laten liggen. Alle pilots richten zich immers op de vijf basisvoorwaarden / -
leefgebieden ofwel op “een aanpak die vanuit een breder perspectief gericht is op de 
oorzaken en veranderbaarheid van crimineel gedrag om recidive te voorkomen”, zoals het 
Whitepaper het formuleert. En dat houdt in dat met de cliënt wordt bekeken wat deze 
nodig heeft. Wat daar vervolgens mee gebeurt, wisselt. In de helft van de pilots is het de 
bedoeling een plan van aanpak op te stellen (in een fysiek document), en ook in ongeveer 
de helft van de pilots wil men het eigen sociale netwerk van de delinquent betrekken bij de 
terugkeer in de samenleving. Dat de aanpak ook “recht moet doen aan het slachtoffer en 
de buurt waar dader en/of slachtoffer wonen”, zoals in het Whitepaper staat, komen we 
nergens tegen. 
 
Vakmanschap voorop: Het Whitepaper omschrijft ‘vakmanschap voorop’ onder meer als:  
“voorrang kunnen geven aan andere disciplines, samen bepalen wie de regie moet nemen 
en harde afspraken maken over ieders inzet, informatie-uitwisseling en evaluatie.” Ook 
hierbij zien we dat de pilots verschillen. ‘Harde afspraken’ komen we maar zelden tegen. 
Het is veeleer het tegenovergestelde. Dat betekent echter niet dat het vakmanschap niet 
voorop zou staan. Het wordt alleen niet zo geëxpliciteerd. Het betekent ook dat veel 
professionals gebruik kunnen maken van hun professionele ruimte om voor elkaar te 
krijgen wat er (in hun ogen) gedaan moet worden om een ex-gedetineerde te behoeden 
voor een terugval in de criminaliteit.  
 

f. Wat zijn, op een hoger abstractieniveau, de overeenkomsten en verschillen tussen 
de re-integratieprojecten? 
De overeenkomsten tussen de pilotprojecten vinden we vooral in de programmalogica 
ervan. In meer of minder uitgewerkte vorm gaan alle projecten ervan uit dat door 
detentieschade te beperken dan wel hulp te bieden op de vijf basisvoorwaarden, een 
stabiele leefsituatie voor de ex-gedetineerde kan worden verkregen of behouden, 
waardoor deze beter kan resocialiseren en re-integreren en minder snel zal recidiveren. 
De verschillen vinden we in de contextuele factoren, ofwel de mate waarin aandacht wordt 
geschonken aan screening en analyse van de delinquent en aan het goed organiseren van 
de interventie(s). Het staat ook wel omschreven als beginnen aan de voorkant of aan de 
achterkant. Begin je aan de voorkant, dan maak je eerst een plan en voer je dat uit met 



        April  

 
 

begeleiding. Begin je aan de achterkant dan start je meteen met begeleiding en vind je 
werkende weg uit wat er moet gebeuren en wat daarin haalbaar is. 

a. In hoeverre is er, nationaal of internationaal, empirische ondersteuning voor de 
werkzaamheid van vernieuwende elementen en mechanismen in de re-
integratieprojecten? 
Bij onderzoeksvraag d stelden we al vast dat er niet zo veel vernieuwende elementen of 
mechanismen in de pilots te vinden zijn. Als we willen spreken van vernieuwingen dan 
vinden we die in contextuele factoren. Daarbij sprong de specificiteit van de verschillende 
doelgroepen van de pilots in het oog. Er is echter nauwelijks onderzoek beschikbaar naar 
de effectiviteit van interventies onder specifieke doelgroepen. 

Een tweede vernieuwend element was het vroegtijdig starten van de interventie. Ook 
daarvoor vinden we geen empirische onderbouwing. Dat wil niet zeggen dat het niet zou 
werken. Duidelijk is dat tekorten op de vijf leefgebieden met de loop der tijd in detentie 
alleen maar groter kunnen worden, dus ook dat vroegtijdig ingrijpen zin heeft.  

b. Zijn in de literatuur werkzame elementen en mechanismen te vinden van de re-
integratie van (ex-)gedetineerden die niet in de projecten aanwezig zijn en daar 
mogelijk wel in opgenomen kunnen worden voor een beter doelbereik? 
Alle werkzame elementen en mechanismen zoals we die hier in een normenkader (zie 
hoofdstuk twee) hebben opgenomen, komen in de projectplannen terug. Ze komen echter 
niet in alle projectplannen terug. Er zijn eigenlijk maar twee projectplannen die aandacht 
geven aan werkzame elementen uit zowel het Risk – Needs – Responsivity (RNR)-model 
(zie paragraaf . ) als het Good Lives (GL)-model (zie paragraaf . )  en aan (de 
voorwaarden voor) een effectieve werkalliantie. 

Het lijkt erop dat projecten kunnen worden ‘opgeschaald’ met werkzame elementen uit 
het normenkader die niet (of nog niet) in de projecten voorkomen. We zeggen ‘het lijkt 
erop’, omdat niet op voorhand duidelijk is of opschaling ook altijd wenselijk en haalbaar is. 
Dat hangt immers samen met motivatie, mankracht en middelen, maar ook met het feit 
dat bepaalde elementen weliswaar niet in de plannen zijn terug te vinden, maar in de 
praktijk wel degelijk worden toegepast. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat veel aspecten 
die werkzaam zijn niet worden geëxpliciteerd, maar impliciet worden overgelaten aan het 
vakmanschap van de professional. Om de projecten te kunnen opschalen, is het dus nodig 
om door middel van een procesevaluatie in het bestaande werkproces te duiken en te 
bezien en duidelijk uiteen te zetten wat er al gedaan wordt en wat er nog gedaan kan 
worden.  

Procesevaluatie 
a. Hoe worden de (intermediaire) doelen en de werkzaamheid van de elementen en 

mechanismen gemeten? 

Als we werkzaamheid definiëren in termen van succesvolle re-integratie of terugdringen 
recidive dan stellen we vast dat dat niet systematisch wordt geregistreerd. Succesvolle re-
integratie wordt niet geoperationaliseerd in meetbare elementen. Voor het meten van 
recidive bestaan wel plannen, maar is het vaak nog ‘te vroeg’ om die al uit te voeren. De 
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caseload wordt wel in grote lijnen bijgehouden en in de meeste gevallen ook de 
interventies die daarop gepleegd zijn. In het algemeen geldt dat de gepleegde inspanning 
wordt geregistreerd, maar het resultaat niet. 
 

b. Welke informatie moet/kan (alsnog) worden vastgelegd om de resultaten van de 
projecten te meten? 

In geen van de projecten is ‘succes’ scherp gedefinieerd. Het doel is vaak ‘stabiliseren’, 
maar dat kent vele gradaties, met nogal eens terugval. Daardoor is de interventie vaak een 
proces van hulp op- en afschalen zonder vooraf vastgesteld einddoel. Hier rijst ook 
onmiddellijk de vraag of ‘de resultaten van de projecten’ wel te meten zijn. Beter is het de 
werkprocessen en de caseload te monitoren en te bekijken of ‘het goede’ wordt gedaan, 
gelet op wat bekend is over werkzame elementen. Een effectieve werkalliantie 
bijvoorbeeld is daar een belangrijk onderdeel van, maar het resultaat daarvan laat zich 
lastig objectief vaststellen. Maar het is wel goed en nodig om ‘succes’ te definiëren, al was 
het maar in termen van gepleegde inspanning op bijvoorbeeld de vijf leefgebieden, om 
duidelijk te kunnen maken wanneer een traject als geslaagd kan worden bestempeld. 

Daarnaast is het van belang om te kunnen laten zien dat de inspanningen proportioneel 
zijn aan de mogelijk te behalen winst voor de samenleving. En dus moeten die 
inspanningen op de juiste personen worden gepleegd. Dat zijn personen die een risico 
vormen voor de samenleving en/of voor zichzelf, en die responsief zijn door goed te 
reageren op de interventie(s). Een oordeel daarover kan gerust aan een ervaren 
professional worden overgelaten (zoals dat nu ook gebeurt), als maar duidelijk gemaakt 
kan worden dat deze de ruimte heeft kunnen nemen om zich dat oordeel ook 
daadwerkelijk te vormen.  

a. In hoeverre zijn de re-integratieprojecten van de grond gekomen? 

Eén van de onderzochte projecten werd voortijdig beëindigd. En in één van de 
onderzochte projecten is het nog niet tot uitvoering gekomen. De resterende acht 
projecten zijn gestart, netwerken zijn gevormd, een mentaliteitsverandering heeft 
plaatsgevonden en werkprocessen zijn aangepast, maar de caseload is lager gebleven dan 
beoogd. Dat komt voor een belangrijk deel door de Covid- -epidemie (er was sprake van 
een opdrogende instroom van cliënten), maar soms ook door het ontbreken van 
voldoende heldere bestuurlijke afspraken, wisselingen van projectleiders en in een enkel 
geval door langdurige ziekte/uitval.  

Niettemin is er bij alle acht draaiende projecten kennis en ervaring opgedaan met de 
nieuwe werkwijzen waarbij voor of tijdens de detentie met de cliënt al een plan wordt 
gemaakt voor de periode daarna en wordt geprobeerd dat plan ook uitgevoerd te krijgen. 
Geen van de pilots heeft de nieuwe werkwijze al kunnen implementeren in de bestaande 
structuur. Daarmee lijden alle pilots aan wat wel de pilot-paradox wordt genoemd: intern 
een succes, maar lastig op te schalen binnen de bestaande (financiële) structuur, met als 
belangrijke oorzaak het niet scherp definiëren van wat nu precies ‘succesvolle trajecten’ 
zijn. 

b. Worden de projecten uitgevoerd zoals beoogd? Zo nee, waarom niet? 
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In essentie worden de projecten uitgevoerd zoals beoogd. Er is sprake van nieuwe 
werkwijzen. De uitvoeringspraktijk wordt echter wel voortdurend bijgesteld. Meestal 
betekent dat uitbreiding: meer zorgpartijen, meer PI’s, meer gemeenten, meer soorten 
interventies. De bedoeling van de projecten blijft wel overeind, maar de organisatie en de 
uitvoering veranderen eigenlijk voortdurend. Het is een illusie om te denken dat nieuwe 
werkwijzen in één keer zijn neer te zetten. Deze moeten groeien en krijgen langzaam voet 
aan de grond, als in een organisch proces. De pilots leren van elkaar en ook dit onderzoek 
heeft willen bijdragen (door middel van het lerend evalueren) aan optimalisering van de 
werkprocessen. 

c. Doen zich bij de uitvoering van de projecten knelpunten, barrières of onvoorziene 
(neven-) effecten voor? Zo ja, welke? Welke wijzigingen/oplossingen zijn mogelijk 
en/of aangebracht?  
We constateren zes knelpunten. 

. Monitoring en uitstroom 

Monitoring vindt in zeer wisselende mate plaats. De caseload is meestal wel bekend, maar 
het verloop en zeker succesvolle uitstroom veel minder. Vrijwel niemand kan een sluitende 
definitie geven van een geslaagde of succesvolle casus. Voor de een betekent succes het 
verstrekken van een geschikte woning, maar bestaat er verder geen zicht op de lange-
termijneffecten daarvan. Een ander vermijdt bewust elke definiëring: de 
levensloopbenadering kan immers ook levenslange regie betekenen op (de behoefte aan) 
begeleiding en zorg, met voortdurend op- en afschalen. Meestal wordt geprobeerd 
cliënten te stabiliseren en geleidelijk aan los te laten, naar het inzicht van de betrokken 
professional.  

.  Regie 

Meestal bepaalt situatie van de cliënt, de casus, wat er gebeurt. Maatwerk is het credo. 
Casusregie het motto. Doen wat nodig is en de beschikbare tijd en middelen zo goed 
mogelijk verdelen over de caseload. De een krijgt een woning, de ander een auto, weer een 
ander behoud van uitkering of dagbesteding, enzovoort. Er wordt gewerkt aan contact en 
vertrouwen en er wordt simpelweg ‘gecheckt’ of de cliënt ‘inderdaad’ zelf kan voorzien in 
zijn vijf leefgebieden. Dat is mooi, maar procesregie (leiding nemen in de samenwerking 
tussen de verschillende partners, onder andere door duidelijke afspraken te maken over 
het werkproces) ontbreekt in ongeveer de helft van de gevallen. Transparantie over de 
werkprocessen dientengevolge ook. En dat kan gevolgen hebben voor toekomstige 
financiering van de projecten. 

. Privacy en communicatie 

De Wet straffen en beschermen, die in de loop van  ingaat, zou het gemakkelijker 
moeten maken om als gemeente of zorgverlenende partij gedetineerden te kunnen 
bezoeken, en privacygevoelige gegevens te kunnen delen. Het idee is dat gedetineerden 
vaker toestemming zullen geven om gegevens te delen, nu ze meer verantwoordelijkheid 
krijgen voor hun eigen terugkeer in de samenleving. Nu hebben alleen justitiële 
medewerkers vrij toegang tot gedetineerden. Moet er informatie worden gedeeld dan 
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moeten zij om toestemming daarvoor vragen. Die toestemming wordt nogal eens 
geweigerd. Vaak omdat de cliënten niet goed kunnen overzien waarvoor precies hun 
toestemming wordt gevraagd. De communicatie tussen mensen ‘binnen’ (PI-
medewerkers) en ‘buiten’ (bijvoorbeeld nazorgcoördinatoren) verloopt zeer wisselend. 
Kent men elkaar, dan is het geen probleem, dan wordt er gebeld en worden de zaken 
geregeld, maar als het via de officiële wegen moet dan gaan er gemakkelijk dingen mis. 
Meldingen worden niet tijdig gedaan, waardoor geplande nazorg niet tijdig kan worden 
geëffectueerd. Dit speelt vooral in huizen van bewaring, waarbij de einddatum van de 
gevangenhouding, door beslissingen van de rechter-commissaris, plotseling kan 
veranderen. 

.  Regionale plaatsing 

Soms worden gedetineerden niet in de PI van (of in de buurt van) hun 
woonplaats/gemeente geplaatst, maar elders. Plaatsingen elders zijn soms nodig vanwege 
plaatsgebrek of vanwege het feit dat te veel vrienden of familieleden uit dezelfde 
woonomgeving in één PI komen te zitten en daarmee hun criminele activiteiten ook 
‘binnen’ dreigen te kunnen voortzetten. 

Een plaatsing ver buiten de woongemeente kan echter vérgaande consequenties hebben. 
Gedetineerden kunnen vaak niet meer worden bezocht, tenzij ten koste van veel reistijd, er 
kan niet ‘even’ met casemanagers worden gebeld, omdat niet duidelijk is wie de betrokken 
casemanager is, meldingen gaan mis, kortom, er ontstaat (onbedoelde) willekeur ten 
aanzien van verleende hulp en zorg door de verantwoordelijke gemeente. Reclassering kan 
wel ‘naar binnen’, maar dat heeft in beginsel alleen zin als er na de detentie sprake blijft 
van een justitiële titel (een voorwaardelijke voortzetting van de detentie, bijvoorbeeld).  

. Financiering 

Het veranderen van werkprocessen gebeurt niet zomaar. Daar is een aanjager voor nodig, 
iemand die ‘de neuzen dezelfde kant op zet’, zoals her en der te horen valt, iemand die 
lobbyt, regelt, pioniert én financiert. De Koers en kansen-subsidies boden en bieden bij 
uitstek de kans om zonder de rompslomp van de financiering vernieuwende 
werkprocessen op touw te zetten, uit te proberen en te verfijnen. De kosten van de 
Koersen kansen-projectleider, alsmede (bijvoorbeeld) de huur van de woning van een 
cliënt die moest worden doorbetaald, konden als het moest uit een en dezelfde ‘pot’ 
worden betaald. Zorgen bestaan over de periode na de pilot. Hoe wordt de projectleider 
straks betaald, kan dat nog wel? Maar ook, hoe moet complexe zorg worden gefinancierd, 
als zorgverzekeraar, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg 
(Wlz) ontoereikend zijn of (te) lang op zich laten wachten? Een probleem dat allesbehalve 
nieuw is (cf. Balogh & Moors, ), maar wel nog altijd actueel is. 

.  Covid- -epidemie 

De Covid- -epidemie speelde in het jaar van dit onderzoek ( ) in de hele wereld een 
dominante rol. De maatregelen die dientengevolge in Nederland werden genomen, 
speelden alle Koers en kansen-pilots parten. Sommige pilots kwamen net een beetje op 
stoom toen de eerste lockdown in maart  werd afgekondigd. Een deel van de ‘aanvoer’ 
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kwam helemaal stil te liggen. Overal werd de caseload noodgedwongen drastisch 
teruggeschroefd. De executie van veel gevangenisstraffen werd uitgesteld. PI’s konden 
meestal niet meer worden bezocht door ‘buitenstaanders’, zoals gemeenteambtenaren en 
zorgmedewerkers ineens weer duidelijk werden gezien. Online-faciliteiten konden lang 
niet altijd geregeld worden en voldeden bovendien vaak niet aan de eisen die de meeste 
professionals zichzelf stellen, namelijk iemand kunnen zien, in de meest brede betekenis 
van het woord. Daardoor was er veel minder contact met de gedetineerden dan de 
bedoeling was. 

d. Zijn er factoren die bevorderend werken in de uitvoering van de projecten? Zo ja 
welke zijn dat? 

Belangrijkste aanjager is zonder meer het niet-geoormerkte geld geweest. Geen ‘geschuif 
met potjes’ of moeilijkheden met het regelen van geld voor eenvoudige materiële 
interventies of met het regelen van tijdrovende Wmo- of Wlz-trajecten, maar kunnen 
doen, en experimenteren met, wat nodig lijkt.  

Het maken van nieuwe, andere werkafspraken lijkt daarnaast gemakkelijker als er ‘een 
vlag’ op staat. De vlag van Koers en kansen in dit geval en een ministerie (het ministerie 
van Justitie en Veiligheid) dat daarachter staat. Dat bevordert de welwillendheid en dus 
ook de mogelijkheid om het ook binnen vastomlijnde structuren (zoals we die vaak in PI’s 
aantreffen) anders te kunnen doen, door ‘binnen’ meer aandacht voor ‘buiten’ te hebben. 
Kortom, het feit dat de projecten pilots waren, met alle voordelen van dien, heeft goed 
gewerkt. Tegelijkertijd zien we dat implementeren van die pilots in de bestaande 
structuren nog lastig is, omdat daar bij de opzet te weinig aandacht aan is besteed. Men 
was bezig met het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering en het organiseren 
van de nieuwe werkprocessen en nog niet met de fase daarna. 

Een tweede bevorderende factor is dat binnen de unieke ‘proefopstelling’ van de pilots de 
professionele ruimte tijdelijk vrij gemakkelijk kon worden verruimd. Doordat niet elke 
handeling behoefde te worden uitgelegd of verantwoord, kon er relatief snel en ook 
vernieuwend worden gewerkt. Tegelijkertijd is dit ook een valkuil, want het zorgt wel voor 
tijdelijk ‘intern’ succes, maar het belemmert blijvend ‘extern’ succes, doordat onduidelijk 
blijft hoe bepaalde keuzes worden gemaakt. 

Een derde bevorderende factor, die verband houdt met de eerste twee, is enthousiasme en 
(gezamenlijk) ondernemerschap onder de betrokken professionals. Men koestert over het 
algemeen groot vertrouwen in de toegevoegde waarde van de geleverde inspanningen, 
zonder daarin te worden gehinderd door wat men ervaart als ‘bureaucratische 
rompslomp.’ 

a. In hoeverre ontwikkelen de eerste resultaten zich in de richting van de 
nagestreefde (intermediaire) doelen?  

Als we aannemen dat het op orde brengen van tekorten op de vijf basisvoorwaarden bij ex-
gedetineerden bijdraagt aan hun stabiliteit en zelfredzaamheid en dat dit op zijn beurt 
bijdraagt aan succesvolle re-integratie en recidivevermindering, dan kunnen we zeker 
zeggen dat de eerste resultaten zich in de richting van de nagestreefde doelen 
ontwikkelen. In alle pilots wordt immers gewerkt aan het op orde brengen of houden van 
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de vijf basisvoorwaarden. In de wetenschappelijke literatuur (zie de planevaluatie, maar 
ook de zesde nazorgmonitor van het WODC: Boschman et al., ; ) is voldoende 
bewijs te vinden dat het op orde hebben van één of meer van de vijf basisvoorwaarden 
bijdraagt aan recidive-vermindering.  

Daar staat naast dat professionals overtuigd zijn van het nut en de effectiviteit van hun 
inspanningen. Belangrijk, want zonder die overtuiging is de kans dat de resultaten zich in 
de richting van de nagestreefde doelen ontwikkelen natuurlijk gering. De professionals 
doen wat in hun ogen nodig is (“niets doen is geen optie”), en proberen hun inspanningen 
meestal te richten op diegenen waarvan zij menen dat die de meeste kans van slagen 
hebben op stabilisering van hun leven. Dat wil (meestal) zeggen dat er sprake moet zijn 
van enige motivatie bij de cliënt om de hulp te ontvangen die hij of zij ook daadwerkelijk 
nodig heeft. 

Maar het wil óók zeggen dat er van de cliënt actieve medewerking nodig is om succesvol te 
re-integreren. Het is geen éénrichtingsverkeer. We zien dat bij de ondervraagde 
gedetineerde cliënten terug. De mensen die we spraken, lieten zien dat motivatie en 
zelfinzicht belangrijk zijn, maar dat die alleen effect hebben in een positieve interactie met 
de begeleider of hulpverlener. De Koers en kansen-pilots hebben veel professionals juist 
daarvoor de ruimte gegeven. Dit met de rugwind van maatschappelijke tendensen, die die 
eigen verantwoordelijkheid willen stimuleren én ondersteunen. 

b. Zijn er onderdelen van de projecten die door betrokkenen als succesvol worden 
aangemerkt; of juist niet? Zo ja, welke? Waarom? 

Vroegtijdig, dus al tijdens, of zelfs vóór de detentie, spreken met cliënten met een 
multidisciplinair team en daarbij een Detentie- en Reïntegratieplan maken (of hoe het dan 
ook maar wordt genoemd), wordt als succesvol gezien. Twee pilots wijken daar overigens 
van af doordat de gevangenisstraf al langer geleden uitgezeten kan zijn. Voor het overige 
laten de projecten zich niet zozeer opknippen in ‘onderdelen’. Het is juist de domein-
overstijgende, integrale aanpak in combinatie met maatwerk die als succesvol wordt 
gezien, doordat die een geleidelijke overgang ‘van binnen naar buiten’ mogelijk maakt. 

c. In hoeverre volstaat de projectopzet en -uitvoering volgens betrokkenen om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken? Zijn aanpassingen/verbeteringen van de 
projecten nodig/wenselijk? Zo ja welke? 

De projectopzetten volstaan om de gestelde doelen te bereiken (zie ook het antwoord op 
vraag a). Grootste probleem lijkt evenwel de eindigheid van de huidige financiering te 
zijn, in combinatie met het feit dat in de projectopzetten niet of onvoldoende is nagedacht 
over continuering.  

Door meer aandacht te hebben voor de doelmatigheid van de projecten, maken deze een 
grotere kans voortgezet te kunnen worden. Dankzij de pilotsubsidie konden nieuwe 
werkwijzen worden beproefd. Door de kosten ervan inzichtelijk te maken in relatie tot wat 
als ‘succesvol’ wordt gezien, en afspraken te maken over wat daarbij als redelijk kan 
worden gezien, kan eventuele toekomstige financiering worden verantwoord.  
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d. In hoeverre adresseren de re-integratieprojecten de problematiek van de doelgroep 
en in hoeverre helpen ze om die problematiek op te lossen, dan wel te voorkomen? 

Er is niet echt sprake van één doelgroep. Het is juist de diversiteit aan doelgroepen, en de 
aandacht daarvoor, die een succesfactor lijkt te zijn. Denk aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking of ernstige psychiatrische problematiek, daklozen, verslaafden, 
maar ook arrestanten, zelfmelders en (zeer) kortgestraften; allemaal doelgroepen die in 
het reguliere circuit in veel situaties tussen wal en schip vallen, of niet als doelgroep 
worden (h)erkend. Met de Koers en kansen-gelden kon de bestaande caseload met deze 
doelgroepen worden uitgebreid, simpelweg door er extra aandacht voor te hebben.  

Doordat in alle pilots maatwerk wordt geleverd, wordt er dus ook aandacht gegeven aan 
de specifieke problematiek van de cliënten. Tenminste, als die problematiek te maken 
heeft met de vijf basisvoorwaarden. In sommige pilots wordt niet aan alle leefgebieden 
(evenveel) aandacht gegeven. In sommige andere juist wel.  

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden te formuleren voor verbetering van de projecten, 
zoals ten aanzien van de (intermediaire) doelen en de werkzame elementen en 
mechanismen, de toeleiding/instroom, de uitvoering, de samenwerking met (netwerk-
)partners? 
Door inzet te plegen op het op orde krijgen of houden van de basisvoorwaarden van 
binnen het reguliere circuit veronachtzaamde doelgroepen van ex-gedetineerden is 
gebleken dat het aannemelijk is dat alle lopende en hier onderzochte pilots in meer of 
mindere mate bijdragen aan het gestelde doel, namelijk recidivevermindering. Zo bezien 
hoeft er aan de (intermediaire) doelen en werkzame elementen niet zoveel te veranderen. 
De manier waarop die inzet het beste kon en kan worden gepleegd, is voor alle pilots een 
zoektocht geweest en verschilt sterk per pilot. Er zijn dan ook geen generieke 
aanbevelingen te formuleren over de toeleiding, uitvoering en samenwerking. Wel 
verdient het aanbeveling om steeds goed in het vizier te hebben wat een redelijke 
verhouding is tussen kosten en baten, ofwel wat een interventie op een basisvoorwaarde 
onder welke voorwaarden mag kosten. Het is daarbij van belang om van tevoren te 
definiëren wanneer de interventie een succes genoemd mag worden.  

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden voor bestendiging naar voren gekomen, zoals ten 
aanzien van het wegnemen van (structurele) knelpunten in de praktijk, de mate waarin 
werkwijzen op te schalen zijn, manieren om werkwijzen te verspreiden naar andere 
gemeenten, geleerde lessen (do’s and dont’s) over de gekozen projectenaanpak? 
De pilots hebben kunnen laten zien dat structurele knelpunten in de (reguliere) praktijk 
(zoals het veronachtzamen van de re-integratie van bepaalde groepen ex-gedetineerden) 
kunnen worden omzeild door een andere manier van werken.  

Wat binnen de ene context werkt, is echter niet zomaar over te hevelen naar een andere 
context. Belangrijk daarbij is de schaalgrootte in relatie tot de doelgroep. Is de doelgroep 
‘zwaar’ (ernstige gevallen, multiproblematiek) dan is kleinschaligheid (‘korte lijnen’) 
gewenst en kan er dus ook maar een betrekkelijk gering aantal mensen worden geholpen. 
Is de doelgroep ‘licht’ (concrete, meestal materiële interventies) dan is een grootschaliger 
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aanpak mogelijk, maar bestaat het gevaar dat succesfactoren (het enthousiasme, het 
ondernemerschap, de ‘vlag’ waaronder men werkt, het ‘wij-gevoel’) verwateren en oude, 
bestaande, reguliere structuren weer de overhand krijgen. Het is dus van belang om de 
schaalgrootte in de gaten te houden.  

Deze studie heeft laten zien dat de pilots doeltreffend kunnen zijn. Om ze te bestendigen, 
zou beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden wat binnen de pilots als een ‘geslaagd 
traject’ wordt gezien. Daarmee kunnen ze hun interne succes, met ‘de wind in de rug’ van 
de huidige maatschappelijke tendensen om juist de extra zwakkeren meer eigen 
verantwoordelijkheid te geven én te helpen, vertalen naar extern succes. 

Conclusie 
Alles overziend stellen we vast dat het bij alle pilotprojecten die in het kader van deze 
evaluatie zijn bestudeerd, aannemelijk is dat zij potentieel bijdragen aan 
recidivevermindering onder ex-gedetineerden. De projecten sluiten (meestal ten dele) aan 
bij wat bekend is over werkzame elementen. 

De manier waarop de werkzame elementen worden toegepast, kent vernieuwende 
aspecten. In de eerste plaats geldt dat voor de specificiteit van de doelgroepen waarop de 
interventies worden gericht. In de tweede plaats geldt het voor het vroegtijdige karakter 
van de interventies, waarbij cliënten óf vrijwel continu worden gevolgd en ondersteund óf 
al voor of tijdens de detentie worden benaderd om een plan voor de re-integratie te 
maken.  

Uit de procesevaluatie blijkt dat het voor veel pilotprojecten zoeken is geweest naar de 
juiste werkvorm. De benodigde cultuurveranderingen die de samenwerking tussen 
gemeenten, reclassering, DJI en de verschillende zorgpartijen zouden moeten bevorderen, 
leken bovendien sterk te worden vertraagd door de heersende Covid- -epidemie en, 
vooral natuurlijk, de beperkende gevolgen die dat had voor ontmoetingen en de instroom 
van cliënten. Gebrekkige informatiesystemen en het feit dat regionale plaatsing nog lang 
geen standaard is, hebben niet geholpen. 

Desondanks zijn bevlogen projectleiders erin geslaagd om een mentaliteitsverandering in 
gang te zetten waarmee ex-gedetineerden die ‘normaal gesproken’ tussen wal en schip 
dreigden te vallen, konden worden geholpen bij hun re-integratie. Dat gebeurt op 
uiteenlopende manieren, van hoog-complexe zorgverlening voor mensen met ernstige 
(multi)problematiek tot aan het eenvoudigweg verstrekken van een hulpmiddel waarmee 
de cliënt zelf in staat is zijn leven ‘op de rit’ te houden. 

Een pilot betekent vaak pionieren: werkende weg uitvinden wat werkt en waarom. Dankzij 
het niet-geoormerkte geld van de Koers en kansen-subsidies was daar alle ruimte voor. 
Tegelijkertijd zien we dat dat ook heeft geleid tot het veronachtzamen van een aantal 
belangrijke kwesties. Zo is er onvoldoende nagedacht over een goede afstemming van 
screening en analyse met de interventie en de organisatie daarvan: goed helder krijgen wat 
je voor wie moet en kunt doen. Wat je moet doen (om recidive zoveel mogelijk te 
beperken), is omschreven in de planevaluatie, en is in de pilotprojecten ook wel duidelijk 
(investeren op de vijf leefgebieden). Wat je precies kunt doen, verschilt per pilot, en wordt 
bepaald door de (juiste) mentaliteit en cultuur bij de samenwerkingspartners en het 
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vermogen om wat je moet doen, goed georganiseerd te krijgen. Weten wat je voor wie 
kunt doen en hoe dat moet, betekent dat je ook kunt definiëren wanneer een traject een 
succes genoemd kan worden. 

Er is voor het vooraf definiëren van succes in de pilotprojecten weinig tot geen aandacht 
geweest. En daardoor is er ook te weinig aandacht geweest voor het vervolg: wie neemt de 
financiering over en onder welke voorwaarden?  
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. Inleiding en achtergrond 

In  startte het ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Koers 
en kansen. Met het programma wil het ministerie de sanctie-uitvoering 
robuust én flexibel maken. Maar bovenal gaat het erom de recidive van ex-
gedetineerden omlaag te krijgen. De eerste fase van het programma leverde 
een Whitepaper ( )2 op, waarin drie veranderlijnen zijn benoemd: ‘Veilig 
dichtbij’, ‘Levensloop centraal’, en ‘Vakmanschap voorop’. Zij vormen het 
fundament voor tientallen pilotprojecten die sinds het voorjaar van  
binnen het programma zijn ontwikkeld. Het programma wil vernieuwende 
projecten uit de lokale praktijk stimuleren, leerervaringen verzamelen, en de 
succesvolle projecten of onderdelen daarvan benoemen, behouden en 
verder implementeren.  

Om inzichten, leeropbrengsten en werkzame elementen uit de projecten te halen zijn 
verschillende evaluatieonderzoeken gestart. Onderhavig onderzoek is daar een van. Het 
omvat een plan- en een procesevaluatie, waarmee in een later stadium eventueel ook het 
resultaat van potentieel succesvolle pilots daadwerkelijk kan worden vastgesteld. In het 
eerste gedeelte van dit rapport beschrijven we de planevaluatie van in totaal tien 
pilotprojecten binnen het programma Koers en kansen. Deze tien projecten zijn specifiek 
gericht op re-integratie en daarmee op het voorkomen van recidive van ex-gedetineerden. 
In het tweede gedeelte doen we verslag van de procesevaluatie. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), opdrachtgever van 
het onderzoek, formuleerde de doelstelling van het onderzoek alsmede zeven 
gedetailleerde onderzoeksvragen, die wij integraal overnemen. 

.  Doelstelling en onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is:  

Inzicht krijgen in de ervaringen met en de ervaren impact van een selectie van 
projecten/interventies die in het programma Koers en kansen zijn opgenomen, gericht 
op (i) de re-integratie van (ex-) gedetineerden en (ii) de samenwerking tussen 
gemeenten, zorg en de overige netwerkpartners in het justitiedomein.  

We onderzoeken twee aspecten van de Koers en kansen-pilots: de plausibiliteit van de 
aannames (onderdeel van de planevaluatie) en de uitvoerbaarheid en uitvoering ervan 
(onderdeel van de procesevaluatie). 

Voor het onderdeel planevaluatie gelden de volgende onderzoeksvragen:  

 
 
2 Koers en kansen Whitepaper: over de toekomst van de sanctie-uitvoering, ministerie van Justitie en 

Veiligheid, . 
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a. Welke (intermediaire) doelen worden nagestreefd met de re-
integratieprojecten in het kader van het programma Koers en Kansen? 

b. Met welke (veronderstelde) werkzame elementen en mechanismen en op 
welke wijze is het de bedoeling dat de (intermediaire) doelen van onderzoeksvraag 

a worden bereikt?  

c. Welke contextuele kenmerken (randvoorwaarden, lokale context, praktische 
uitwerking) van de re-integratieprojecten kunnen worden onderscheiden? 

d. Welke (intermediaire) doelen, werkzame elementen en mechanismen en/of 
contextuele kenmerken van de projecten kunnen vernieuwend worden genoemd 
en waarom?  

e. In hoeverre en hoe vormen de (intermediaire) doelen, werkzame elementen en 
mechanismen en/of contextuele kenmerken een invulling/uitwerking van de drie 
veranderlijnen: ‘veilig dichtbij’, ‘levensloop centraal’ en ‘vakmanschap voorop’? 

f. Wat zijn, op een hoger abstractieniveau, de overeenkomsten en verschillen 
tussen de re-integratieprojecten? 

a. In hoeverre is er, nationaal of internationaal, empirische ondersteuning voor de 
werkzaamheid van vernieuwende elementen en mechanismen in de re-
integratieprojecten? 

b. Zijn in de literatuur werkzame elementen en mechanismen te vinden van de re-
integratie van (ex-)gedetineerden die niet in de projecten aanwezig zijn en daar 
mogelijk wel in opgenomen kunnen worden voor een beter doelbereik? 

Voor het onderdeel procesevaluatie gaat het om de volgende vragen: 

a. Hoe worden de (intermediaire) doelen en de werkzaamheid van de elementen 
en mechanismen gemeten? 

b. Welke informatie moet/kan (alsnog) worden vastgelegd om de resultaten van 
de projecten te meten? 

a. In hoeverre zijn de re-integratieprojecten van de grond gekomen? 

b. Worden de projecten uitgevoerd zoals beoogd? Zo nee, waarom niet? 

c. Doen zich bij de uitvoering van de projecten knelpunten, barrières of 
onvoorziene (neven-) effecten voor? Zo ja, welke? Welke wijzigingen/oplossingen 
zijn mogelijk en/of aangebracht?  

d. Zijn er factoren die bevorderend werken in de uitvoering van de projecten? Zo 
ja welke zijn dat? 

a. In hoeverre ontwikkelen de eerste resultaten zich in de richting van de 
nagestreefde (intermediaire) doelen?  

b. Zijn er onderdelen van de projecten die door betrokkenen als succesvol worden 
aangemerkt; of juist niet? Zo ja, welke? Waarom? 
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c. In hoeverre volstaat de projectopzet en -uitvoering volgens betrokkenen om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken? Zijn aanpassingen/verbeteringen van de 
projecten nodig/wenselijk? Zo ja welke? 

d. In hoeverre adresseren de re-integratieprojecten de problematiek van de 
doelgroep en in hoeverre helpen ze om die problematiek op te lossen, dan wel te 
voorkomen? 

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden te formuleren voor verbetering van de 
projecten, zoals ten aanzien van de (intermediaire) doelen en de werkzame 
elementen en mechanismen, de toeleiding/instroom, de uitvoering of de 
samenwerking met (netwerk-)partners? 

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden voor bestendiging naar voren gekomen, zoals 
ten aanzien van het wegnemen van (structurele) knelpunten in de praktijk, de mate 
waarin werkwijzen op te schalen zijn, manieren om werkwijzen te verspreiden naar 
andere gemeenten, geleerde lessen (do’s and dont’s) over de gekozen 
projectenaanpak?  

.  Om welke pilotprojecten gaat het? 
In overleg met de aanvrager van het onderzoek (het ministerie van Justitie en Veiligheid) 
en de begeleidingscommissie is besloten de volgende tien pilotprojecten3 onderdeel van 
de evaluatie te laten zijn:4 

 Titel van het project Betrokken partijen Doelgroep Korte beschrijving 
 Van der Staaij 

tussenwoonvoorziening 
Zorggroep Triade in 
Brunssum 

Gemotiveerde ex-
delinquent. 

Bieden van huisvesting, uitkering, 
ambulante begeleiding, 
vervolghuisvesting bij goed gedrag, 
aanpakken sociaal-maatschappelijke 
problematiek en psychosociale 
problematiek. 
 

 De Helderheid- 
Bijzonder 
resocialisatieprogramma 
voor jongvolwassen ex-
gedetineerden met een 
LVB 
 

Exodus Noord-
Holland en 
Philadelphia Korte 
Water 

Jongvolwassen (  tot 
ca.  jaar) ex-
gedetineerden met (een 
vermoeden van) licht 
verstandelijke 
beperking, (IQ< ) 
zonder ernstige 
psychiatrische 
aandoening of 

Bieden van groepshuisvesting in 'het 
Moederhuis' met toezicht, dan in een 
tussenvoorziening met intensieve 
ambulante begeleiding en behandeling, 
dan individueel in een omklapwoning en 
dan, na één of twee jaar, in een eigen 
zelfstandige woning. 
 

 
 
3 Feitelijk vormen de projecten  en  organisatorisch één project. De projectplannen zijn echter dermate 

verschillend dat ze in deze rapportage toch als twee (deel)projecten zijn opgenomen. Overigens werd 
(deel)project  ‘Niemand zonder begeleiding de deur uit’ tijdens de uitvoering van dit onderzoek, op  mei 

, voortijdig beëindigd. 
4 De omschrijving is die uit de originele projectplannen. De praktijk kan hiervan afwijken. 
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verslaving op de 
voorgrond. 

 Levensloopconsulent 
voor de LVB doelgroep 

Stichting MEE en 
veiligheidshuis 
Rotterdam 

(Ex-)delinquenten met 
EPA (ernstige 
psychiatrische 
aandoening) met LVB en 
HIT (plegers high impact 
crime) met LVB. 

Inzet van een levensloopconsulent die 
(ex-)justitiabele begeleidt naar een 
stabiele terugkeer en duurzame zorg. 
 

 Transforensisch team 
Hart van Brabant 
 

Gemeente Tilburg, 
GGZ Breburg, 
Novadic Kentron, 
Fivoor, Amarant, 
Zorg en 
Veiligheidshuis 
Midden Brabant 
 

(Ex-)justitiabelen met 
combinatie van 
psychiatrische en 
gedragsproblematiek, 
LVB en verslaving. 

Ambulante begeleiding, helpen bij 
verkrijgen identiteitsbewijs, financiën, 
huisvesting en bieden van passende zorg 
en ondersteuning. 
 

 Noord: strafuitvoering 
op regionale maat 

Gemeente 
Groningen en 
veiligheidshuizen, 
reclassering en 
gemeenten uit de 
drie noordelijke 
provincies 
Groningen, 
Friesland, Drenthe 

(Kortgestrafte) 
zelfmelders (<  jr.) uit 
Groningen, Friesland of 
Drenthe die geplaatst 
zijn in PI Veenhuizen, 
mogelijk uit te breiden 
naar PI Leeuwarden en 
arrestanten en/of langer 
gestraften. 

Vóór detentie een persoonlijk plan 
opstellen waarmee detentieschade 
wordt voorkomen en toezicht op de 
uitvoering ervan. 
 

 Doorontwikkeling 
nazorgaanpak 

Gemeente 
Leidschendam-
Voorburg 

Volwassen kortgestrafte 
ex-gedetineerden (max. 
6 maanden). 
 

Bieden van ondersteuning bij het 
verkrijgen van een identiteitsbewijs, 
huisvesting, inkomen uit werk of 
uitkering, dagbesteding, 
schuldhulpverlening en passende zorg 
(psychiatrisch, medisch, 
verslavingszorg). 
 

 Probation officer Gemeente en 
veiligheidshuis 
Arnhem 

(Bij voorkeur jongere) 
ex-gedetineerde HIC-
plegers, mogelijk met 
een deels 
voorwaardelijke 
veroordeling. 
 

Intensieve persoonsgerichte aanpak 
gericht op het wegnemen van 
belemmerende factoren voor 
resocialisatie (huisvesting, inkomen, 
zorg en dagbesteding). 

 Kortgestraft, langdurig 
nut 

Gemeente Utrecht, 
Exodus Midden-
Nederland, 
reclassering 
 

Kortgestraften (< 1 
maand detentie). 
 

Samen met gedetineerde een plan 
maken voor de periode meteen na 
detentie en het bieden van hulp bij het 
realiseren daarvan. 
 

 Niemand zonder 
begeleiding de deur uit 

Tactus, reclassering, 
gemeente Zutphen 

(Ex-)gedetineerden tot 6 
maanden. 
 

Een ‘verbindingsofficier’ maakt samen 
met gedetineerde een plan voor 'wat er 
nodig is' na de periode van detentie en 
bewaakt een tijdige uitvoering ervan. 
 



        April  

 
 

 Samen starten Tactus, reclassering, 
gemeente Zwolle 

(kortgestrafte) ex-
gedetineerden, met of 
zonder justitiële titel. 
 

Gezamenlijk opstellen van een plan om 
detentieschade te voorkomen 
(‘stabilisatie van de leefgebieden’) en 
zorg te continueren. 

 

We zien dat alle tien projecten erop gericht zijn belemmeringen en risicofactoren voor een 
succesvolle re-integratie weg te nemen en beschermende factoren in stand te houden. 
Veelal betekent dit dat geprobeerd wordt om basisvoorzieningen voor ex-gedetineerden 
te behouden die door een gevangenisstraf verloren kunnen gaan (denk aan werk, inkomen, 
onderdak, zorg), of die te repareren. Het uiteindelijke doel voor alle projecten is het 
voorkomen van recidive.  

Verschillen zitten in de wijze waarop de projecten dat willen realiseren, de doelgroepen op 
wie ze zich richten en de intensiteit van de aanpak.  

.  Maatschappelijke achtergrond van de pilots 
Voor een goed begrip van wat er in de pilots gedaan is, hoe dat is gedaan en waarom dat is 
gedaan, is het van belang allereerst kort de achtergrond te beschrijven waartegen de Koers 
en kansen-pilots van de grond zijn gekomen. Welke tendensen zijn relevant geweest voor 
de inrichting van de pilots? 

In Nederland komen jaarlijks ongeveer .  mensen vrij na een periode van detentie. De 
recidive onder deze ex-gedetineerden is hoog. Bijna de helft ( %) komt binnen twee jaar 
opnieuw in aanraking met justitie (Weijters et al., ). Een groot gedeelte van de 
gedetineerden zit maar kort in een huis van bewaring of gevangenis. Circa een derde van 
de volwassen gedetineerden verblijft korter dan twee weken in een penitentiaire 
inrichting, ruim de helft korter dan een maand en drie kwart korter dan drie maanden (RSJ, 

).  

Niettemin kan ook een kort verblijf in de gevangenis zorgen voor veel problemen. Mede 
om die reden hebben gemeenten, reclassering, het ministerie van Justitie en Veiligheid en 
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in 2019 besloten die schade zoveel mogelijk te willen 
beperken door de handen ineen te slaan bij het resocialiseren van ex-gedetineerden.5  

De vijf basisvoorwaarden 
Een jaar eerder pleitte Kamerlid Van Nispen al voor meer “informatie-uitwisseling tussen 
gemeenten, penitentiaire inrichtingen en ketenpartners om zo tot een betere waarborging 
van de vijf basisvoorwaarden (werk/inkomen, huisvesting, financiën/schulden, zorg en 

identiteitspapieren) te komen”. In een motie verzoekt hij “de regering te onderzoeken of een 
wettelijke basis kan worden gecreëerd op basis waarvan de gegevens over deze vijf 
basisvoorwaarden met gemeenten kunnen worden gedeeld” (TK - , , nr. 

).  

 
 
5 JenV, DJI, VNG, & RO. ( ). Bestuurlijk akkoord; kansen bieden voor re-integratie. Alphen aan den Rijn: Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. 
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Deze vijf basisvoorwaarden kennen echter tot op de dag van vandaag geen wettelijke 
grondslag. In artikel  lid  van de Penitentiaire Beginselenwet staat alleen dat de 
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf “zoveel mogelijk en afhankelijk van het gedrag van 
de betrokkene dienstbaar [moet zijn] gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer in 
de maatschappij”.  

Toch zijn deze basisvoorwaarden een belangrijke rol gaan spelen binnen resocialisatie-
trajecten. Waar die van oudsher vooral gericht waren op ‘een geleidelijke overgang’ van 
detentie naar vrijheid, zien we nu een meer actieve opstelling van alle betrokkenen om een 
‘persoonsgerichte tenuitvoerlegging’ mogelijk te maken (Boone, ). Zo is er in de 
nieuwe Wet straffen en beschermen, die in de loop van  ingaat, bepaald dat eventuele 
vervroegde invrijheidsstelling alleen wordt verleend als de gedetineerde al tijdens zijn 
detentie werkt aan zijn resocialisatie (Homburg et al., ). Dat gebeurt steeds vaker door 
te investeren in de vijf basisvoorwaarden, waarover zeer recent is vastgesteld dat die 
aantoonbaar verband houden met recidivevermindering (Boschman et al., ). 

Licht verstandelijke beperking 
We zien dus dat er een groter beroep op de gedetineerden wordt gedaan om mee te 
werken aan het verkrijgen van vrijheden door te werken aan de eigen resocialisatie. Een 
belangrijke vraag daarbij is natuurlijk: is elke gedetineerde daar wel toe in staat? In de 
praktijk blijkt het vaak moeilijk voor een gedetineerde om zelf actief aan zijn of haar eigen 
resocialisatie te werken. Een belangrijk struikelblok is de veelvoorkomende licht 
verstandelijke beperking (LVB), die vaak niet tijdig wordt gesignaleerd (Teeuwen et al., 

). Een groot gedeelte van de (ex-)gedetineerden heeft een licht verstandelijke 
beperking. Schattingen van het aantal (ex-)gedetineerden met een LVB variëren van ‘  à 

 procent’ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, ), tot ‘een derde 
deel’ (Hogeschool Leiden, ) of zelfs tot ‘  à  procent’ (Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland, ).6 

Al in  vraagt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aandacht 
voor de problematiek rondom LVB. “Verschillende onderzoeken laten zien dat er weinig 
individueel gerichte en passende ondersteuning is voor mensen met een LVB op het 
moment dat zij uit detentie komen. Dit leidt tot een risico op recidive” (RSJ, ; zie ook 
Murphy, et al., ; Candel & Wijga, ). Ook het Nederlands Studiecentrum voor 
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) komt met een opmerkelijke bevinding onder 
jongere justitiabelen met LVB, waaruit namelijk blijkt dat twee derde van hen binnen drie 
jaar recidiveert (Teeuwen et al., ). Dat is niet louter toe te schrijven aan het hebben 
van een LVB: veel mensen met LVB kampen met (soms ernstige) gedragsproblemen en 
verslaving. 

 
 
6 Het Kenniscentrum LVB definieert een LVB als een IQ tussen  en . Er zijn echter ook mensen met een hoger IQ (tot ) 
die vergelijkbare moeilijkheden ondervinden. Naar schatting gaat het om een miljoen mensen in Nederland. Dat is circa % 
van de populatie. https://www.kenniscentrumlvb.nl/wat-is-lvb/. Het Sociaal en Cultureel Planbureau schat het aantal mensen 
met een IQ tussen  en  op .  (Woittiez et al., ). 
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Ketenveldnorm 
Onderzoeksbureau AEF publiceert in  een onderzoek naar de ‘beletselen in de 
continuïteit van zorg’. Er zijn hiaten in de samenwerking bij het verlenen van adequate 
zorg voor de meest kwetsbaren. De staatssecretarissen van (destijds) Veiligheid en 
Justitie, en Volksgezondheid reageren met het laten ontwikkelen van een ‘veldnorm’, een 
‘levensloopfunctie’: levenslange regie op zorg. De ketenveldnorm wordt in opdracht 
van GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland getest in vier pilots 
en er wordt een handreiking voor ontwikkeld (Nijhuis et al., ). 

Moreel appèl 
Er lijkt kortom niet alleen sprake te zijn van een toegenomen beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van gedetineerden om te werken aan hun re-integratie na detentie, 
maar ook van een toegenomen aandacht voor degenen voor wie dat (extra) moeilijk is, 
ofwel degenen die langdurige begeleiding, steun en zorg nodig hebben.  

Samenvattend zien we de volgende voor onderhavig onderzoek relevante tendensen: 

 Er is toenemende aandacht voor meer zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de 
eigen resocialisatie van (ex-)gedetineerden (onder andere door middel van de Wet 
straffen en beschermen);  

 Er wordt steeds sterker ingezet op de vijf basisvoorwaarden, die worden gezien als 
essentieel én die aantoonbaar werkzaam zijn gebleken bij het terugdringen van 
recidive;  

 Er is een toenemende aandacht voor de levensloopbenadering en meer integrale 
hulp voor de mensen die die hulp het meeste nodig hebben, met speciale aandacht 
voor de problematiek van de mensen met LVB.  

De onderzochte Koers en kansen-pilots haken stuk voor stuk in op deze tendensen. 
Genoemde tendensen fungeren daarbij dan ook als ‘wind in de rug’, bij wijze van moreel 
appèl, voor het op touw zetten van de pilots: er moet iets gebeuren voor (ex-
)gedetineerden die extra in de knel zitten en voor wie nu onvoldoende wordt gedaan.  

.  Werkwijze en leeswijzer 
We vinden in de onderzoeksvragen drie typen variabelen: 

 werkzame elementen en mechanismen 
 (intermediaire) doelen 
 contextuele kenmerken 

Deze variabelen moeten dus overkoepelend voor de tien te evalueren pilotprojecten in 
kaart worden gebracht. We doen dat door allereerst (in hoofdstuk ) een normenkader op 
te stellen op basis van wat bekend is over werkzame elementen en mechanismen7 uit 
nationale en internationale literatuur als het gaat om het behalen van het einddoel 

 
 
7 Elementen en mechanismen worden hier nog in één adem genoemd. Verderop in de rapportage zullen we 

onderscheid gaan maken tussen de twee termen. Of verschillende elementen een mechanisme vormen, is 
immers pas achteraf, ‘alles overziend’, vast te stellen. 
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recidive-vermindering, of om subdoelen die daaraan verbonden zijn. Op basis van een 
aantal overzichtsstudies geven we schematisch weer wat daarbij aantoonbaar resultaat 
heeft opgeleverd. 

Het normenkader gebruiken we als evaluatiekader voor zowel de plan- als de 
procesevaluatie. 

De te evalueren projecten worden niet allemaal afzonderlijk, maar zoveel mogelijk als één 
geheel bestudeerd en beschreven. De achterliggende vraag is daarom dus ook niet ‘wat 
hebben de onderzochte pilots ieder afzonderlijk opgeleverd aan kennis en inzicht?’, maar 
‘wat heeft dit type pilots ons geleerd?’ Dat betekent dat we niet en detail ingaan op 
onderdelen en onderlinge verschillen tussen de pilots om te bekijken wat daarvan zou 
kunnen werken en waarom, maar dat we juist zoeken naar overeenkomsten in manieren 
waarop de pilots allemaal hetzelfde doel proberen te bereiken, namelijk het bevorderen 
van maatschappelijke re-integratie en daarmee het terugdringen van recidive onder ex-
gedetineerden. 

Lerend evalueren 
Door overeenkomsten te bekijken en te bezien wat daarin blijkt te werken, willen we een 
mogelijk onderling leereffect van de pilots maximaliseren. Belangrijk nevendoel van het 
Koers en kansen-programma is namelijk het lerend evalueren. Lerend evalueren zou de 
kwaliteit, bruikbaarheid en impact van de geproduceerde kennis kunnen vergroten 
(Verwoerd et al., ). Het is vooral geschikt voor de complexere beleidsdossiers waarbij 
langs verschillende wegen naar doelbereiking wordt gestreefd. Het uitwisselen van 
informatie lopende het onderzoek is daarbij essentieel. In onderhavig onderzoek is 
geprobeerd daaraan tijdens gesprekken met de projectleiders gehoor te geven door 
regelmatige terugkoppeling aan hen van (tussentijdse) resultaten. De evaluator treedt 
daarmee, als onafhankelijk expert (gericht op beleidsverantwoording), dus ook in de rol 
van facilitator (gericht op verbetering van de beleidsuitvoering) (Van Veen et al., ). 

Planevaluatie 
Ten behoeve van de planevaluatie reconstrueren we daarom (in hoofdstuk ) eerst de 
programmalogica van de bestudeerde Koers en kansen-pilots. We kijken naar de doelen en 
de subdoelen die de pilotprojecten hebben gesteld om de recidive van ex-gedetineerden te 
beperken. Alle pilots hebben ditzelfde einddoel, maar de pilots hebben allemaal net 
andere manieren en/of subdoelen om dat einddoel te bereiken. 

Vervolgens (in hoofdstuk ) beschrijven we de planevaluatie aan de hand van het normen-
/evaluatiekader. We nemen daarbij de contextuele factoren in ogenschouw door de 
voorgestelde werkwijzen uit de projectplannen te vergelijken met het normenkader. Wat 
vinden we terug en wat ontbreekt? Wat is vernieuwend te noemen in die zin dat het niet in 
het normenkader staat en dus ook niet in de literatuur wordt genoemd? 

In hoofdstuk  beantwoorden we de onderzoeksvragen die betrekking hebben op de 
planevaluatie, a tot en met b. 
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Procesevaluatie 
In hoofdstuk  zetten we uiteen hoe we de procesevaluatie hebben aangepakt. Het 
hoofdstuk start met een beschrijving van de pilot als fenomeen. Als we uiteindelijk toe 
willen naar het beschrijven van mogelijkheden voor verbetering en opschaling van de pilots 
(de onderzoeksvragen  en ) is het belangrijk dat we de pilot in perspectief plaatsen: wat 
is het en wanneer kun je een pilot een succes noemen? 

Hoofdstuk  bevat de uitkomsten van de procesevaluatie. We sluiten het hoofdstuk af met 
een beschouwing van de resultaten en beschrijven het waarom, hoe en wat van de 
onderzochte pilots. Als we alle onderzochte pilots in ogenschouw nemen, wat zien we 
dan? Waarom zijn ze opgezet? Welk probleem pakken ze aan? Hoe doen ze dat? En wat 
hebben ze dan precies gedaan? Hoewel alle pilotprojecten duidelijk verschillen van elkaar, 
valt er, zoals we zullen zien, toch wel degelijk een klare lijn in te ontdekken. 

In hoofdstuk  beantwoorden we de onderzoeksvragen die betrekking hebben op de 
procesevaluatie, a tot en met . 
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. Re-integratie en recidivebeperking: effectieve 
interventies  

 

“Nothing works’’ schreef Robert Martinson in  in een geruchtmakend 
artikel over het beperken van herhaalde criminaliteit. Geruime tijd bestond 
er weinig fiducie in de mogelijkheden voor hulpverleners om criminelen op 
het rechte pad te krijgen en te houden. De afgelopen tien, vijftien jaar echter 
herleeft de rehabilitatiegedachte weer en neemt de kennis over werkzame 
interventies en maatregelen gericht op recidivepreventie flink toe.  

Er zijn grofweg twee categorieën van theorieën die proberen te verklaren waarom 
delinquenten afzien van het opnieuw plegen van strafbare feiten. De eerste categorie 
beschrijft in algemene zin waarom delinquenten stoppen met het plegen van delicten. Het 
gaat dan om kenmerken van de delinquent zelf en van zijn of haar context die ervoor 
kunnen zorgen dat de recidive uitdooft. De tweede categorie theorieën gaat in op de vraag 
hoe justitiële en andere interventies recidive kunnen doen verminderen (Bosker e.a., ). 

.  Desistance 
De eerste categorie theorieën wordt ook wel desistance genoemd. Wat maakt nou dat 
delinquenten zelf hun criminele carrière beëindigen? We zien dat het verkrijgen van 
zelfbeheersing of zelfcontrole daarbij cruciaal is (Gottfredson & Hirschi, ). Die 
zelfcontrole kan toenemen simpelweg door op te groeien en volwassen te worden, maar 
ook de omgeving van de delinquent kan daarin een grote rol hebben. Positieve sociale 
bindingen kunnen een cruciale factor zijn (Laub & Sampson, ). Met name een vaste 
relatie en het verkrijgen van een serieuze baan blijken turning points te kunnen zijn (Bosker 
e.a., ). Recent is nogmaals gebleken dat steun en erkenning van anderen voor 
pogingen om op het rechte pad te blijven van belang kunnen zijn. Afwezigheid ervan 
betekent niet dat de kans op een terugval in criminaliteit per se groter is, maar 
aanwezigheid ervan lijkt wel degelijk te helpen (Doekhie, ). Wel is het van belang dat 
de delinquent de keerpunten ook daadwerkelijk benut om van zijn delinquentie af te 
komen (Maruna, ). Dat vraagt om zelfinzicht en wat ook wel agency wordt genoemd.  

.  What works en RNR 
Al vrij snel na de omineuze woorden van Martinson kwam er een tegenbeweging op gang 
waarbij men weer wel wilde geloven in de mogelijkheid van succesvolle resocialisatie van 
delinquenten: de what works benadering. Met vaak omvangrijke overzichtsstudies 
trachtten onderzoekers de elementen te benoemen die aantoonbaar werkzaam zijn (cf. 
Cullen & Gilbert, ; Lipsey & Wilson, ). In latere studies bleek echter dat de 
werkzame elementen vaak alleen in bepaalde combinaties werkelijk effectief zijn. Vanuit 
die gedachtegang ontwikkelden Andrews en Bonta het Risk – Needs – Responsivity-model 
(Andrews & Bonta, ). Dit model omvat drie beginselen.  
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. Het risicobeginsel houdt in dat de intensiteit van de aanpak afgestemd dient te 
zijn op het risicoprofiel van de delinquent. Een hoog risico op recidive vraagt om 
een intensieve aanpak, en omgekeerd. Een te intensieve aanpak voor een relatief 
laag risico werkt namelijk soms averechts.  

. Het behoeftebeginsel houdt in dat de aanpak moet aansluiten op dynamische 
ofwel veranderbare criminogene factoren. Denk aan antisociale gedragingen, 
antisociale attitudes, antisociale persoonlijkheidskenmerken, antisociale relaties, 
middelengebruik, problematische gezinssituatie, slecht functioneren op school of 
werk, gebrek aan (prosociale) vrijetijdsbesteding, financieel wanbeheer en 
problematische woonsituatie (Bonta & Andrews, ; Van Horn, Bogaerts, 
Eisenberg, Van der Put, Dekker, Van den Hanenberg, & Bouman, ). 

.  Ten slotte is er het responsiviteitsbeginsel dat uiteengelegd wordt in algemene 
responsiviteit en specifieke responsiviteit. Responsiviteit duidt op de mate waarin 
een cliënt gevoelig is voor de interventie(s) en daarop ook reageert. Interventies 
moeten daarom aansluiten op vermogens, bereidheid tot verandering en 
persoonlijkheid van de cliënt (Andrews, ; Andrews & Bonta ).  
Het is aangetoond dat algemene responsiviteit wordt verkregen door het 
toepassen van de sociale leertheorie en een cognitief-gedragsmatige aanpak 
(Bourgon & Gutierrez, ). Daarop reageert dus vrijwel iedereen, ongeacht zijn 
of haar specifieke kenmerken. Specifieke responsiviteit kan worden verkregen 
door met de interventie(s) aan te sluiten bij de krachten (sterke kanten), 
beperkingen en motivatie van de cliënt. Er is nog niet veel onderzoek beschikbaar 
dat de werkzaamheid van de specifieke responsiviteit aantoont, feitelijk vanwege 
de veelvormigheid van de specifieke responsiviteit, maar twee studies onder 
vrouwelijke delinquenten wijzen wel in de goede richting (McIvor et al., ; 
Roddy et al., ). 

.  Good Lives Model 
Een veelgehoord punt van kritiek op het RNR-model is dat het uitgaat van risico’s en 
tekorten van delinquenten en niet zozeer van wat zij wél kunnen en willen. Het was Tony 
Ward die daarom in  de strengths-based approach voorstelde (Ward & Maruna, ; 
Ward, ). Uitgangspunt is dat delinquenten, net als niet-delinquenten, basisbehoeften 
hebben en die willen nastreven en bereiken. Ward noemt tien primaire doelen: gezondheid 
en fysiek functioneren (waaronder voedsel en water), kennis, excellentie in werk en vrije 
tijd (iets presteren), autonomie, innerlijke rust, verbondenheid (relaties, vriendschap), 
gemeenschapszin, spiritualiteit, geluk, creativiteit (Ward, ). Om deze primaire doelen 
te bereiken, zijn secundaire doelen benodigd zoals een woning, een baan en/of een relatie. 
Delinquent gedrag wordt gezien als het gevolg van het feit dat mensen obstakels kunnen 
ervaren bij het realiseren van de secundaire en/of primaire doelen. Denk dan aan beperkte 
emotie- en/of impulsregulatie, beperkt probleemoplossend vermogen, sociale problemen, 
maar ook conflicterende doelen of een te beperkt overzicht over de doelen. Het gevolg kan 
zijn dat mensen de doelen niet meer op een prosociale wijze trachten te bereiken, maar 
kiezen voor delinquent gedrag. Interventies om dat in het vervolg te voorkomen, kunnen 
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er dus op gericht zijn om de doelen en obstakels helder te krijgen en te bepalen welke 
hulpbronnen er nodig zijn om ze te realiseren.  

Die hulpbronnen kunnen heel concreet zijn. Bijvoorbeeld een woning, schuldhulpverlening, 
een inkomen, dagbesteding en/of zoiets basaals als identiteitspapieren. Maar hulpbronnen 
kunnen er ook op gericht zijn om bepaald onvermogen te lenigen door middel van het 
verlenen van begeleiding, zorg of hulp vanuit het eigen sociale netwerk (cf. Hermanns et 
al., ).8 

In tegenstelling tot het RNR-model is er voor het GL-model weinig onderzoek beschikbaar 
dat de effectiviteit ervan aantoont (Bosker et al., / ). 

.  Effectieve werkalliantie 
De nazorg voor een ex-gedetineerde kan er ‘op papier’ goed doordacht uitzien, bij 
voorkeur door middel van een concreet plan, het is ook van belang dat het plan goed wordt 
uitgevoerd. Daarvoor is het onder meer wenselijk dat de professional die ermee aan de 
slag gaat met de cliënt een zogenoemde effectieve werkalliantie aangaat. Dat wil zeggen 
dat er sprake is van een positieve relatie van de professional met de cliënt waarin ruimte is 
voor vertrouwen. Niet alleen in elkaar, maar ook in de werkzaamheid van het plan. Menger 
en Donker ( ) identificeerden drie aspecten die van belang zijn bij een effectieve 
werkalliantie: 

• Richting en kader: Het professionele contact is gericht op het realiseren van duidelijke 
en expliciete doelen; 

• Binding: de mate waarin cliënt en professional zich gebonden voelen aan het 
gezamenlijke doelgerichte traject. Er moet sprake zijn van gezamenlijkheid, cliënt 
moet zich ondersteund en gewaardeerd voelen en aanmoediging en enthousiasme 
ervaren; 

• Vertrouwen: in elkaars inzet en bedoelingen. 
 

Wat een negatief effect heeft, is stroefheid in het contact en in de samenwerking. Er kan 
dan een tegenreactie optreden die leidt tot reactance van de cliënt (verzet tegen inperking 
van de vrijheid) en contra-reactance van de professional (Menger & Donker, ; Bosker 
e.a., ).  

Overigens is de werkalliantie in het gedwongen kader (als onderdeel van een justitiële 
sanctie dus) een andere dan die in het vrijwillige kader. Zo kan een in gezamenlijkheid 

 
 
8 In Bosker et al.,  lezen we: “Nazorg is het meest effectief als al tijdens de detentie een gezamenlijk 

plan wordt gemaakt, als dit plan is gericht op meerdere criminogene factoren, als er voldoende en op de 
cliënt afgestemde zorg beschikbaar is, als er naast behandeling ook praktische hulp wordt geboden, gericht 
op opleiding, werk en huisvesting, opvoedondersteuning en het opbouwen van prosociale netwerken” (p. 

). Verderop: “Met name in onderzoeken naar desistance, het proces van afbouw van delinquent gedrag, 
wordt het belang van een steunend sociaal netwerk benoemd (Barry, ; McCulloch, ). Behalve 
praktische en emotionele ondersteuning bieden sociale bindingen ook een vorm van sociale controle 
(Bosker et al., )” (p. ). 

 



        April  

 
 

overeengekomen plan tussen professional en cliënt binnen een gedwongen kader zowel 
‘richting en kader’ als ‘binding’ vergroten, terwijl dat binnen een vrijwillig kader alleen geldt 
voor ‘richting en kader’ (Menger, ). 

Resultaat wordt dus niet alleen bereikt met het juiste plan en de juiste methodiek, maar 
ook (en misschien wel vooral) door de juiste inzet van een gemotiveerde en effectieve 
professional (Hermanns & Menger, ). Belangrijk daarbij is ook de continuïteit, een 
‘vast gezicht.’ Om vertrouwen te kunnen krijgen en te behouden, is een zekere 
herkenbaarheid van belang. Het gaat niet alleen om wat werkt, maar ook om wie werkt 
(Hermanns & Menger, ). Norcross en Lambert berekenden op basis van een groot 
aantal overzichtsstudies (meta-analyses) dat een positief resultaat van een interventie 
voor % afhankelijk is van cliëntfactoren, voor % van relatiefactoren, voor % van de 
behandelmethode, voor % van de individuele professional en voor % van andere 
factoren. De overige % is onverklaard, ofwel daarvan is niet duidelijk waardoor het 
succes wordt veroorzaakt (Norcross & Lambert, ). 

Al in  vond Wampold in een uitgebreide meta-analyse naar werkzame elementen in de 
hulpverlening de zogeheten common factors. Dat zijn a-specifieke factoren die ongeacht de 
gebruikte methodiek blijken te werken (Wampold, / ; Wampold & Brown, ). 
Bij de common factors spelen de volgende elementen een rol (zie ook Menger & Krechtig, 

, p. ): 

• De mate waarin de professional gebruikmaakt van een goed onderbouwde en 
theoretisch samenhangende methodiek die toetsbaar is; 

• De mate waarin de professional zelf achter zijn werkwijze staat en vertrouwt op de 
werkzaamheid van zijn methode; 

• De mate waarin de professional verwacht dat de behandeling of begeleiding bij deze 
persoon zal aanslaan en dat er dus resultaat wordt geboekt; 

• De mate waarin de professional zijn eigen geloof in de methodiek en zijn eigen 
verwachting van succes kan overdragen op zijn cliënt; 

• De mate waarin de professional hoop en verwachting kan aanboren en versterken bij 
zijn cliënt; 

• De mate waarin de professional in staat is om goed contact te maken, ook met mensen 
die daar zelf minder goed toe in staat zijn. 

Duncan en Miller ( ) ontdekten een zevende element, namelijk: 

• De mate waarin de professional concrete feedback (van cliënten, collega’s, experts) op 
zijn eigen handelen en resultaten organiseert. 

Een effectieve werkalliantie in combinatie met de common factors kunnen de juiste 
voorwaarden scheppen voor resultaat, i.c. het succesvol resocialiseren van delinquenten en 
daarmee het terugdringen van recidive. Er is echter nóg een factor van belang. Deze is 
gebaseerd op de sociale leertheorie en staat bekend onder de naam Core Correctional 
Practices (CCP) (Dowden & Andrews, ). Deze zijn bewezen effectief gebleken (Bosker 
et al., ). Het gaat om de volgende elementen: 

• Effectief gebruik van autoriteit: ‘firm but fair’;  
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• Prosociaal modelleren en bekrachtigen;  
• Prosociale probleemoplossing;  
• Inschakelen van noodzakelijke hulp van instanties (bijvoorbeeld schuldhulpverlening);  
• Goede werkalliantie: een open, warme, enthousiasmerende en oplossingsgerichte 

communicatiestijl. 

In latere studies zijn daar nog cognitieve technieken en motivational interviewing aan 
toegevoegd (Bonta et al., ; Pearson et al., ). 

Het lijkt erop dat vooral het toepassen van een combinatie van bovenstaande factoren, de 
zogenoemde wraparound care bijdraagt aan succesvolle resocialisatie. “Wraparound care 
enhances continuity by combining cognitive behavioural interventions, the desistance 
approach and the Good Lives Model in an integrated framework. It enables a goal-
directed, individualized and multi-system approach with a promising potential to fight 
reoffending” (Hermanns et al., : ). 

.  Naar een normenkader voor succesvolle interventies 
Doel van onderhavige studie is om in tien pilotprojecten van het programma Koers en 
kansen die zijn gericht op recidivevermindering die werkzame elementen te vinden die 
volgens de thans beschikbare wetenschappelijke kennis effectief, althans potentieel 
succesvol zijn. In het bovenstaande hebben we de belangrijkste werkzame elementen, 
zoals die in de wetenschappelijke literatuur bekend zijn, samengevat. 

We kunnen deze werkzame elementen onderbrengen in vier pijlers, te weten screening, 
analyse, organisatie en interventie. De eerste twee pijlers zijn belangrijk om te komen tot 
een onderbouwd, gedragen en uitvoerbaar plan. Bij de laatste twee gaat het om het 
succesvol kunnen uitvoeren van dat plan. 

Screening 
Alvorens met een cliënt een plan op te stellen voor zijn resocialisatie is het nodig te 
bepalen wat het risico is dat de cliënt na bijvoorbeeld een gevangenisstraf terugvalt in 
delinquent gedrag. Is die kans zeer klein, dan is resocialisatie immers helemaal niet nodig. 
Is dat risico er wel dan moet gekeken worden naar de veranderbare criminogene factoren: 
wat moet er veranderd worden en hoe haalbaar is dat? Vervolgens moet bekeken worden 
waar de sterke kanten van de cliënt liggen: wat kan en wil hij of zij? Motivatie is daar 
natuurlijk een onderdeel van. Er moet wel ergens iets van een wil zijn om zinvol door te 
kunnen naar de tweede pijler. 

Analyse 
Om een plan te kunnen maken, moet samen met de cliënt bekeken worden welke primaire 
en secundaire doelen de cliënt wil bereiken en wat de obstakels daarbij zijn. Hoe 
verhouden criminogene factoren, sterke kanten, doelen en obstakels zich nu precies tot 
elkaar? Zitten daar conflicterende elementen in? Wat moet er als eerste gebeuren?  
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Organisatie 
Om een plan goed te kunnen uitvoeren, moet de uitvoering goed georganiseerd zijn. 
Sterker, al bij het opstellen van het plan moet goed worden nagedacht over de 
uitvoerbaarheid en dus de organisatie ervan. Hierbij komen ook de aangetoond gunstige 
effecten van een effectieve werkalliantie en van de common factors en Core Correctional 
Practices in beeld. Dat betekent dat moet worden gezorgd voor goede en effectieve 
samenwerking tussen de betrokken partijen. Het organiseren van regie op het proces en 
regels over hoe om te gaan met privacywetgeving zijn daarbij essentieel (Jacobs & Moors, 

). Tussentijdse evaluaties en monitoring blijken eveneens essentieel te zijn voor 
succesvolle re-integratie (Bosker et al., ). 

Interventie 
De interventie bestaat uit twee bestanddelen. Enerzijds betreft dat algemene en specifiek 
bij de cliënt passende (gedrags)interventies die eerder (bij anderen) aantoonbaar resultaat 
hadden. Denk aan trainingen, cursussen, (ontwennings)trajecten. Anderzijds gaat het om 
het wegnemen van voor de cliënt specifieke obstakels om primaire en secundaire doelen te 
kunnen bereiken en een prosociaal leven te kunnen leiden. Dat uit zich in hulp bij concrete 
tekorten en bij onvermogens als gevolg van verstandelijke beperkingen en/of 
psychiatrische en/of andere psychosociale problemen. 

Plaatsen we nu alle hiervoor opgetekende kennis over werkzame elementen in een 
schema, dan krijgen we een beeld, dat we kunnen interpreteren als een normenkader: een 
verzameling werkzame bestanddelen die in beginsel passen in elk resocialisatieproject. 

 
Verderop zullen we bekijken hoe we de hier gepresenteerde kennis over werkzame 
strafrechtelijke interventies kunnen toepassen op de te onderzoeken pilotprojecten van 
het programma Koers en kansen. Daartoe gebruiken we bovenstaand normenkader dat we 
kunnen zien als een multidimensionale meetlat om naast de pilotprojecten te leggen. 

Zoals in de inleiding beschreven, geven de onderzoeksvragen aanleiding tot het 
bestuderen van drie typen variabelen: werkzame elementen en mechanismen, 
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(intermediaire) doelen en contextuele kenmerken. We hebben nu de werkzame elementen 
en mechanismen beschreven, zoals die bekend zijn uit de (inter)nationale 
wetenschappelijke literatuur. 

In het volgende hoofdstuk bekijken we de (intermediaire) doelen die de te onderzoeken 
pilots benoemen om hun uiteindelijke doel – het verminderen van recidive – te bereiken. 
We onderzoeken daartoe de programmalogica van de Koers en kansen pilots. Hoe zitten de 
pilots grofweg in elkaar? Welke veronderstellingen bevatten de projectplannen ten 
aanzien van wat werkt in het terugdringen van recidive bij ex-gedetineerden? En in 
hoeverre zijn die veronderstellingen onder te brengen in één model? 
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. Programmalogica van tien Koers en kansen-
pilotprojecten 

Vaak denken professionals wel te weten dat iets werkt, maar niet precies 
waarom iets werkt. Bijvoorbeeld omdat er simpelweg van wordt uitgegaan 
dat interventies zullen bijdragen aan het gewenste doel. Omdat de 
interventies al lang worden toegepast, of omdat andere professionals ze ook 
toepassen. De veronderstellingen blijven impliciet. 

.  Het programma Terugdringen Recidive 
Veel van de in deze studie te evalueren pilots lijken sterk te leunen op, althans vertonen 
gelijkenis met, het programma Terugdringen Recidive. Dit programma was onderdeel van 
een groter pakket aan maatregelen dat het toenmalige ministerie van Justitie afkondigde 
in  (“Naar een veiliger samenleving”) waarmee crimineel gedrag met  tot  procent 
moest worden teruggedrongen.9 Het programma Terugdringen Recidive richtte zich 
exclusief op ex-gedetineerden met een minimale gevangenisstraf van vier maanden en 
werd in  landelijk geïmplementeerd. 

Anouk Bosma promoveerde in  op een uitgebreid evaluatieonderzoek naar het 
programma Terugdringen Recidive (Bosma, ), overigens het eerste en enige 
evaluatieonderzoek dat ernaar gedaan is. Haar studie omvatte een plan-, een proces- en 
een effectevaluatie. Als onderdeel van de planevaluatie ontleedde ze de beleidstheorie (de 
program logic) van het programma en toetste elke aanname daarin aan internationale 
literatuur. Belangrijke aannames in het programma, namelijk dat het voorkómen en/of 
repareren van detentieschade bevorderend werkt voor re-integratie en dat re-integratie 
recidive voorkomt, noemt Bosma op basis van internationale literatuur ‘plausibel.’ 

Uit de studie van Bosma bleek dat het programma in essentie als veelbelovend kon worden 
gezien, maar ook dat er in het proces het nodige misging. Zo kwam er slechts een kleine 
groep gedetineerden in aanmerking voor het programma vanwege strenge inclusiecriteria. 
Daarbij was er veel uitval, veelal door fouten van organisatorische aard. De beperkte groep 
gedetineerden die aan het programma deelnam, kreeg meestal geen gedragsinterventie 
aangeboden en degenen die dat wel kregen, kregen vaak een gedragsinterventie die niet 
paste bij hun individuele kenmerken. Ten slotte bleek dat het programma Terugdringen 
Recidive alleen een ‘klein effect’ had op de recidive van ex-gedetineerden die het 
standaard programma hadden gevolgd (dus zonder gedragsinterventie) (Bosma, : 

).10 

 
 
9 Uitgebreide informatie over het beleidsprogramma is hier te vinden: 

https://www.parlementairemonitor.nl/ / /j vvij epmj ey /vii ejzpkzq 
10 Het gaat om recidive binnen  maanden na beëindiging van het programma. Ex-gedetineerden die het 

standaard programma volgden, recidiveerden in , % van de gevallen. Ex-gedetineerden uit de 
controlegroep recidiveerden in , % van de gevallen. 
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.  De programmalogica van de Koers en kansen pilots 
De relatie tussen het beperken van detentieschade en het stimuleren van re-integratie met 
recidivevermindering, zoals we die in het programma Terugdringen Recidive vinden, zien 
we in alle bestudeerde pilotprojecten van Koers en kansen terug. Terecht, zou je kunnen 
zeggen, want de studie van Bosma ( ) laat zien dat er een, zij het beperkt, effect van 
valt vast te stellen. Sommige pilotprojecten willen detentieschade vooral voorkomen, 
andere willen die indien nodig ook repareren, al dan niet door het simpelweg verstrekken 
van identiteitspapieren, huisvesting, schuldhulpverlening, inkomen en gezondheidszorg, 
dan wel door het bieden van hulp en ondersteuning bij het zelf regelen daarvan door de 
cliënt. Weer andere projecten willen die hulp ook bieden als tekorten op deze leefgebieden 
niet door de detentie zijn ontstaan. 

In veel projecten komen we echter een intermediërende variabele tegen, namelijk 
stabiliteit. In sommige projecten ook wel zelfredzaamheid genoemd. Stabiliteit wordt niet 
zelden als hoofddoel benoemd, waarvan resocialisatie en verminderde recidive de 
gevolgen zouden moeten zijn en waarvoor het beperken van detentieschade dan wel hulp 
op de leefgebieden als een voorwaarde wordt gezien. Er zijn pilotprojecten die daarnaast 
inzetten op begeleiding, op behandeling, op de inzet van het eigen (prosociale) netwerk 
van de cliënt en op (zelf)inzicht en (zelf)kennis. 

Als we alle doelen en subdoelen uit de tien pilots in één schema plaatsen, dan krijgen we 
het volgende beeld. 

 

 
We zouden dit de programmalogica, maar ook het mechanisme, van de voor deze evaluatie 
bestudeerde Koers en kansen pilots kunnen noemen. Alle veronderstelde verbanden zijn 
daarin bij elkaar gezet. Individuele projecten zetten de hier genoemde interventies 
wisselend in. Alle projecten proberen detentieschade te voorkomen of te repareren, maar 
lang niet alle projecten passen alle hier genoemde interventies toe. Het ene project past 
behandeling van psychiatrische problemen en/of verslaving toe, het andere niet. Het ene 
project probeert het eigen netwerk van de cliënt te activeren, het andere niet, enzovoort. 



        April  

 
 

Zo zetten de verschillende projecten verschillende onderdelen van het mechanisme in 
beweging, steeds met hetzelfde doel, namelijk om een proces ter voorkoming van recidive 
in gang te zetten. Doelgroep en selectie zijn overigens belangrijke onderscheidende 
kenmerken. We bespreken ze afzonderlijk. 

Doelgroep 
Onder de doelgroepen van de pilots vinden we zeer uiteenlopende categorieën, van 
simpelweg ‘ex-gedetineerden’, tot aan ‘(ex-)justitiabelen met combinatie van 
psychiatrische en gedragsproblematiek, LVB en verslaving’. We vinden ‘kortgestrafte 
(korter dan  jaar) zelfmelders’, ‘mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige 
psychiatrische problematiek’, ‘plegers van high impact crime met een LVB’, ‘volwassen 
kortgestrafte (<  maanden) ex-gedetineerden’. Het kan gaan om ex-gedetineerden met 
een justitiële titel (het gedwongen kader), of zonder titel (vrijwillig kader). En het gaat dus 
niet altijd alleen om ex-gedetineerden. 

Selectie 
Bij vrijwel alle pilotprojecten wordt om deel te kunnen nemen een zekere mate van 
motivatie verlangd. Dat komt er vaak op neer dat er al sprake is van voldoende motivatie 
als de cliënt de geboden hulp niet categorisch afwijst. Bij de pilots die werken met mensen 
met een licht verstandelijke beperking (LVB) is het vaak moeilijk om vast te stellen of 
mensen voldoende gemotiveerd zijn of niet. Vanwege hun beperking zijn deze mensen 
vaak niet goed in staat om te kunnen overzien waar ze op ingaan of mee instemmen. 
Daardoor ligt de lat voor deelname doorgaans laag, maar is de kans op uitval relatief groot.  

Verderop gaan we dieper in op het proces van selectie aan de hand van het normenkader. 
Maar eerst schetsen we in het kort hoe programmalogica en normenkader zich tot elkaar 
verhouden.  

.  Verhouding programmalogica van de pilotprojecten en het 
normenkader 
De programmalogica houdt kortweg in dat bepaalde interventies worden geacht bij te 
dragen aan stabiliteit, resocialisatie en recidivevermindering. Die interventies vinden we 
terug in het normenkader. Het voorkomen of repareren van detentieschade komt overeen 
met het verstrekken of hulp bieden met het zelf regelen van de concrete tekorten, zijnde 
huisvesting, schuldsanering, inkomen, identiteitspapieren en zorg. Begeleiding / toezicht 
en behandeling vinden we terug in het normenkader in de vorm van het tegemoetkomen 
aan onvermogen.  

Het vergroten van (zelf)inzicht en (zelf)kennis vinden we in het normenkader terug bij de 
algemene responsiviteit. De cognitief-gedragsmatige aanpak begint met het vergroten 
van (zelf)kennis en -inzicht. Dat geldt evenzo voor sociaal leren. 

De inzet van het eigen (prosociale) netwerk komt wat minder duidelijk naar voren in het 
normenkader. Eigenlijk omdat er tot op heden in de literatuur verhoudingsgewijs niet zo 
veel aandacht aan wordt besteed. We weten dat actieve inzet van sociale bindingen helpt. 
Reden waarom we de sociale bindingen plaatsen bij het onderdeel ‘begeleiding en 
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toezicht’, waar het eigen netwerk namelijk die rol, zeker op de langere termijn, kan 
overnemen van de professional.11  

Het normenkader gaat duidelijk verder dan de programmalogica van de Koers en kansen 
pilots. Het gaat namelijk niet alleen om de concrete interventies en de gevolgen daarvan, 
maar ook om wat er allemaal aan vooraf kan gaan in termen van screening, analyse en 
organisatie. In het volgende hoofdstuk gaan we daar dieper op in. 

  

 
 
11 Bezoek van familie en vrienden tijdens detentie blijkt gunstige effecten te hebben voor de rol van het 

netwerk ná detentie. Bezoek zou daadwerkelijk kunnen bijdragen aan recidivevermindering (Mitchell, 
Spooner, Jia & Zhang, ; Hickert, Palmen, Dirkzwager & Nieuwbeerta, ). 
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. Planevaluatie van de pilotprojecten 

We hebben in de voorgaande hoofdstukken in globale termen de werkzame 
elementen benoemd, zoals die in (inter)nationale literatuur bekend zijn, 
alsook de programmalogica die aan de pilotprojecten ten grondslag ligt. In 
dit hoofdstuk kijken we met een meer specifieke blik naar de pilotprojecten. 
Daarvoor maken we enerzijds gebruik van het normenkader dat in het 
tweede hoofdstuk is gepresenteerd, anderzijds van de projectbeschrijvingen, 
aanwezige tussenevaluaties en gesprekken met de projectleiders van de 
pilotprojecten.12  

Het normenkader bevat vier pijlers: screening, analyse, organisatie en interventie. De 
interventie is in het vorige hoofdstuk in globale termen aan de orde geweest. Hier gaat het 
om de contextuele kenmerken van de pilots, ofwel de wijze waarop screening, analyse en 
organisatie zijn ingericht en welke interventies nu precies hoe vaak worden ingezet. 

.  Screening 
Er wordt op zeer wisselende wijze gescreend binnen de Koers en kansen pilots. Er zijn drie 
pilots waar het de bedoeling is om met behulp van een risicotaxatie-instrument zoals de 
RISC of de FARE13 het recidiverisico te bepalen. Bij nog één pilot maakt de professional 
daarvan ‘een inschatting’. Het is opmerkelijk dat er in minder dan de helft van de pilots 
risicotaxatie plaatsvindt. Het is immers een aangetoond werkzaam element van het RNR-
model. En het kan vanuit het oogpunt van efficiëntie wenselijk zijn om het recidiverisico te 
meten. Je kunt ermee bepalen voor wie je je middelen wilt inzetten en je kunt er de 
intensiteit van je interventies op afstemmen. Eerder zagen we al dat cliënten met een hoog 
risico op recidive intensievere begeleiding nodig hebben dan cliënten met een laag risico. 
Aan de andere kant hoeft het voor sommige pilots, met meer kleinschalige interventies, 
helemaal niet nodig te zijn om een recidive-inschatting te maken, bijvoorbeeld als er geen 
middelen zijn om bij hoog recidiverisico ook qua interventie hoog op te schalen. 

Zoals gezegd maakt één pilot ‘een inschatting’ van het recidiverisico, op basis van ervaring 
en professioneel getraind inschattingsvermogen. Uiteraard vindt er bij alle pilots een vorm 
van intake plaats. Soms wordt al binnen de PI bekeken of iemand ‘geschikt’ is om aan het 
nazorgtraject deel te nemen. Ook daarbij geldt een professioneel oordeel. Alleen wordt 
recidiverisico, zo het al aan de orde komt, vaak vermengd met (een inschatting van) de 
motivatie. De professional ‘weegt’ de kans van slagen en hoopt door een juiste selectie 

 
 
12 De gesprekken hadden niet alleen tot doel aanvullende informatie en toelichting in te winnen over de 

projectbeschrijvingen, maar ook om de projectleiders feedback te geven op hun plan aan de hand van het 
literatuuronderzoek en het normenkader. Deze feedback werd zonder uitzondering zeer gewaardeerd. Overigens zijn in 
totaal acht gesprekken gevoerd. Eén project is per  mei  officieel beëindigd en met één van de projectleiders lukte 
het ondanks vele pogingen niet om contact te krijgen.  

13 RISc: Recidive InschattingsSchalen; FARE: Forensisch Ambulante Risico Evaluatie. 
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uitval te verkleinen en de kans op succes te vergroten, maar het is in de meeste gevallen 
een onuitgewerkt en ongearticuleerd proces. 

Drie van de tien pilots beogen een expliciete inschatting te maken van de dynamische 
criminogene factoren. Dat zijn, niet verwonderlijk, dezelfde drie die een risicotaxatie-
instrument gebruiken. Doordat alle projecten zich richten op hulp op de vijf 
basisvoorwaarden of -leefgebieden kun je zeggen dat de overige zeven dus wel op een of 
andere manier zullen kijken naar in elk geval de woon-, werk- en financiële situatie van de 
cliënten. En dat is ook zo, maar het gebeurt impliciet. Antisociale factoren in de directe 
omgeving van de cliënt komen zelden aan de orde, alsook een strakke inventarisatie van 
eventueel middelengebruik.  

Zes van de tien pilots kijken expliciet naar de sterke kanten van de cliënt. Vaak is dat het 
geval als het maken van een concreet plan (‘zwart op wit’) onderdeel uitmaakt van de pilot. 
Er wordt dan immers samen met de cliënt bekeken wat nodig is en dus ook wat niet nodig 
is, c.q. wat de cliënt zelf kan regelen of doen. Bij twee van de tien pilots wordt feitelijk 
helemaal niets aan screening gedaan. Men wil simpelweg aan zoveel mogelijk ex-
gedetineerden hulp bieden. Bij deze projecten is die hulp dan ook breed gedefinieerd en 
gaat het er vooral om de cliënt niet ‘tussen wal en schip’ te laten vallen, ofwel ervoor te 
zorgen dat de overgang ‘van binnen naar buiten’ vloeiend verloopt. 

.  Analyse 
Waar niet of nauwelijks wordt gescreend, valt niet veel te analyseren. Alle pilots bieden 
uiteraard begeleiding en vaak zie je dat men sterk gefocust is om die begeleiding tijdig, en 
soms dus ook al tijdens of vóór de detentie, te starten om vervolgens te bekijken wat er 
precies nodig is aan zorg en hulp op de leefgebieden wonen, werken en financiën. De 
bestudeerde pilots worden op dit punt in twee gelijke helften verdeeld. Vijf pilots beginnen 
aan de voorkant, screenen, analyseren en maken een plan en starten dán de begeleiding. 
En vijf pilots beginnen zogezegd aan de achterkant, starten zo snel mogelijk de 
begeleiding en bepalen werkende weg wat er nodig is aan hulp en zorg en wie 
(professional of cliënt) wat kan doen.14 De literatuur en het normenkader laten duidelijk 
zien dat een begin aan de voorkant een grotere kans van slagen biedt en effectiever is. 
Tegelijkertijd is ‘beginnen aan de achterkant’ wel kostenefficiënter en kun je dus met 
dezelfde middelen meer mensen helpen. Het hangt bovendien sterk samen met de 
doelgroep. De meeste pilots die ‘aan de voorkant’ beginnen richten zich op ‘zwaardere 
gevallen’, dat wil zeggen (ex-)justitiabelen die ernstige feiten hebben gepleegd en/of 
kampen met psychiatrische problematiek en/of een verslaving en/of die een licht 
verstandelijke beperking hebben. Feitelijk is het ‘aan de voorkant’ of ‘aan de achterkant’ 
beginnen meer een filosofie dan een methode. Begin je aan de voorkant dan kijk je vooral 
naar de problematiek van de cliënt en zoek je een passende oplossing. Begin je aan de 

 
 
14 Soms wordt met ‘voorkant’ en ‘achterkant’ de start en afloop van de detentie bedoeld. Dat is hier niet zo. Het gaat hier om de 
volgtijdelijkheid van het plan en de interventie. Start men aan de voorkant dan volgt de interventie op het plan. Start men aan de 
achterkant dan kan er een plan komen nadat de interventie al van start is gegaan. 
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achterkant dan oriënteer je je op de toekomst en probeer je zo snel mogelijk en met zo min 
mogelijk middelen vooruitgang te boeken. 

De analyse zelf kent, evenals de screening, veel gradaties. Hoe meer er gescreend wordt, 
hoe meer er ook wordt geanalyseerd. Meestal beperkt de analyse zich tot de tekorten: wat 
is er nodig op de leefgebieden? In zes van de tien pilots beoogt men ook te kijken naar de 
sterke kanten van de cliënt alsmede, in meer of minder expliciete mate, diens ‘primaire 
doelen’. In één van die zes pilots wordt van de analyse in tegenstelling tot de andere 
projecten geen verslag gedaan in de vorm van een plan. Vaak zie je dat als het project 
voorziet in screening en analyse er ook wordt gekeken hoe het (prosociale) eigen netwerk 
van de cliënt ingezet kan worden ter ondersteuning en bewaking van het plan. Bij de helft 
van de pilots wordt er dus vrij nauwkeurig gekeken hoe professionals, de cliënt zelf en 
diens sociale netwerk ingezet kunnen worden om obstakels weg te nemen die het 
bereiken van primaire doelen zoals geluk, creativiteit, gezondheid, kennis en innerlijke rust 
mogelijk maken. 

.  Organisatie 
Na screening en analyse, of meteen al natuurlijk, kunnen interventies worden ingezet. 
Maar niet voordat dat goed georganiseerd is. We hebben in het derde hoofdstuk gezien 
dat het programma Terugdringen Recidive slechts beperkt effect had, onder meer 
vanwege organisatorische moeilijkheden. Mensen werden ten onrechte niet in het 
programma opgenomen en/of kregen verkeerde, want niet bij hen passende interventies 
aangeboden. Dit lijkt bij de hier onderzochte pilots beter geregeld te zijn, vooral, 
vermoedelijk, vanwege de relatieve kleinschaligheid ervan. In zijn meest eenvoudige vorm 
gaat het om één gemeente en één PI die dankzij één tussenpersoon, bijvoorbeeld een 
‘probation officer’, een ‘verbindingsofficier’, een ‘levensloopconsulent’ of gewoon een 
‘contactpersoon’ al dan niet van het Veiligheidshuis, de samenwerking versnellen en 
intensiveren. Maar er zijn ook complexere samenwerkingsvormen met verschillende PI’s, 
gemeenten, veiligheidshuizen en ook verschillende hulpverlenende instanties. De 
contactpersoon heeft dan in essentie vier kerntaken: regie voeren op de samenwerking, 
rekening houdend met privacykwesties, voorwaarden scheppen voor een effectieve 
werkalliantie en monitoring en evaluatie. 

We zien dat het organiseren van de samenwerking bij de grotere projecten – 
logischerwijze – ingewikkelder is dan bij de kleinere. De doelgroepen zijn doorgaans 
‘zwaarder’ en de ambities groter. De grotere projecten worden dan ook opgetuigd met 
externe projectleiders, procesregisseurs, een kernteam, begeleidingsgroep of stuurgroep 
en er worden duidelijke samenwerkingsovereenkomsten en/of convenanten over en weer 
afgesloten waarin werkafspraken worden vastgelegd. De kleinere projecten volstaan vaak 
met het verlangen van ‘eigen inzet’ of ‘een bijdrage leveren’. Of er worden ‘waar nodig’ op 
casusniveau ‘aparte afspraken’ gemaakt en er wordt ‘met enige regelmaat’ de voortgang 
besproken. Soms wordt de pilot gebruikt om uit te vinden wat de beste 
samenwerkingsvorm is. Er worden dan evaluaties georganiseerd om onderling kennis en 
good practice uit te wisselen. 
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Bij veel projecten is er aandacht voor een effectieve werkalliantie. We zien bij ten minste 
zes pilots dat men wil letten op de aard van het contact tussen cliënt en professional. 
Meestal gaat het dan om het winnen en behouden van vertrouwen. Daarnaast vinden we 
continuïteit en ‘een vast gezicht’ als belangrijke aandachtspunten. Een enkele keer wordt 
er ook gesproken van de noodzaak van ‘een klik’. Van de drie effectief gebleken aspecten 
van de werkalliantie ( . richting en kader - het contact is gericht op het realiseren van 
duidelijke en expliciete doelen; . binding - de mate waarin cliënt en professional zich 
gebonden voelen aan het gezamenlijke doelgerichte traject; . vertrouwen - in elkaars 
inzet en bedoelingen) vinden we dus eigenlijk alleen de derde in de projectplannen terug. 

Erg uitgesproken is het allemaal niet. De common factors van Wampold ( ) en de Core 
correctional practices van Dowden & Andrews ( ) komen we nergens met zoveel 
woorden tegen. Deze aspecten, hoezeer van belang ook, worden schijnbaar volledig aan 
de professionaliteit van de betrokkenen overgelaten. 

Voor monitoring en evaluatie tussen professionals en betrokken partijen is bij veel pilots 
capaciteit gereserveerd. Het is natuurlijk ook vaak een vast onderdeel van het gewone 
werkproces. Monitoring van het verloop van het individuele traject met de cliënt komt ook 
vaak voor, maar dan als onderdeel van de reguliere begeleiding, waarbij uiteraard de 
vorderingen in de gaten worden gehouden. Nergens vinden we een expliciete aanwijzing 
dat de intensiteit van de monitoring in overeenstemming wordt gebracht met het 
recidiverisico. Ook hierbij geldt, vermoedelijk, dat men dit aan het vakmanschap van de 
professional wil overlaten. Evaluatie van de voortgang tussen professional en cliënt vinden 
we bij drie van de tien pilotprojecten. Soms is onduidelijk of het de bedoeling is te 
evalueren of niet, of dat dat impliciet gebeurt in verder ‘gewone’ voortgangsgesprekken 
met de cliënt. 

.  Interventie 
De interventies bij de pilotprojecten zijn erop gericht om aan de concrete tekorten, die in 
de screenings- en analysefase zijn geconstateerd, tegemoet te komen, dan wel om over 
bepaald onvermogen heen te komen, zoals beperkte verstandelijke vermogens, 
psychiatrische stoornissen of een verslaving. Concreet betekent dit dat er zorg en hulp kan 
worden geboden op de vijf leefgebieden, dan wel om detentieschade te voorkomen of te 
repareren. 

In het RNR-model is de derde letter een belangrijke, de R van responsiviteit. We 
onderscheiden twee typen: de algemene responsiviteit en de specifieke responsiviteit. We 
zien in de pilots dat er niet vaak aandacht wordt besteed aan de algemene responsiviteit. 
Slechts twee pilots hanteren een cognitief-gedragsmatige aanpak en/of gebruiken 
aspecten van de sociaal-lerentheorie. Dit valt mogelijk te verklaren doordat professionals 
zich soms niet bewust zullen zijn van het feit dat ze wel degelijk aandacht hebben voor de 
algemene responsiviteit, maar dat dit dusdanig verweven is in hun dagelijkse werk dat het 
niet meer opvalt of benoemd wordt. Er bestaat dus een sterk vermoeden van aandacht 
voor algemene responsiviteit, bewijs hebben we er zoals gezegd van twee. 

Bij de specifieke responsiviteit ligt dit heel anders. Bij zeven van de tien pilots vinden we 
duidelijke aanwijzingen dat geprobeerd wordt om aan te sluiten bij de krachten en 
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beperkingen van individuele cliënten. Dit is natuurlijk vaak het geval als er ook bij de 
screening wordt gekeken naar wat de cliënt zelf kan en wil, i.e. wat zijn sterke kanten zijn. 
Hoe dit aansluiten bij de krachten en beperkingen van individuele cliënten leidt tot 
bepaalde typen interventies wordt zelden duidelijk. Het valt ook moeilijk vooraf, in een 
plan, vast te leggen, waar dit gaandeweg het proces mogelijk ‘als vanzelf’ duidelijk wordt. 

Zoals eerder al geconstateerd zijn alle pilots erop gericht ex-gedetineerden te re-
integreren door essentiële zaken op een vijftal leefgebieden te behouden of (opnieuw) te 
verwerven. Bij sommige pilots (vier in totaal) wil men dat doen door bepaalde benodigde 
zaken eenvoudigweg te verstrekken. Bij de zes overige gebeurt dat door de cliënt te 
helpen en meer of minder intensief te begeleiden bij het zelf regelen ervan. 

Tot slot, begeleiden gebeurt in alle pilots, maar behandelen slechts bij de helft, in die zin 
dat concrete zorg wordt geboden als die geïndiceerd is. Het gaat dan om de groter 
opgetuigde pilots, waarbij zorgpartners bij het team worden betrokken, of waarbij de 
zorginstelling zelf de aanvrager is. In de overige gevallen kan de cliënt in het kader van zijn 
begeleiding natuurlijk wel hulp krijgen bij het zelf organiseren van de benodigde zorg. 

.  Conclusie 
De Koers en kansen pilots dragen in zeer wisselende mate aspecten in zich waarvan in 
onderzoek is gebleken dat zij direct of indirect effectief zijn bij re-integratie, respectievelijk 
het tegengaan van recidive. Eigenlijk zijn er maar twee projecten die alle aspecten 
herbergen, zij het niet altijd expliciet. Zij combineren risicotaxatie, analyse van 
criminogene behoeften, en het responsiviteitsbeginsel (het RNR-model), aandacht voor de 
sterke kanten van de cliënt (het GL-model) en aandacht voor een goede werkrelatie (de 
effectieve werkalliantie). Dit type projecten start ‘aan de voorkant’ (vaak ook letterlijk, 
namelijk al vóór detentie) en richt zich op de problematiek van de cliënt door die te 
analyseren en zo goed mogelijk op te lossen. Andere, meer kleinschalige projecten 
beginnen ‘aan de achterkant’, namelijk door meteen te beginnen met het bieden van hulp 
en steun bij het (weer) op de rit krijgen van een normaal, prosociaal leven na detentie. Dit 
type projecten is over het algemeen kleinschaliger en dus niet zozeer probleem- als wel 
toekomstgericht. De keuze voor groot- dan wel kleinschalig, voor probleem- dan wel 
toekomstgericht, moet altijd worden gezien in het licht van de organisatorische 
consequenties ervan. Het moet immers binnen de gegeven context en kaders doenlijk 
blijven. Juist de kleinschaligheid van sommige pilotprojecten lijkt een succesfactor te zijn. 
Te groots opgetuigde of te ambitieuze projecten lopen het risico dat het organisatorisch 
misgaat waardoor vertrouwen weglekt. Enerzijds bij de professional die te weinig resultaat 
ziet, anderzijds bij de cliënt die zich onvoldoende gezien en gehoord weet. 
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. Planevaluatie: beantwoording onderzoeksvragen 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen die betrekking 
hebben op de planevaluatie. Daarna trekken we een aantal conclusies op 
basis van een beschouwing van het geheel aan resultaten. Deze conclusies 
kunnen ook als aanbevelingen worden gelezen voor verbetering van de 
onderzochte projecten. 

a. Welke (intermediaire) doelen worden nagestreefd met de re-integratieprojecten in 
het kader van het programma Koers en kansen? 
De doelen en intermediaire doelen die met de Koers en kansen-pilots worden nagestreefd, 
zijn betrekkelijk eenvoudig te formuleren. Alle projecten streven naar vermindering van 
recidive door het verstrekken van hulp bij het op orde krijgen of houden van vijf 
basisvoorwaarden, te weten werk/inkomen, huisvesting, financiën/schulden, zorg en 
identiteitspapieren, ook wel leefgebieden genoemd. Enkele projecten expliciteren 
tussenliggende doelen, namelijk het stabiliseren van het leven van de cliënt en het 
repareren van detentieschade. Het houdt in dat de cliënt op enkele of alle vijf essentieel 
geachte leefgebieden is voorzien van de benodigdheden. 

 

b. Met welke (veronderstelde) werkzame elementen en mechanismen en op welke 
wijze is het de bedoeling dat de (intermediaire) doelen van onderzoeksvraag a 
worden bereikt?  
Om de doelen te bereiken, worden op verschillende manieren de volgende middelen 
ingezet: begeleiding / toezicht, behandeling, inzet eigen netwerk en bevorderen van 
(zelf)inzicht en (zelf)kennis. 

We zien dat zelden goed duidelijk wordt gemaakt waaruit bijvoorbeeld begeleiding precies 
zou moeten bestaan. Dit wordt veelal aan het vakmanschap van de professional 
overgelaten. Begeleiding kan bestaan uit het verstrekken van benodigdheden op de vijf 
leefgebieden of uit het bieden van hulp en ondersteuning aan de cliënt om (te leren) dit 
zelf te regelen of te doen. 

Wat behandeling moet inhouden, wordt in de helft van de pilots benoemd. Het gaat, 
binnen het kader van Koers en kansen althans, meestal om de behandeling van verslaving 
en/of (ernstige) psychiatrische problematiek. Voor het overige kunnen behandelingen 
natuurlijk ook onderdeel uitmaken van verstrekte zorg.  

De inzet van het eigen netwerk is niet zozeer een interventie als wel onderdeel van een 
analyse van hoe professional, cliënt en diens (prosociale, niet op criminaliteit gerichte) 
netwerk er tezamen voor kunnen zorgen dat de cliënt stabiel (en/of zelfredzaam) wordt. 
Deze analyse wordt in ongeveer de helft van de pilots gemaakt en is altijd (impliciet) 
onderdeel van de begeleiding. Als die analyse wordt gemaakt, wordt het resultaat daarvan 
meestal vastgelegd in een plan. Dit plan wordt met de cliënt doorgesproken en 
geaccordeerd, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de haalbaarheid ervan en de 
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benodigde inzet en middelen daarvoor. Dit draagt bij aan het vierde element: het 
bevorderen van (zelf)inzicht en (zelf)kennis en ook dit is uiteindelijk (impliciet) onderdeel 
van de begeleiding. 

Het vaak impliciete karakter van de inzet van middelen om de (intermediaire) doelen te 
bereiken, bemoeilijkt een expliciete beantwoording van deze vraag. 

c. Welke contextuele kenmerken (randvoorwaarden, lokale context, praktische 
uitwerking) van de re-integratieprojecten kunnen worden onderscheiden? 
Het normenkader uit hoofdstuk twee plaatst werkzame elementen in vier contexten: 
screening, analyse, organisatie en interventie. We zien dat ongeveer de helft van de pilots 
expliciet aandacht heeft voor screening en analyse, aansluiting zoekt bij de sterke kanten 
van een cliënt en aandacht heeft voor een effectieve werkalliantie. Een minderheid 
besteedt expliciet aandacht aan algemene responsiviteit, een meerderheid aan specifieke 
responsiviteit. Ook de organisatie van de pilots is zeer wisselend. We zien groots 
opgetuigde projecten met veel betrokken partijen en kleinschalige pilots waarbij (in 
beginsel) slechts één gemeente en één penitentiaire inrichting (PI) betrokken zijn. 
Kenmerkend voor de kleinere projecten is dat veel organisatorische aspecten aan het 
vakmanschap van de professionals worden overgelaten. 

In het voorgaande hebben we werkzame elementen en hun contexten gezien, maar in 
hoeverre kunnen we nu ook spreken over een mechanisme? De programmalogica van de 
Koers en kansen-pilots is als mechanisme te duiden. Koppelen we dat aan de voornaamste 
doelgroep van de pilots (veelal kortgestraften, mensen die korter dan een maand de 
gevangenis in moeten) en het moment van interveniëren (meestal tijdens en soms zelfs al 
vóór detentie) dan kunnen we concluderen dat het mechanisme van de Koers en kansen-
pilots vooral gericht is op het behoud van de basisvoorwaarden voor een prosociaal, niet-
crimineel leven, meer dan op herstel of het bewerkstelligen daarvan. Anders 
geformuleerd, het gaat primair om behoud, en secundair, als het eerste niet lukt, op 
herstel of het optuigen ervan.  

d. Welke (intermediaire) doelen, werkzame elementen en mechanismen en/of 
contextuele kenmerken van de projecten kunnen vernieuwend worden genoemd en 
waarom?  
Vernieuwende aspecten vinden we eigenlijk alleen bij de contextuele factoren. De 
(intermediaire) doelen van de pilots zijn niet nieuw of vernieuwend te noemen. De 
programmalogica van de pilots lijkt sterk op de programmalogica van het programma 
Terugdringen Recidive. De werkzame elementen zijn evenmin vernieuwend. Begeleiding, 
behandeling, inzet eigen netwerk en vergroten van (zelf)inzicht en -kennis behoren al 
decennia tot de kerntaken van reclassering, forensische zorg en/of gemeente.  

Vernieuwend zijn de diverse doelgroepen waar sommige pilots zich op richten, 
uiteenlopend van ‘(ex-)justitiabelen met een licht verstandelijke beperking én ernstige 
psychiatrische problematiek’ tot aan ‘kortgestrafte zelfmelders’. Door zich te richten op 
een specifieke doelgroep kunnen inzet en middelen efficiënt, want doelgericht, worden 
ingezet. Vernieuwend is ook dat cliënten al tijdens hun detentie, of soms zelfs al daarvoor, 
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door gemeente of reclassering worden benaderd (en bij voorkeur daadwerkelijk bezocht) 
om te bekijken wat nodig is voor een goede re-integratie. 

Veel pilotprojecten lijken echter sterk op de al langer bestaande reguliere nazorgtrajecten. 
Ze worden dan gebruikt om bestaande werkprocessen te verbeteren. 

e. In hoeverre en hoe vormen de (intermediaire) doelen, werkzame elementen en 
mechanismen en/of contextuele kenmerken een invulling/uitwerking van de drie 
veranderlijnen: ‘veilig dichtbij’, ‘levensloop centraal’ en ‘vakmanschap voorop’? 
 
Veilig dichtbij: Opvallend is de kleinschaligheid van sommige pilotprojecten. Die zorgt 
ervoor dat organisatorische moeilijkheden (die het programma Terugdringen Recidive 
parten speelden) gemakkelijker en sneller kunnen worden opgelost. Lokale partners 
(zorgaanbieders, wijkteams, scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties, 
buurtinitiatieven, wijkagenten en woningbouwverenigingen) worden daarbij in veel 
gevallen betrokken, zoals dat ook beschreven staat in het Whitepaper Koers en kansen.  
 
Levensloop centraal: In zes van de tien pilotprojectplannen staat het woord ‘levensloop’ 
expliciet vermeld. Dat betekent niet dat de overige vier projecten zich niets aan levensloop 
gelegen laten liggen. Alle pilots richten zich immers op de vijf basisvoorwaarden / -
leefgebieden ofwel op “een aanpak die vanuit een breder perspectief gericht is op de 
oorzaken en veranderbaarheid van crimineel gedrag om recidive te voorkomen”, zoals het 
Whitepaper het formuleert. En dat houdt in dat met de cliënt wordt bekeken wat deze 
nodig heeft. Wat daar vervolgens mee gebeurt, wisselt. In de helft van de pilots is het de 
bedoeling een plan van aanpak op te stellen (in een fysiek document), en ook in ongeveer 
de helft van de pilots wil men het eigen sociale netwerk van de delinquent betrekken bij de 
terugkeer in de samenleving. Dat de aanpak ook “recht moet doen aan het slachtoffer en 
de buurt waar dader en/of slachtoffer wonen”, zoals in het Whitepaper staat, komen we 
nergens tegen. 
 
Vakmanschap voorop: Het Whitepaper omschrijft ‘vakmanschap voorop’ onder meer als:  
“voorrang kunnen geven aan andere disciplines, samen bepalen wie de regie moet nemen 
en harde afspraken maken over ieders inzet, informatie-uitwisseling en evaluatie.” Ook 
hierbij zien we dat de pilots verschillen. ‘Harde afspraken’ komen we maar zelden tegen. 
Het is veeleer het tegenovergestelde. Dat betekent echter niet dat het vakmanschap niet 
voorop zou staan. Het wordt alleen niet zo geëxpliciteerd. Het betekent ook dat veel 
professionals gebruik kunnen maken van hun professionele ruimte om voor elkaar te 
krijgen wat er (in hun ogen) gedaan moet worden om een ex-gedetineerde te behoeden 
voor een terugval in de criminaliteit.  
 

f. Wat zijn, op een hoger abstractieniveau, de overeenkomsten en verschillen tussen 
de re-integratieprojecten? 
De overeenkomsten tussen de pilotprojecten vinden we vooral in de programmalogica 
ervan. In meer of minder uitgewerkte vorm gaan alle projecten ervan uit dat door 
detentieschade te beperken dan wel hulp te bieden op de vijf basisvoorwaarden, een 
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stabiele leefsituatie voor de ex-gedetineerde kan worden verkregen of behouden, 
waardoor deze beter kan resocialiseren en re-integreren en minder snel zal recidiveren. 

De verschillen vinden we in de contextuele factoren, ofwel de mate waarin aandacht wordt 
geschonken aan screening en analyse van de delinquent en aan het goed organiseren van 
de interventie(s). Het staat ook wel omschreven als beginnen aan de voorkant of aan de 
achterkant. Begin je aan de voorkant, dan maak je eerst een plan en voer je dat uit met 
begeleiding. Begin je aan de achterkant dan start je meteen met begeleiding en vind je 
werkende weg uit wat er moet gebeuren en wat daarin haalbaar is. 

a. In hoeverre is er, nationaal of internationaal, empirische ondersteuning voor de 
werkzaamheid van vernieuwende elementen en mechanismen in de re-
integratieprojecten? 
Bij onderzoeksvraag d stelden we al vast dat er niet zo veel vernieuwende elementen of 
mechanismen in de pilots te vinden zijn. Als we willen spreken van vernieuwingen dan 
vinden we die in contextuele factoren. Daarbij sprong de specificiteit van de verschillende 
doelgroepen van de pilots in het oog. Er is echter nauwelijks onderzoek beschikbaar naar 
de effectiviteit van interventies onder specifieke doelgroepen. We citeren Bosker e.a. 
( ):  

“Van een groot deel van de werkwijzen is niet onderzocht of en op welke 
wijze deze ook voor specifieke cliënten werkzaam zijn. Tevens blijkt dat 
naar sommige specifieke cliënten nog nauwelijks onderzoek is gedaan. 
Het is opvallend dat we geen studies vonden over de effectiviteit van 
toezicht voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, terwijl 
inmiddels duidelijk is dat zij meer dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn 
binnen de delinquentenpopulatie (Kaal, ).” (p. ). 

Een tweede vernieuwend element was het vroegtijdig starten van de interventie. Ook 
daarvoor vinden we geen empirische onderbouwing. Dat wil niet zeggen dat het niet zou 
werken. Duidelijk is dat tekorten op de vijf leefgebieden met de loop der tijd in detentie 
alleen maar groter kunnen worden, dus ook dat vroegtijdig ingrijpen zin heeft.  

b. Zijn in de literatuur werkzame elementen en mechanismen te vinden van de re-
integratie van (ex-)gedetineerden die niet in de projecten aanwezig zijn en daar 
mogelijk wel in opgenomen kunnen worden voor een beter doelbereik? 
Alle werkzame elementen en mechanismen zoals we die hier in een normenkader (zie 
hoofdstuk twee) hebben opgenomen, komen in de projectplannen terug. Ze komen echter 
niet in alle projectplannen terug. Er zijn eigenlijk maar twee projectplannen die aandacht 
geven aan werkzame elementen uit zowel het Risk – Needs – Responsivity (RNR)-model 
(zie paragraaf . ) als het Good Lives (GL)-model (zie paragraaf . )  en aan (de 
voorwaarden voor) een effectieve werkalliantie. 

Het lijkt erop dat projecten kunnen worden ‘opgeschaald’ met werkzame elementen uit 
het normenkader die niet (of nog niet) in de projecten voorkomen. We zeggen ‘het lijkt 
erop’, omdat niet op voorhand duidelijk is of opschaling ook altijd wenselijk en haalbaar is. 
Dat hangt immers samen met motivatie, mankracht en middelen, maar ook met het feit 
dat bepaalde elementen weliswaar niet in de plannen zijn terug te vinden, maar in de 
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praktijk wel degelijk worden toegepast. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat veel aspecten 
die werkzaam zijn niet worden geëxpliciteerd, maar impliciet worden overgelaten aan het 
vakmanschap van de professional. Om de projecten te kunnen opschalen, is het dus nodig 
om door middel van een procesevaluatie in het bestaande werkproces te duiken en te 
bezien en duidelijk uiteen te zetten wat er al gedaan wordt en wat er nog gedaan kan 
worden.  

Conclusie 
Alles overziend stellen we vast dat het bij alle pilotprojecten die in het kader van deze 
evaluatie zijn bestudeerd, aannemelijk is dat zij potentieel bijdragen aan 
recidivevermindering onder ex-gedetineerden. De projecten sluiten (meestal ten dele) aan 
bij wat bekend is over werkzame elementen.  

De manier waarop de werkzame elementen worden toegepast, kent vernieuwende 
aspecten. In de eerste plaats geldt dat voor de specificiteit van de doelgroepen waarop de 
interventies worden gericht. In de tweede plaats geldt het voor het vroegtijdige karakter 
van de interventies, waarbij cliënten óf vrijwel continu worden gevolgd en ondersteund óf 
al voor of tijdens de detentie worden benaderd om een plan voor de re-integratie te 
maken.  
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. Procesevaluatie: inleiding en werkwijze 

Gaat het bij een planevaluatie primair om de manier waarop doelen bereikt 
zouden kunnen worden, bij een procesevaluatie gaat het om de vraag of die 
manier ook goed uitvoerbaar blijkt te zijn.  

.  Inleiding 
Om de uitvoerbaarheid te onderzoeken, is in hoofdstuk  met behulp van literatuur een 
normenkader ontwikkeld van elementen die aantoonbaar werkzaam zijn gebleken bij het 
terugdringen van recidive onder ex-gedetineerden. Vervolgens is dat normenkader 
vergeleken met de (plannen voor de) onderzochte pilots. Daaruit bleek dat verschillende 
pilots overeenkomsten vertoonden met verschillende onderdelen van het normenkader. 
Maar ook dat alle onderzochte pilots tezamen een goede afspiegeling daarvan vormden. 

In dit hoofdstuk beschrijven we de procesevaluatie van de pilotprojecten als een 
samengesteld geheel. Dat brengt ons in de wat uitzonderlijke omstandigheid dat we 
daadwerkelijke metingen gaan verrichten aan wat je zou kunnen omschrijven als een 
proxy, een afspiegeling van de gezamenlijke pilots. We doen dat met metingen die nu eens 
uit de ene pilot komen, dan weer uit een andere.  

Om een voorbeeld te geven, we meten niet in hoeveel gevallen het lukt om een Koers en 
kansen-kandidaat daadwerkelijk voor het traject te motiveren, of hoelang het duurt 
voordat het eerste gesprek plaatsvindt en wie daar dan allemaal precies bij aanwezig zijn. 
Zouden we één project bestuderen dan zou dat zinnig zijn. In dit geval kijken we met iets 
meer afstand naar het proces van uitvoering. Daarmee kijken we dus vooral naar de 
uitvoering van dit soort pilots. Pilots die een tamelijk vrije vorm kennen om te proberen 
hetzelfde doel te bereiken. 

Dat betekent dat we kijken naar de pilot als fenomeen binnen de complexe justitiële 
context van misdaad en straf, vergelding en herstel, en vaak veel maatschappelijke en 
persoonlijke schade. En daarom is het nodig om dat fenomeen als zodanig eerst goed te 
begrijpen. Wat kun je er eigenlijk mee? Welke doelen kan het dienen? En wanneer is een 
pilot een succes te noemen? Dat laatste is van belang voor de beantwoording van 
onderzoeksvragen  en , die ingaan op mogelijkheden voor verbetering en opschaling van 
de onderzochte pilots. 

.  Het fenomeen pilot en ‘de pilot-paradox’ 
Pilots kennen veel voordelen. Ze zijn relatief goedkoop, want van beperkte duur, ze zijn 
meestal betrekkelijk eenvoudig uit te zetten en ze zijn vaak al snel succesvol. Pilots worden 
ingezet voor drie doelen: 

 Beproeven – de werkzaamheid van nieuwe werkwijzen testen en begrijpen; 
 Overtuigen – vergroten van draagvlak door doelbereiking aan te tonen; 
 Implementeren – de efficiëntie en effectiviteit van beleid bepalen dat gericht is op 

het behalen van bepaalde doelen. 
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In onderhavige studie gaat het duidelijk om ‘implementeren’ van de vigerende beleidsvisie: 
is het beleid in de praktijk geschikt om gestelde doelen te bereiken? Maar het gaat ook om 
‘overtuigen’: laten zien dat het werkt. Het gaat minder om ‘beproeven’, omdat de 
werkwijzen niet ontzettend nieuw zijn en eigenlijk best goed aansluiten bij de bestaande 
werkprocessen. 

Pilots zijn vaak succesvol doordat de condities voor intern succes, dus die voor het 
welslagen van de pilot, meestal tegengesteld zijn aan die voor extern succes. Of, zoals 
Breman et al. ( ) het zeggen: ‘pilots never fail, but they also never scale.’ Breman et al. 
pleiten er daarom voor de verwachtingen rondom de pilots altijd helder te hebben. Dienen 
ze voor verder onderzoek, herhaling van de pilot op andere plekken of aanpassing van 
beleid? Leren van de pilots is essentieel. Reden waarom pilots, aldus Breman et al., het 
beste ex durante (ofwel tijdens de uitvoering) geëvalueerd kunnen worden (Breman et al., 

; Van Buuren et al., ).15 

Dit sluit aan bij wat we in het eerste hoofdstuk hebben geschreven over de methode van 
het ‘lerend evalueren’ (Verwoerd et al., ).  

In hoofdstuk  noemden we het doel van onderhavig onderzoek: ‘het verkrijgen van inzicht 
in de ervaringen met en de ervaren impact van pilots die zijn gericht op resocialisatie van 
ex-gedetineerden in de samenleving en de samenwerking daarbij tussen gemeenten, zorg 
en overige netwerkpartners in het justitiële domein.’ 

Bron: Breman et al.,  
We voegen daaraan toe dat dat inzicht niet alleen moet gaan over de voorwaarden 
waaronder intern succes kan worden vertaald naar extern succes, maar ook over een 
dieper begrip van dat interne succes in termen van wat kennelijk haalbaar en mogelijk is. 

 
 
15 De pilot-paradox vindt zijn oorsprong in onderzoek naar klimaatprojecten. De connectie van pilot met 
(geïnstitutionaliseerd) beleid is daarbij bij uitstek dun. We passen de theorie hier, naar het lijkt voor het eerst, toe op ook 
kleinschaliger terrein.  
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De essentiële vraag daarbij is in hoeverre doelen, en ook de doelgroepen, worden 
bijgesteld op basis van wat haalbaar is en niet. Ofwel op de vraag of en hoe succes in die 
zin wordt afgedwongen. Want al is elke pilot dan misschien, of waarschijnlijk, een succes, 
het is belangrijk om te begrijpen hoe ver dat succes in potentie reikt, ofwel wat de 
voorwaarden van dat succes precies zijn en welke consequenties dat heeft voor 
schaalgrootte, doelgroep en (verdere) inrichting van de pilot. 

.  Werkwijze 
De onderzoeksvragen die betrekking hebben op de procesevaluatie gaan niet alleen over 
de uitvoering van de pilots, maar zoals gezegd ook over mogelijkheden voor verbetering 
en bestendiging ervan. Vraag is dan wel wat we precies onder ‘verbetering’ willen verstaan. 
Gaat het om meer (verwachte) effectiviteit en dus doeltreffendheid? Of gaat het ook om 
meer efficiëntie en dus doelmatigheid? We zoeken naar een optimum aan efficiëntie en 
(verwachte) effectiviteit, gegeven context, menskracht en middelen. Want met 
onbeperkte middelen is alles mogelijk, terwijl er in de dagelijkse praktijk natuurlijk altijd 
sprake is van schaarse middelen. We sluiten dus dicht aan op de bestaande praktijk en 
kijken naar wat redelijkerwijs mogelijk is aan verbetering en opschaling.  

We hebben vier bronnen van informatie tot onze beschikking voor de procesevaluatie: 

. Beschikbare tussenevaluaties door projectleiders en/of externen; 

. Input van de projectleiders over de uitvoerbaarheid en de uitvoering van de 
projectplannen; 

. Input van de professionals over de uitvoeringspraktijk en de samenwerking; 

. Input van cliënten over ervaring en beleving. 

We baseren onze bevindingen op in totaal acht pilots. Dat zijn er twee minder dan de tien 
die we bij de planevaluatie betrokken hebben. De projecten die geen onderdeel van de 
procesevaluatie uitmaken, zijn ( ) het project ‘De Helderheid’ van Exodus Noord-Holland 
en Philadelphia Korte Water en ( ) ‘Niemand zonder begeleiding de deur uit’ van Tactus 
reclassering en de gemeente Zutphen. Het eerste project heeft de Koers en kansen-
subsidie gebruikt om, zogezegd, een projectplan .  op te stellen. Daarbij is goed gekeken 
naar de haalbaarheid van het oorspronkelijke plan en is een start gemaakt met het 
realiseren van de benodigde accommodaties om de doelgroep (jongvolwassen 
justitiabelen met een licht verstandelijke beperking) in te kunnen huisvesten. Uitvoering 
van het projectplan was ten tijde van onderhavige evaluatie derhalve nog niet aan de orde. 
Bij het tweede project (‘Niemand zonder begeleiding de deur uit') kwam de beoogde 
samenwerking tussen reclassering, DJI en de gemeente naar het inzicht van betrokkenen 
onvoldoende van de grond en is daarom besloten het project vroegtijdig, feitelijk nog 
voordat er cliënten konden worden geholpen, te beëindigen. We recapituleren de 
resterende pilotprojecten waar het om gaat: 
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  Titel van het 
project 

Betrokken partijen Korte beschrijving 

 Van der Staaij 
tussenwoonvoor-
ziening 

Zorggroep Triade in 
Brunssum 

Bieden van huisvesting, uitkering, ambulante 
begeleiding, vervolghuisvesting bij goed 
gedrag, aanpakken sociaal-maatschappelijke 
problematiek en psychosociale problematiek. 

  
 Levensloopcon-

sulent voor de 
LVB doelgroep 

Stichting MEE en 
veiligheidshuis Rotterdam 

Inzet van een levensloopconsulent die (ex-) 
justitiabele begeleidt naar een stabiele 
terugkeer en duurzame zorg. 
  

 Transforensisch 
team Hart van 
Brabant 

  

Gemeente Tilburg, GGZ 
Breburg, Novadic Kentron, 
Fivoor, Amarant, Zorg en 
Veiligheidshuis Midden 
Brabant 

  

Ambulante begeleiding, helpen bij verkrijgen 
identiteitsbewijs, financiën, huisvesting en 
bieden van passende zorg en ondersteuning. 

  

 Noord: 
strafuitvoering op 
regionale maat 

Gemeente Groningen en 
veiligheidshuizen, 
reclassering en gemeenten 
uit de drie noordelijke 
provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe 

Vóór detentie een persoonlijk plan opstellen 
waarmee detentieschade wordt voorkomen en 
toezicht op de uitvoering ervan. 

  

 Door-
ontwikkeling 
nazorgaanpak 

Gemeente Leidschendam-
Voorburg 

Bieden van ondersteuning bij het verkrijgen van 
een identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen uit 
werk of uitkering, dagbesteding, 
schuldhulpverlening en passende zorg 
(psychiatrisch, medisch, verslavingszorg). 

  
 Probation officer Gemeente en 

veiligheidshuis Arnhem 
Intensieve persoonsgerichte aanpak gericht op 
het wegnemen van belemmerende factoren 
voor resocialisatie (huisvesting, inkomen, zorg 
en dagbesteding). 

 Kortgestraft, 
langdurig nut 

Gemeente Utrecht, Exodus 
Midden-Nederland, 
reclassering 

  

Samen met gedetineerde een plan maken voor 
de periode meteen na detentie en het bieden 
van hulp bij het realiseren daarvan. 

  
 Samen starten Tactus, reclassering, 

gemeente Zwolle 
Gezamenlijk opstellen van een plan om re-
integratie te bevorderen door ‘stabilisatie van 
de leefgebieden’ en zorg te continueren. 

 
Ten behoeve van de procesevaluatie is gesproken met een veertigtal medewerkers in en 
rondom de pilotprojecten. Dat is inclusief de projectleiders van deze projecten, of hun 
(tijdelijke) plaatsvervangers, met wie minimaal twee gesprekken zijn gevoerd. Deze 
gesprekken hadden een open karakter (type semigestructureerd diepte-interview), 
duurden minimaal een uur en werden allemaal online gevoerd. Hoofdvragen aan de 
projectleiders waren: 

 Wordt het project uitgevoerd zoals beoogd, wat gaat goed, wat kan beter? 
 Hoe is het project op touw gezet, welke activiteiten zijn daartoe ondernomen? 
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 Welke aanpassingen zijn er in vergelijking met het oorspronkelijke plan in de 
werkprocessen doorgevoerd en waarom? 

 Worden activiteiten, inspanningen en vorderingen bijgehouden en vastgelegd en 
zo ja, wat is daarvan het resultaat? 

 Wat is de caseload en wat is het effect van de covid- -maatregelen daarbij? 
 Hoe wordt het effect (het resultaat) beoordeeld? Tevreden daarover? 
 Wat zijn de belangrijkste succes- en knelpunten bij het project? 

Bij de projectuitvoerders werd meer gedetailleerd doorgevraagd: 
 Wat is de rol in het project? 
 Loopt dat goed? Wat kan beter? 
 In hoeverre wordt er vanuit een gedeelde kernvisie gewerkt? In hoeverre is dat toe 

te schrijven aan de Koers en kansen-pilot? 
 Waar zitten knelpunten in de uitvoering en wat is daaraan te doen? 
 Wat zijn successen in de uitvoering en is er sprake van verbeterde samenwerking? 

Er is gesproken met directeuren, managers, coördinatoren, nazorgcoördinatoren, 
casemanagers, gedragsdeskundigen, levensloopconsulenten, adviseurs, maatschappelijk 
werkers en procesregisseurs.16 Aan de geïnterviewden is beloofd hen niet ‘sprekend’ op te 
voeren in deze rapportage. Die toezegging is gedaan om de geïnterviewden de kans te 
geven vrijuit te spreken over het Koers en kansenproject waar zij bij betrokken zijn en 
daarbij ook kritische geluiden te kunnen laten horen. Door te citeren, zouden deze 
geluiden gemakkelijk te herleiden kunnen zijn tot specifieke projecten en/of personen. 

Er is ook gesproken met een viertal cliënten (gedetineerden) met wie het lukte om een 
gesprek te arrangeren. Dat is natuurlijk een gering aantal. Het is een gevolg van de zeer 
beperkte caseload aan het begin van , toen deze gesprekken werden gevoerd. In de 
vijf penitentiaire inrichtingen, waar we via ‘warme contacten’ hebben gesproken met 
casemanagers die bij de Koers en kansen-pilots betrokken waren, konden niet meer dan 
vier Koers en kansen-kandidaten worden gevonden. Al deze vier personen waren 
overigens onmiddellijk bereid om met ons te spreken.  

Het geringe aantal gedetineerden dat we konden spreken, heeft deels te maken met het 
feit dat de doelgroepen van de Koers en kansen-pilots in meerderheid (zeer) 
kortgestraften betreffen, waardoor mensen dus ook maar een zeer beperkte tijd ‘binnen’ 
zijn. Maar het heeft zeker ook te maken met een kennelijk goeddeels opgedroogde 
instroom aan het einde van . Iets waar naar verluidt begin  wel weer verandering 
in begon te gekomen. 

Bij een evaluatieonderzoek gaat het naast het beschrijven van ervaringen met (nieuwe) 
werkprocessen vaak ook om de doeltreffendheid (de mate waarin effectiviteit wordt 
bereikt) en de doelmatigheid (de mate waarin er wordt gewerkt waarvoor het bedoeld is) 
ervan. Ofschoon deze termen ook in dit rapport zullen opduiken, ligt de nadruk op het 
beschrijven van de ervaringen. 

 
 
16 In bijlage B is een overzicht gegeven van de functies van de geïnterviewde personen. 
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In het volgende hoofdstuk gaan we diep in op de acht onderzochte pilots door ze te 
relateren aan het in het eerste deel van deze rapportage ontwikkelde normen-
/evaluatiekader. Hoe worden de pilots uitgevoerd op de daarin benoemde onderdelen? 

We sluiten het rapport in hoofdstuk  af met een conclusie waarin we het waarom, hoe en 
wat van de acht onderzochte pilots beschrijven. Wat is er gedaan, waarom is dat gedaan en 
hoe is het gedaan? We maken daarbij een analyse van de werkzaamheid en presenteren de 
resultaten die dat heeft opgeleverd. Wat gaat goed en wat kan beter? Wat ontbreekt en 
waarin zit de meerwaarde? Als een top-down methodiek misschien niet het beoogde 
resultaat heeft (zoals het programma Terugdringen Recidive), heeft een bottom-up 
methodiek (zoals het Koers en kansen-programma) dat dan misschien wel? En zo ja, hoe 
zit dat dan? 
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. De uitvoeringspraktijken in de onderzochte pilots 

In de beschrijving van de planevaluatie van de bestudeerde Koers en kansen-
pilots hebben we gezien dat alle door ons onderzochte pilots gericht zijn op 
hetzelfde uiteindelijke doel: recidivevermindering. Geprobeerd wordt dat te 
bereiken door de re-integratie van ex-gedetineerden te bevorderen. Dat 
wordt gedaan door de vaak ontspoorde levens van deze mensen te 
stabiliseren enerzijds door hun zelfredzaamheid te stimuleren, anderzijds 
door ze te helpen met het op orde krijgen van de vijf basisvoorwaarden: 
werk/inkomen, huisvesting, financiën/schulden, zorg en identiteitspapieren. 

.  Eigen evaluaties 
Van zeven van de onderzochte pilots is een eigen evaluatieonderzoek beschikbaar. Dat wil 
zeggen dat de projectleider zelf, of met hulp van een ingehuurd extern bureau, een 
evaluatie van zijn of haar pilot heeft gedaan. De evaluaties beschrijven in grote lijnen hoe 
de pilots lopen, maar zijn niet goed vergelijkbaar vanwege het ontbreken van systematiek. 
Daarbij zijn sommige evaluaties ook al wat gedateerd. De oudst beschikbare evaluatie is 
van juli , de meest recente van april . De evaluaties zijn goed bruikbaar om een 
idee te krijgen van de caseload in de pilots, vóórdat deze door de covid- -pandemie werd 
ingedamd. Sinds maart , toen de eerste lockdown werd afgekondigd, is de instroom 
van de pilots namelijk flink afgenomen.  

In vijf evaluaties worden aantallen trajecten genoemd. In tabel .  geven we een overzicht 
van de aantallen, inclusief de omschrijvingen die erbij worden gegeven. Een casus is 
namelijk geen eenduidig begrip. Sommigen tellen het aantal mensen dat is ‘benaderd’. En 
tellen ook het aantal trajecten dat met hen gestart is. Anderen maken geen onderscheid 
tussen mensen en trajecten en tellen het aantal mensen dat op het moment ‘in 
behandeling’ is, en dus ook ‘een traject’ heeft. 

 
Tabel .  – Overzicht van aantallen personen en trajecten in vijf pilots 

Periode Personen Trajecten 
Jan ‘  - Feb ‘   bezoeken  
Mei ‘  - mei ‘  
 

 benaderd  

Juni ‘  - juni ‘   potentieel , waarvan  ‘niet 
actief’17 

Jan ‘  - sep ‘   bereikt  ‘acties’ 
Okt. ‘  - juni ‘   in behandeling  

 

 
 
17 ‘Niet actief’ wil zeggen dat er “gedurende een langere periode geen contact is met de cliënt”. 
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Naast deze evaluaties zijn er drie monitoringsinstrumenten beschikbaar. Daarin worden de 
gepleegde inspanningen op een systematische manier bijgehouden. In twee van de drie 
monitoren zijn ook invulvelden voor recidive opgenomen. Eén monitor houdt een 
zelfredzaamheidsscore bij. Op de vijf leefgebieden wordt gekeken of daar zaken 
ontbreken. Er wordt een meting vóór de interventie(s) gedaan en één erna. In een andere 
pilot wordt de mate van stabilisatie van de ex-gedetineerde op een vergelijkbare wijze 
gemeten, maar alleen vóór de interventie(s) en niet erna. De monitoringsinstrumenten zijn 
flexibel opgezet. Er is veel ruimte voor ‘vrije tekst’, om bijzonderheden te kunnen 
vermelden en niet te strak gebonden te zijn aan de blauwdruk van het werkproces. 

.  Normenkader 
We onderzoeken evalueren de pilots zoals gezegd aan de hand van het normenkader zoals 
dat in het planevaluatiegedeelte van het onderzoek is opgesteld (hoofdstuk ). Dat 
normenkader omvat vier pijlers. We geven ze nog even verkort weer: 
 

 
Screening en analyse zijn nauw verweven met elkaar. Net als organisatie en interventie. 
Tijdens de screening en analyse worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking 
komen voor een interventie in het kader van de Koers en kansen-pilot. Belangrijke vraag is 
natuurlijk of steeds de juiste kandidaten worden geselecteerd. Niet alleen uit oogpunt van 
doelmatigheid, maar ook en vooral vanuit doeltreffendheid. Anders gezegd, worden de 
inspanningen op de mensen gericht waarbij het beoogde resultaat behaald kan worden én 
is men qua organisatie in staat om dat resultaat ook daadwerkelijk te behalen?  

De organisatie van de pilot (met name de bij de pilot betrokken partijen en de 
samenwerking daartussen) is bepalend voor de interventies die kunnen worden gepleegd 
en de manier waarop dat gebeurt. In die zin zijn organisatie en interventie dus, net als 
screening en analyse, onlosmakelijk verweven. 

Een juiste afstemming tussen screening en analyse enerzijds en organisatie en interventie 
anderzijds zal cruciaal blijken te zijn voor een intern succesvolle pilot die óók extern 
succesvol kan zijn. Om dat te onderbouwen, lopen we de vier pijlers achtereenvolgens na 
en bekijken we hoe de uitvoeringspraktijk van de onderzochte pilots er daarbinnen uitziet. 

Screening

• Risicotaxatie
• Veranderbare criminogene factoren
• Sterke kanten (motivatie)

Analyse

• Primaire doelen
• Secundaire doelen
• Obstakels
• Plan

Organisatie

• Samenwerking
• Werkalliantie
• Monitoring
• Evaluatie

Interventie
• Responsiviteit
• Materiële hulp
• Immateriële hulp
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Net als bij de planevaluatie lopen we daarbij zoals gezegd niet alle onderzochte pilots één 
voor één na. Dat zou een te sterk gefragmenteerd beeld opleveren door de zeer 
verschillende inrichting en uitvoering van de pilots. Daarbij beslaan de pilots tezamen zo 
goed als alle aspecten van het normenkader, terwijl dat voor de pilots afzonderlijk niet het 
geval is. 

 

.  Screening – risicotaxatie > veranderbare criminogene factoren > 
sterke kanten (motivatie) 

Doelgroep 
Meest belangrijke bevinding als het gaat om screening is dat de selectie hoofdzakelijk 
wordt bepaald door de door de pilot gekozen doelgroep. Leidend daarbij is de 
hulpbehoevendheid van deze doelgroep. Het gaat eigenlijk altijd om mensen die in de al 
langer bestaande, reguliere nazorgtrajecten tussen wal en schip of buiten de boot vielen. 
Het gaat om mensen die ‘normaal gesproken’ niet of onvoldoende worden gezien: 
kortgestraften, arrestanten, zelfmelders en een selectie van ‘zware gevallen', mensen die 
ernstige delicten hebben gepleegd (High impact Crime, de zogenoemde HIT’ers), mensen 
die kampen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of een (ernstige) psychiatrische 
aandoening (EPA), mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en in 
aanmerking komen voor complexe zorg. Vaak gaat het om een combinatie van deze 
factoren, de zogenoemde multiproblematiek, niet altijd met een justitiële titel.18 

Risicotaxatie en criminogene factoren 
Het daadwerkelijk screenen van deze mensen (met behulp van een RISc of een FARE voor 
het maken van een (recidive)risicotaxatie of bijvoorbeeld de SCIL voor de mate van LVB)19 
gebeurt allesbehalve systematisch. Soms omdat er geen tijd voor is. Soms omdat men de 
‘al zo moeilijk benaderbare doelgroep’ er niet (extra) mee wil belasten, soms omdat het 
eenvoudigweg niet nodig wordt gevonden. De professional die de casus vanuit de Koers en 
kansen-pilot behandelt, heeft hierin het laatste woord. Uiteraard kan een andere 
organisatie, bijvoorbeeld de reclassering, vanuit haar functie in de begeleiding van de  
(ex-)gedetineerde daarin anders beslissen. Niet altijd vindt daarover afstemming plaats. 
Het inventariseren van veranderbare criminogene factoren gebeurt wel altijd. Er wordt 
samen met de cliënt bekeken wat deze ontbeert op de vijf basisvoorwaarden. Sommige 
pilots verbinden dat met andere criminogene aspecten, zoals verslavingen. 

Sterke kanten en motivatie 
De screening (en vooral de selectie) vindt voor een belangrijk deel plaats door de motivatie 
die de cliënt laat zien. Gaat het om een nazorgtraject en is de gemeente aan zet, dan krijgt 
de cliënt in de meeste gevallen vlak voor of tijdens zijn of haar detentie een oproep 
(meestal per brief) waarin hij of zij gevraagd wordt te reageren en contact op te nemen 

 
 
18 Dat wil zeggen dat de persoon een al dan niet voorwaardelijke straf uitzit en/of onder toezicht van Reclassering Nederland staat. 
19 RISc: Recidive Inschattingsschalen; FARE: Forensisch Ambulante Risico Evaluatie; SCIL: SCreener voor Intelligentie en Licht 
verstandelijke beperkingen. 
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met de gemeente. De nazorgcoördinator (of een andere functionaris van de gemeente) 
komt dan langs bij de cliënt (meestal in de PI), al dan niet met zorgketenpartners, om 
gezamenlijk een gesprek te voeren over de behoeften na detentie (gericht op herstel of 
behoud van de vijf leefgebieden) en stelt daarvoor een plan op. Soms wordt dat plan ook 
voor de cliënt zwart op wit vastgelegd, soms ook blijft het bij afspraken, die door 
casemanager en/of nazorgcoördinator worden vastgelegd in een registratiesysteem of zelf 
opgetuigde monitor.  

Cruciaal is wel dat de cliënt positief op de oproep reageert. De ene gemeente en/of 
casemanager zit daar meer achterheen dan de andere. Er wordt soms geprobeerd al voor 
detentie ook te bellen met de cliënt, maar uiteraard alleen als er een werkend 
telefoonnummer voorhanden is. Casemanagers wordt gevraagd te assisteren, maar soms 
is de detentieduur te kort om dat gerealiseerd te krijgen. Mensen zonder vaste woon- of 
verblijfplaats vóór hun detentie bereiken, is meestal helemaal niet mogelijk. Dit alles 
beperkt het bereik van potentiële cliënten in hoge mate. 

Daarnaast vallen er van degenen die wel bereikt worden ook nog eens veel af. Een 
vestigingsdirecteur van een PI schat dat ‘ %’ van de gedetineerden helemaal niet 
geïnteresseerd is in enige vorm van nazorg. Zeker degenen die in een Huis van Bewaring 
zitten. Pas als zij doorstromen naar een gevangenis ontstaat er enige bereidheid om na te 
denken over wat er na de detentie zou moeten of kunnen gebeuren.  

Tot slot kan het ingewikkeld zijn om cliënten gemotiveerd te houden. Zeker na detentie. 
‘Buiten’ wachten immers weer allerlei verleidingen die er ‘binnen’ niet zijn. Het verschil 
tussen binnen en buiten is hoe dan ook groot, om niet te zeggen een wereld van verschil, 
waardoor ‘een zachte overgang’ en het behoud van motivatie juist op dat moment van 
wezenlijk belang zijn. Duurt de periode tussen vrijlating en het uitvoeren van de tijdens of 
voor detentie gemaakte afspraken te lang, dan neemt de kans dat de afspraken (kunnen) 
worden nagekomen zienderogen af.  

Caseload 
Dit alles betekent dat de caseload van de diverse onderzochte pilots beperkt genoemd 
moet worden. Per pilot gaat het door de bank genomen om enkele tientallen casussen per 
jaar. Belangrijk hierbij is natuurlijk wel de covid- -epidemie die in  in alle hevigheid 
woedde. Juist in dat jaar waren de meeste pilots de opstartfase net voorbij en een beetje 
op stoom gekomen. Door de coronacrisismaatregelen viel de aanwas van cliënten in 
sommige gevallen helemaal weg, of werd letterlijk gedecimeerd. Niettemin lijkt ‘enkele 
tientallen’ een adequate schatting van het aantal mensen dat in een ‘regulier’ jaar binnen 
de diverse pilots kan worden geholpen. Daarbij zien we een duidelijk verschil tussen 
aantallen en de ernst van de problematiek. Bij de zware ‘multiproblematische’ gevallen kan 
het gaan om zelfs maar een handvol cliënten die langdurig (althans, zo lang als nodig of 
wenselijk is) in beeld blijven. Terwijl het bij de lichtere gevallen (denk aan redelijk 
zelfredzame mensen) ook om ‘vele tientallen’ kan gaan. 

Exacte cijfers over de caseload zijn moeilijk te geven. Voornaamste oorzaak is de 
attributie: wanneer is iemand nou precies een Koers en kansen-casus? Van degenen die in 
aanmerking komen voor een Koers en kansen-nazorgtraject wordt maar een deel bereikt. 
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Daarvan is maar een deel bereid of welwillend (lees: niet volstrekt ongemotiveerd) om mee 
te werken en gegevens te laten delen. Daarvan laten sommigen op onvoorspelbare 
momenten niets horen, komen niet opdagen, haken anderszins af of worden weer door de 
politie opgepakt. En slechts een deel van ‘het restant’ wordt dusdanig geholpen dat we 
kunnen spreken van een succes. Waarbij trouwens nergens goed gedefinieerd is wat 
‘succes’ dan precies zou moeten inhouden. (Daarover meer bij het onderdeel ‘organisatie’.) 
De vraag ‘wanneer is iemand een ‘Koers en kansen-casus' en wanneer is diegene dat niet 
meer?’ is dus niet zonder meer te beantwoorden. Mede om die reden geven de bevraagde 
respondenten nogal eens omvangsschattingen: ‘  à ', ‘enkele tientallen', ‘circa ', ‘we 
streven naar ', ‘in theorie '. In beschikbare evaluatiestudies van de pilots worden 
overigens meer exacte cijfers genoemd, maar door de adjectieven daarbij (‘bereikt’, 
‘benaderd’, ‘potentieel’, ‘actief’ en dergelijke) zijn die niet per se helderder of accurater. 

 
.  Analyse – primaire doelen > secundaire doelen > obstakels > plan 

Een grote verscheidenheid aan doelen 
Is er eenmaal contact met de cliënt dan volgt de analyse. In theorie komt die analyse neer 
op het vaststellen van het probleem en wat er nodig is om dat probleem te verhelpen. In de 
praktijk is het zo eenvoudig soms ook, meestal echter niet.  

Gaat het om één tekort op één van de vijf leefgebieden, dan is dat vaak wel te regelen. 
Denk dan aan een uitkering die niet een maand na, maar onmiddellijk na het einde van de 
detentie start. Of aan het regelen van een woning, al is dat soms ook bepaald geen 
sinecure. Moeilijker wordt het als er problemen zijn op meerdere gebieden en nog 
moeilijker als ‘het probleem’ niet eenduidig of niet helder is.  

Vaak is er niet zoiets als ‘het probleem’, maar gaat het om multiproblematiek, waarbij 
zelfinzicht en ook de motivatie om er iets aan te doen nogal eens ontbreken. Het gebrek 
aan zelfinzicht is vaak een gevolg van een verstandelijke beperking, maar kan ook op onwil 
berusten. Achterhalen wat een cliënt wil, is hoe dan ook vaak ingewikkeld, maar wel 
essentieel bij de vraag waar de nazorg zich op moet richten. 

Hierdoor zien we dat sommige pilots zich bewust richten op concrete, oplosbare 
problematieken: een uitkering, een woning, een auto of (exemplarisch) een koelkast. Dat 
wil zeggen dat het netwerk dat in het kader van de Koers en kansen-pilot is opgetuigd 
vooral is toegesneden op deze concrete, oplosbare problematiek. Dat laat onverlet dat 
sommige andere pilots juist netwerken hebben opgetuigd ten behoeve van de ‘zware’ 
multiprobleemgevallen. De aanpak van beide soorten casussen is dan ook totaal 
verschillend.  

De eerste wordt door sommigen ook wel ‘de Zwolse aanpak’ genoemd. Bij een 
‘trajectbepalings-overleg’ met cliënt, gemeente, reclassering en DJI (soms ook 
zorgpartners) wordt bepaald wat er na detentie gedaan moet en kan worden. Wordt een 
casus daarvoor ‘te zwaar’ bevonden, dan wordt deze doorverwezen naar het Zorg- en 
Veiligheidshuis. Deze aanpak kent varianten. De variatie zit hem vaak in de regievoerder. 
Meestal is het de nazorgcoördinator die de regie voert, maar het kan ook het Zorg- en 
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Veiligheidshuis zijn. Meestal voeren de grotere gemeenten de regie zelf, en loopt dit bij de 
kleinere via een centraal Zorg- en Veiligheidshuis. Feitelijk omdat de caseload voor de 
kleinere gemeenten dermate gering is, dat het niet loont er speciale expertise op in te 
zetten. 

Twee van de acht onderzochte pilots richten zich op de zeer zware gevallen. Deze mensen 
zorgen voor veel overlast, hebben een stevig crimineel verleden, kampen met een keur aan 
problemen en hebben complexe zorg nodig. Hierbij is dan ook niet zozeer de gemeente, 
maar een zorgaanbieder of maatschappelijke organisatie aan zet om de cliënt te 
begeleiden. Het contact met de cliënt vindt doorgaans buiten detentie plaats, is van 
langere adem (of kent soms helemaal geen afsluiting) en met meer aandacht voor 
specifieke omstandigheden van de cliënt. Met deze mensen ligt de focus niet zozeer op het 
maken van afspraken en een plan, als wel op het kweken van een vertrouwensband, op 
motiveren, op begeleiden en (verleiden tot) behandelen. Dat vergt geduld en 
vakmanschap.  

Wegnemen van obstakels: maatwerk 
De Koers en kansen-trajecten kenmerken zich allemaal door het geleverde maatwerk. Uit 
niets blijkt dat er zich standaard-trajecten beginnen af te tekenen, waarvoor men bij wijze 
van spreken protocollair zou kunnen (gaan) werken. Natuurlijk is er voor het wegnemen 
van obstakels om de doelen te bereiken bij 'lichte gevallen’ minder nodig dan voor de 
zwaardere. Maar dat betekent niet dat de lichtere gevallen eenvormig zijn. Noch dat zij 
eenvoudig zijn. Wat blijkt uit beschikbaar gesteld monitoringsmateriaal is een enorme 
diversiteit aan genomen maatregelen.  

Vakmanschap 
Het is wel zo dat er bij de lichtere gevallen minder partijen betrokken (hoeven te) zijn. Dat 
maakt de organisatie van de hulp natuurlijk eenvoudiger. Het vakmanschap van de 
professional blijft echter in beide gevallen (licht en zwaar) onontbeerlijk. Waarbij ook geldt 
dat hoe complexer een casus is, en hoe meer partijen daar dus doorgaans bij betrokken 
zijn, hoe complexer ook de professionele afwegingen zijn die moeten worden gemaakt, al 
was het maar omdat er meer en intensiever moet worden samengewerkt. 
 

.  Organisatie - samenwerking > werkalliantie > monitoring > 
evaluatie 

Samenwerking 
De manier waarop er binnen de Koers en kansen-pilots wordt samengewerkt, ligt nergens 
vast. Het feit dat maatwerk de boventoon voert, zorgt ervoor dat de samenwerking over 
het algemeen ad hoc tot stand komt. Op basis van de casus wordt bepaald wie op welk 
moment wordt ingeschakeld. Dat inschakelen gebeurt nadrukkelijk onder de vlag van 
Koers en kansen. Die vlag werkt daarbij als een herkenningsteken. Wordt de vlag 
uitgestoken dan weet iedere professional wat hem of haar te doen staat, namelijk bereid 
zijn tot actie over te gaan en daarbij misschien af te wijken van de gebaande wegen. Daar 
hebben zij zich immers bij de start van de pilot (of lopende de pilot) aan gecommitteerd. 
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Dit commitment is meestal het gevolg van de inzet van de projectleider die een mentaliteit 
heeft bewerkstelligd. Dat is de mentaliteit van het nemen van morele 
verantwoordelijkheid voor de tussen wal en schip geraakte doelgroepen. Het is de 
mentaliteit van “niets doen is geen optie”.  

De partners binnen de Koers en kansen-pilots voelen het als een gezamenlijke plicht om de 
handen ineen te slaan om de mensen ‘voor wie anders niets gedaan wordt’ te helpen. Veel 
projectleiders binnen de pilots kenmerken zich als best persons: vooruitdenkers, 
vooroplopers, pioniers, wereldverbeteraars, netwerkers (Van den Brink et al., ; Van 
Hulst & Matelski, ).20 Zij willen verandering brengen, het verschil maken voor de 
meest kwetsbare, kansarme en vaak ‘vergeten’ doelgroepen. Zij zijn het die in de 
beginfase van de pilots ‘de neuzen dezelfde kant op’ hebben gezet. Ze hebben een 
netwerk op touw gezet waarbinnen ‘procedurevrij’ kan worden gewerkt. De cliënt, de 
casus staat centraal en daarvoor worden dingen geregeld. 

Regie 
Meestal bepaalt de situatie van de cliënt, de casus, wat er gebeurt. Maatwerk is het credo. 
Casusregie het motto. Doen wat nodig is en de beschikbare tijd en middelen zo goed 
mogelijk verdelen over de caseload. De een krijgt een woning, de ander een fiets, weer een 
ander behoud van uitkering of dagbesteding, of een uitgebreid zorg- en coachingstraject. 
Er wordt gewerkt aan contact en vertrouwen en er wordt simpelweg ‘gecheckt’ of de cliënt 
‘inderdaad’ zelf kan voorzien in zijn vijf basisvoorwaarden. Dit naar het oordeel van de 
professional. Van procesregie, waarbij de professional niet de casus regisseert, maar het 
samenwerkingsproces dat zich daaromheen afspeelt, is in ongeveer de helft van de 
projecten. Dan is er sprake van inzet van een Zorg- en Veiligheidshuis (of een vergelijkbaar 
samenwerkingsverband), die soms structureel, maar meestal incidenteel plaatsvindt, en 
waar de functie van procesregisseur eigenlijk altijd expliciet is benoemd en belegd. 

Privacy 
Reclasseringsmedewerkers en penitentiair medewerkers kunnen ‘vrij’ spreken met 
gedetineerden. Moet er informatie worden gedeeld met bijvoorbeeld de gemeente of 
zorgverleners dan moet daarvoor toestemming worden gevraagd aan de cliënt. Die 
toestemming wordt nogal eens geweigerd. Vaak omdat de cliënten niet goed kunnen 
overzien waarvoor precies hun toestemming wordt gevraagd. De verwachting is dat de 
Wet straffen en beschermen, die in de loop van  ingaat, daarin verandering kan 
brengen, doordat het weigeren van het geven van toestemming kan worden uitgelegd als 
weigeren om medewerking te verlenen aan de eigen resocialisatie, wat een voorwaarde 
wordt voor vervroegde invrijheidsstelling. 

 
 
20 Brink, G. van den, M. van Hulst, L. de Graaf & T. van der Pennen (2012). Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. 

Den Haag: Boom Lemma Uitgeverij. 
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Informatie en communicatie 
Het ‘dingen regelen’ gebeurt, net als de samenwerking, in de pilots hoofdzakelijk ad hoc. 
Het doorbetalen van de huur, het betalen van een niet-saneerbare boete, het inschakelen 
van zorg, het aanvragen of laten doorlopen van een uitkering, men doet wat nodig is, door 
een beroep te doen op eerdergenoemde mentaliteit. Men kent elkaar, belt elkaar, regelt 
het. Voor de lichtere gevallen kan dat een paar uur, of een paar dagen werk zijn, eventueel 
uitgesmeerd over langere periodes natuurlijk, waarna de klus in veel gevallen ook geklaard 
is. Voor de zwaardere gevallen betekent dat langdurigere inzet, waarbij korte lijnen binnen 
de Koers en kansen-pilots belangrijk blijken te zijn om de communicatie op peil te houden 
en geen belangrijke informatie te verliezen aan overdrachten en aan als ingewikkeld 
ervaren reguliere procedures. 

Er wordt niet altijd systematisch bijgehouden wat voor wie (of door wie) gedaan wordt. 
Casemanagers hebben het vaak ‘te druk’ om alle afspraken officieel te registreren. Maar 
door de ‘korte lijnen’ waarbinnen de dingen worden geregeld, lijkt dat ook niet altijd nodig 
te zijn; althans geen meerwaarde te hebben. Voor de zwaardere gevallen, waarbij 
langdurige complexe zorg geïndiceerd is, geldt dat uiteraard niet. Deze mensen hebben 
‘gewoon’ hun dossier. 

De ogenschijnlijk efficiënte en effectieve manier van ‘dingen regelen’ is wel afhankelijk van 
de korte lijnen. Worden deze doorkruist dan werkt het systeem ineens helemaal niet meer 
zo goed. Dit probleem doet zich vooral voor als gedetineerden worden (over)geplaatst 
naar een andere PI dan die in of nabij hun woonplaats.21 De Dienst Justitiële Inrichtingen 
heeft bepaalde redenen om mensen (over) te plaatsen. Ruimtegebrek kan een reden zijn, 
verandering van regime, of de omstandigheid dat criminele netwerken of families te veel 
of te dicht bij elkaar komen te zitten, waardoor zij hun criminele activiteiten vanuit het 
gevang eenvoudig kunnen voortzetten.  

Is er geen sprake van regionale plaatsing dan kan dat lange reisafstanden inhouden voor de 
betrokken coördinator of hulpverlener, zo de cliënt al vindbaar is, doordat meldingen 
(bijvoorbeeld over het moment van vrijlating) niet tijdig doorkomen en/of betrokken 
casemanagers niet kunnen worden gebeld, tenzij via een ‘algemeen nummer’, met 
beperkte bereikbaarheid tot gevolg. Het komt voor dat cliënten hierdoor buiten beeld 
raken. Hierbij spelen vooral praktische overwegingen een rol. De korte lijnen zijn weg, de 
benodigde tijdsinvestering neemt onevenredig toe, de middelen zijn beperkt.  

Goede werkalliantie 
Een goede, effectieve werkalliantie geldt als een belangrijke voorwaarde voor 
responsiviteit op interventies en dus voor succes bij het helpen van cliënten. We zijn daar 
bij het onderdeel planevaluatie uitvoerig op ingegaan. Feit is wel dat een effectieve 
werkalliantie vooral van belang is bij de meer intensieve en langdurigere cliëntcontacten.  

Een aantal Koers en kansen-pilots zet daar bewust niet op in. De contacten zijn vaak kort 
en gericht op een min of meer soepele overgang van binnen (de gevangenis) naar buiten: 

 
 
21 Dit geldt nog afgezien van de vraag of die woonplaats wel duidelijk is. Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats vallen buiten de 
boot als zij niet worden opgemerkt door de gemeente bij wie zij ‘voor het laatst stonden ingeschreven’.  
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‘een zachte landing’, zoals het in één van de pilots wordt genoemd. Hoewel er in de 
projectplannen ruime aandacht voor de werkalliantie was, blijkt die in de praktijk tegen te 
vallen. Het is goed mogelijk dat de coronamaatregelen daar een belangrijke rol in hebben 
gehad. Bezoek aan een PI was vaak niet mogelijk. Onlineverbindingen volstaan vaak niet 
om vertrouwen te kunnen winnen en te behouden. 

Bij de twee pilots die langdurige en complexe zorg aanbieden, is dat anders. Sterker, daar 
gaat het helemaal niet over de overgang van binnen naar buiten en zit men, zoals het ook 
wel wordt uitgedrukt, veeleer op het gebied van de voorzorg dan op de nazorg. De 
contacten vinden niet in detentie plaats en bieden dus meer mogelijkheden. 

Monitoring en evaluatie 
We weten dat de intensiteit van de te plegen interventie(s) bij een cliënt goed in 
verhouding moet staan tot diens recidiverisico. Wordt er te weinig gedaan, dan schiet men 
zijn doel voorbij. Wordt er te veel gedaan, dan is dat niet alleen een verspilling van 
schaarse middelen, maar kan dit ook nog eens averechts werken. Het blijkt dat er in de 
praktijk echter maar weinig aan screening wordt gedaan (in termen van het meten van 
recidiverisico), waarmee het daarmee in overeenstemming brengen van de intensiteit van 
de interventies dus ook niet aan de orde is. 

Veel professionals maken hun eigen afwegingen om te bepalen bij wie welke interventies 
worden gepleegd. Motivatie van de cliënt is daarbij een belangrijk inclusiecriterium. Daar 
dient in alle gevallen bij de cliënten ten minste in enige mate sprake van te zijn, anders 
gaan middelen en energie naar de volgende. De vereiste minimale motivatie verschilt sterk 
per pilot. In de ene pilot wordt er verwacht dat de cliënt reageert op een brief. In de andere 
pilot wordt de cliënt actief benaderd of met hulp van een casemanager verzocht mee te 
werken aan een begeleidingstraject. Wanneer en hoe een traject wordt gestart en of en 
wanneer het weer wordt beëindigd, is aan het professionele oordeel van de vakman of –
vrouw. Wanneer wordt het punt bereikt dat iemand ‘echt niet meer wil meewerken', of nog 
een nieuwe kans verdient? ‘Dat hangt ervan af’, is steevast het antwoord, zonder dat 
professionals duidelijk maken waarvan. Wel in specifieke gevallen, maar niet in het 
algemeen.  

Monitoring van de inspanningen die zijn of worden gepleegd en of dat succes heeft, vindt 
in zeer wisselende mate plaats. De actuele caseload22 is meestal wel bekend, maar het 
verloop en zeker succesvolle uitstroom veel minder. Vrijwel niemand van de 
ondervraagden kan een sluitende definitie geven van een geslaagde of succesvolle casus. 
Voor de een betekent succes het verstrekken van bijvoorbeeld een geschikte woning, als 
inspanning dus, zonder zicht op het (langere termijn) effect daarvan. Een ander vermijdt 
bewust elke definiëring. De levensloopbenadering bijvoorbeeld betekent immers 
levenslange regie op (de behoefte aan) begeleiding en zorg, met voortdurend op- en 
afschalen. Meestal wordt geprobeerd cliënten te stabiliseren en geleidelijk aan los te laten, 
naar het inzicht van de betrokken professional. Daarmee kan de verantwoording van de 

 
 
22 Let op, actuele caseload betekent niet dat het ook Koers & Kansen-casussen betreft, omdat dat nergens scherp gedefinieerd is.  
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bestede gelden in het gedrang komen, omdat niet duidelijk wordt wat de bijdrage aan 
recidivevermindering precies is geweest.  

Het is ook wel begrijpelijk dat er over het algemeen geringe aandacht is voor monitoring 
en vooral succesdefiniëring. Bij het optuigen van de pilot ging de aandacht primair uit naar 
de vorming van het netwerk, het bewerkstelligen van de juiste aandacht en mentaliteit 
daarbinnen en met het aanpassen van de werkprocessen. Als dat lukt, is de pilot intern al 
een succes te noemen en begint vaak het serieuze nadenken over borging en verdere 
verantwoording eigenlijk pas. De aandacht verschuift dan van outcome naar output. 

Succes 
In geen van de pilots is duidelijk gedefinieerd wanneer een traject als ‘geslaagd’ kan 
worden gezien. Het is steeds ‘een inschatting’ of de cliënt voldoende stabiel en/of 
zelfredzaam is (geworden) om losgelaten te kunnen worden. Dit in het voortdurende besef 
dat niet iedereen eindeloos aan de hand kan worden gehouden, maar ook dat louter het 
verstrekken van (bijvoorbeeld) onderdak na detentie ook wel eens niet voldoende zou 
kunnen blijken te zijn om iemand te behoeden voor een terugval in de criminaliteit.  
 

.  Interventie – Responsiviteit > concrete tekorten (materieel) > 
begeleiding en hulp (immaterieel) 
De geboden interventies in de Koers en kansen-pilots zijn uiterst divers. Ze variëren van 
een advies of een instructie tot aan intensieve begeleidingstrajecten met (hoog) complexe 
zorg. Dat is, vanzelfsprekend, afhankelijk van de doelgroep. Zo hebben kortgestrafte 
zelfmelders over het algemeen minder hulp nodig dan mensen met multiproblematiek. We 
zeggen ‘over het algemeen’ aangezien er ook tussen de kortgestrafte zelfmelders, mensen 
die hun leven verhoudingsgewijs nog enigszins op orde hebben, soms ineens een geval 
blijkt te kunnen opduiken van iemand die toch aan lagerwal blijkt te zijn geraakt, zonder 
dat daar eerder aanwijzingen voor waren. Kenmerkend voor de Koers en kansen-pilots is 
dat er in dergelijke gevallen eigenlijk altijd wordt geprobeerd zo iemand, buiten de kaders 
om, te helpen. De pilot was feitelijk al ‘buiten de kaders’, maar daarbinnen zien we vaak 
veel ruimte om tijdelijk, in voorkomende gevallen, dus ook weer buiten de kaders te treden 
en op te schalen. 

We onderscheiden drie typen interventies, die in de onderzochte pilots alle drie ongeveer 
even vaak voorkomen: 

 Advies en instructie – Sommige mensen die een detentie moeten ondergaan, 
hebben geen idee wat hun overkomt of welke consequenties dat kan hebben. 
Deze mensen blijken vaak al erg geholpen te kunnen worden met advies of 
instructie van een ter zake deskundige. Dat kan een casemanager van de PI of een 
nazorgcoördinator van de gemeente zijn. Verlies van werk bij een kortdurende 
detentie kan voorkomen worden door verlof te nemen. Verlies van een woning kan 
voorkomen worden door de huur automatisch te laten afschrijven of overmaken. 
Schulden kunnen voorkomen worden door tijdig een uitkering aan te vragen of 
premies tijdelijk stop te zetten, door familie en vrienden in te schakelen. Deze 
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vorm van ondersteuning is vooral aangewezen voor redelijk zelfstandige en 
zelfredzame mensen. En ook, zo blijkt, voor mensen met een verstandelijke 
beperking die vaak niet (ver) vooruitkijken. Het heeft vooral zin voor (zeer) 
kortgestraften (korter dan een maand detentie) en daarom is het zaak er tijdig bij 
te zijn, dat wil zeggen soms al voor de detentie start. 

Deze ‘korte klap’-interventie wordt meestal gepleegd door een individuele zorg- en 
hulpverlener van de gemeente al dan niet met hulp van een casemanager, een re-
integratiemedewerker of –officier of een medewerker van een Zorg- en 
Veiligheidshuis of wijkteam. 

 Verstrekken van hulp op één of meer van de vijf leefgebieden - Duurt de 
detentie langer of is er hoe dan ook al sprake van (criminogene) tekorten dan 
kunnen er na detentie problemen op één of meer leefgebieden ontstaan of 
voortduren die niet of veel moeilijker te voorkomen of te verhelpen zijn. In die 
gevallen kan het wenselijk zijn dat concrete hulp wordt geboden bij het regelen of 
verkrijgen van onderdak, inkomen, schuldsanering en zorg na detentie. Maar het 
gaat ook vaak om het hebben van een vast aanspreekpunt, het verleiden tot zorg, 
het toeleiden naar werk, of juist heel concrete dingen zoals vervoer. 

Dit type interventie wordt meestal gepleegd door een ‘aanjager’. Dat kan een 
reclasseerder zijn, maar ook een nazorgcoördinatir, in elk geval iemand die (ook) 
andere partijen in beweging zet. Er vinden doorverwijzingen plaats op het gebied 
van zorg (ambulante of klinische begeleiding), tijdelijke woonvoorzieningen, 
dagbesteding. 

 Complexe zorg - De derde categorie van interventies die we aantreffen bij de 
onderzochte Koers en kansen-pilots betreft (hoog)complexe zorg voor de meest 
ernstige gevallen. Mensen met multiproblematiek op het gebied van verslaving, 
psychiatrie en verstandelijke beperking, die door een multidisciplinair team 
moeten worden geholpen. Problemen op de vijf leefgebieden zijn vaak het gevolg 
van de multiproblematiek die deze mensen kenmerkt. Niet zelden kunnen opname 
of intensieve vormen van begeleid wonen nodig zijn om te voorkomen dat deze 
mensen een nog groter gevaar voor zichzelf of de samenleving gaan vormen. Het 
gaat dus vaak ook om een combinatie van forensische en reguliere behandeling, en 
vooral een goede afstemming daartussen met vloeiende overgangen. 

De (hoog)complexe zorg wordt geleverd door een interventieteam. Hierin wordt 
intensief samengewerkt, in een enkel geval onder aanvoering van een 
‘levensloopconsulent’. Het gaat om het bieden van continue domeinoverstijgende 
zorg, in lijn met de eerdergenoemde ketenveldnorm. De levensloopconsulent 
fungeert daarbij als schakel tussen de cliënt en het interventieteam. Is er sprake 
van een justitiële/forensische titel dan is Reclassering Nederland hierbij 
eindverantwoordelijke. 
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Responsiviteit 
Met de interventies wordt aangesloten bij de benodigdheden van de doelgroep. Die 
doelgroep wordt bewust ‘licht’ of ‘zwaar’ gekozen, waarbij opschalen wel voorkomt, maar 
afschalen eigenlijk niet. (Bij de zwaardere doelgroepen gelden lichte gevallen als contra-
indicatie.) Motivatie, althans het volledig ontbreken daarvan, geldt als exclusiecriterium. 
De interventies zijn daarmee specifiek responsief (aansluitend bij krachten, beperkingen en 
motivatie van de cliënt). Van algemene responsiviteit is geen sprake, althans niet binnen 
het kader van de Koers en kansen-pilots. Er zijn geen aanwijzingen dat er binnen de pilots 
meer of minder beproefde en effectief-bewezen interventies worden ingezet dan 
daarbuiten. Wat de pilots vooral uniek maakt, is de inzet op de vijf leefgebieden en de 
selectie van personen die voor interventies op die leefgebieden in aanmerking komen; de 
eerdergenoemde ‘vergeten doelgroepen’.  

.  Evaluatie door cliënten zelf 
Met vier cliënten van drie verschillende Koers en kansen-pilots is een (online) gesprek 
gevoerd ten behoeve van dit onderzoek. Het is niet mogelijk gebleken meer cliënten te 
spreken te krijgen door de geringe caseload. Enkele casemanagers uit de vijf penitentiaire 
inrichtingen die we spraken over de Koers en kansen-pilots, meldden op onze vraag of we 
cliënten konden spreken enthousiast dat ze ‘er wel één hadden’ voor het onderzoek. Maar 
het leverde uiteindelijk dus geen hoog aantal op. De gedetineerden die we hebben kunnen 
spreken, zaten in de penitentiaire inrichtingen van Zwolle, Dordrecht, Leeuwarden en 
Veenhuizen.  

De cliënten is gevraagd naar hun ervaring met en beleving van het Koers en kansen-traject 
dat met hen werd doorlopen. De gesprekken verliepen zeer divers en de onderwerpen 
waren sterk uiteenlopend. Om een beeld te krijgen van die diversiteit laten we de cliënten 
hier (anoniem uiteraard) veel zelf aan het woord. Daarbij kijken we naar wat volgens de 
cliënten de voorwaarden voor succes zijn. Voor de pilots, maar ook voor de cliënten zelf 
natuurlijk.  

Motivatie 
Een belangrijk terugkerend onderwerp is de motivatie van de cliënten. 

Gedetineerde: “De vorige keer [in detentie] had ik niet zoveel motivatie om dingen te 
regelen. Ik leefde met de dag. Nu heb ik een kind en moet ik dingen doen voor m’n baby, 
voor haar zorgen. [Motivatie] ligt aan de context. Ik ken genoeg mensen die hier zitten en 
geen bal doen. Ik ben een van de weinige die veel aan z’n vrijkomst doet. Dat heb ik ook 
van anderen gehoord, zoals mijn casemanager. Ik doe veel meer dan andere 
gedetineerden. Hangt van motivatie af!” 

Het is duidelijk dat deze cliënt sterk gemotiveerd is om vooruit te denken en (mee) te 
werken aan zijn vrijlating. Duidelijk is ook dat hij dat niet alleen kan. Een andere 
gedetineerde zegt daarover:  

Gedetineerde: “[Naam] is een goede casemanager. Ze regelt iets voor je. Tenminste zij 
wel. Er zijn veel mensen die niks voor je regelen, die doen niks. Je moet een schoon adres 
hebben als je naar buiten komt. De casemanager krijgt informatie van buiten, daar 
moeten zij dan wat mee. Je hebt mensen die echt voor je vechten. Het ligt aan de 
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casemanager of je naar open kamp mag of een enkelband krijgt. Ligt ook aan jezelf en het 
adres dat je regelt. Maar de casemanager kan beslissen over je vrijheid – als hij/zij je niet 
mag, dan kan je heel lang wachten.” 

Deze cliënt voelt zich niet minder dan afhankelijk van de goodwill van de casemanager en 
is erg blij dat hij ‘een goede’ heeft. Dat dat niet voor iedereen lijkt te gelden, blijkt uit het 
volgende citaat. 

Gedetineerde op de vraag of de mensen om hem heen echt betrokken zijn bij hem en zijn 
vrijlating: “Van tijd tot tijd, maar niet echt. Ik ren voornamelijk zelf. Als ik ondersteuning 
nodig heb dan vraag ik het. Het hangt ook van de casemanager af; mijn casemanager 
doet relatief veel voor me. Heeft voor me geregeld dat ik kon beeldbellen met mijn 
vriendin en baby. Daar moet ik dan elke dag achteraan zitten.” 

We zien dus dat motivatie en inzet van de gedetineerden essentieel zijn voor een succesvol 
Koers en kansen-traject, maar ook dat de inzet van en ‘klik’ met (in dit geval) de 
casemanager minstens zo belangrijk zijn. Deze ‘interne professional’ wordt door de 
gedetineerden gezien als een soort gatekeeper; iemand die door de hoeveelheid moeite en 
inzet die hij/zij erin stopt, kan beslissen over het lot van de gedetineerde, over zijn 
vrijheden en verworvenheden, zoals beeldbellen. 

Het doen welslagen van het regelen van zaken die belangrijk zijn voor re-integratie, zoals 
een gesprek met een woningbouwvereniging voor een huis of een sollicitatieprocedure 
starten via het UWV, is afhankelijk van de inzet van de gedetineerde, van de casemanager 
én van hun interactie. De casemanagers die wij hebben gesproken, zijn zich daarvan 
bewust. Maar dat blijkt dus lang niet voor allemaal te gelden. 

Zelfinzicht  
Twee van de vier gesproken gedetineerden leken de basisvoorwaarden al redelijk op orde 
te hebben ten tijde van het gesprek. Voor degenen voor wie dit niet gold, was een stabiele 
woonplek voor hen het allerbelangrijkste.  

Gedetineerde: “[Naam casemanager] is naar mij toe gekomen toen ik hier binnenkwam. 
Ze legde uit wat mogelijk was rondom het behouden van mijn woning. Maar ze had ook 
kunnen denken ‘laat maar’, en dan had ik dat huis niet kunnen houden. Een woning 
hebben is voor % het belangrijkste.” 
Gedetineerde: “Een huis is nodig voor een uitkering. Maar ook voor familiecontacten – 
bijvoorbeeld mijn dochter. Je hebt geen geld – geen stopcontacten in bomen. Je kan 
nergens op tijd komen. Je komt in een vicieuze cirkel.”  
Gedetineerde: “Als ik niet meedeed aan dit [Koers en kansen-]traject was ik waarschijnlijk 
weer dakloos. En dan was ik ook weer heel snel weer terug geweest hier. Een huis is de 
basis.” 

In bovenstaande quotes is te zien hoe deze gedetineerden hun (eventuele) recidive zelf 
koppelen aan het hebben van een stabiele woonsituatie. Deze mensen zien vanuit detentie 
in dat het op orde hebben van de basisvoorwaarden (in dit geval dus vooral huisvesting) 
kan voorkómen dat ze ‘hier weer terugkeren’. Tegelijkertijd zien ze in dat een goede 
verstandhouding met de casemanager daarin van belang is.  
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Doen-vermogen 
Gemotiveerd zijn, inzicht hebben in de situatie en een goede verstandhouding met 
mensen die je kunnen helpen, betekenen nog niet dat het ook lukt om succesvol te re-
integreren.  

Gedetineerde: “Het moet wel echt uit jezelf komen. Je hebt hier onderwijs, kan 
certificaten halen en zo, en dan krijg je buiten een goed leven. Gaan mensen die buiten 
geen opleiding volgen, dat binnen dan wel doen? Ik denk het niet. Er is wel iets meer 
begeleiding nodig denk ik, voordat ze daar echt gebruik van kunnen maken. Ze weten 
buiten al niet hoe ze belastingaangifte moeten doen – dan kunnen ze hierbinnen ook die 
dingen niet zelf. Iets meer begeleiding is nodig om het goed te laten slagen.” 

Deze gedetineerde verwoordt op interessante wijze het vaak enorme verschil tussen 
‘binnen’ en ‘buiten’. Tegelijkertijd constateert de cliënt het risico van overvragen. Je kunt 
het binnen allemaal mooi bedenken, maar is het buiten ook echt uitvoerbaar? En wordt het 
ook uitgevoerd? Daar is, zoals de cliënt zegt, ‘begeleiding’ bij nodig en die lijkt allesbehalve 
vanzelfsprekend voorhanden te zijn. De vraag lijkt gerechtvaardigd: kunnen de 
casemanagers wel altijd waarmaken wat ze zouden willen? Gedetineerden zien dat er 
zaken bij inschieten. 

Gedetineerde: “Elke casemanager heeft  tot  gedetineerden onder zich. Waarom zijn 
er niet meer casemanagers?!”  

 
Gedetineerde: “Er moeten echt meer casemanagers komen – ze zijn veel te druk. Voor  
persoon is er al veel te doen, laat staan nog  anderen erbij. Ik zou denken dat ze dan 
overlopen, een burn out krijgen! Maar sommige casemanagers doen ook geen bal.”  

 
Maar ook:  

Gedetineerde: “Ik heb mijn zaakjes goed geregeld en de bewaarders benaderen mij ook 
prima. Je hoort wel van andere gedetineerden dat ze iets wordt beloofd en dat dat niet 
wordt nagekomen. Maar de casemanager heeft ook niet alles voor het zeggen, 
bijvoorbeeld over open kamp. Sommige mensen worden hier helemaal gek van. Maar als 
mij iets wordt toegezegd wil ik papieren zien, zwart op wit. Dat doet niet iedereen. Zij 
gaan zeuren omdat iets alleen mondeling besproken is en dan niet nagekomen is. Ik heb 
zoiets nog niet meegemaakt.”  

We zien dus dat ook in de uitvoering het contact tussen gedetineerde en hulpverlener goed 
moet zijn en van twee kanten moet blijven komen. De cliënt is niet alleen ontvanger van 
voor hem of haar geregelde hulp en steun, hij is er medeverantwoordelijk voor, zoals ook 
de Wet straffen en beschermen het wil voorschrijven, en juist dat lijkt een voorwaarde te 
zijn, een sine qua non voor een potentieel succesvol traject.  
 

.  Conclusie 

Voordat we in het volgende hoofdstuk de onderzoeksvragen beantwoorden die betrekking hebben 
op de procesevaluatie, stellen we ons de vraag wat we kunnen concluderen uit het voorgaande. We 
bekijken daartoe drie vragen:  

 Waarom zijn de pilots gestart? 

 Hoe wil men het doel bereiken? 
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 Wat is er gedaan om dat doel te bereiken? 

Waarom 
In hoofdstuk  hebben we de achtergrond geschetst waarbinnen de pilots zijn opgezet. Er 
is sprake van hoge recidive onder ex-gedetineerden. Bepaalde, in het reguliere 
(na)zorgsysteem veronachtzaamde, doelgroepen bezorgen de samenleving veel overlast. 
En er is aangetoond dat het op orde brengen of houden van de basisvoorwaarden bijdraagt 
aan het terugdringen van recidive. Daarnaast constateerden we vier relevante tendensen: 

. Toenemende aandacht voor grotere verantwoordelijkheid van gedetineerden voor 
hun resocialisatie en re-integratie na de detentie; 

. Het ontwikkelen van meer aandacht voor domein-overstijgende continue zorg 
voor cliënten die dat het meeste nodig hebben (levensloopbenadering); 

. Toenemende aandacht voor de specifieke problematiek van gedetineerden met 
een licht verstandelijke beperking; 

. Een trend naar meer samenwerking tussen gemeenten, reclassering en DJI bij het 
realiseren van vooruitgang op de vijf basisvoorwaarden voor (ex-)gedetineerden. 

We stellen vast dat de pilots binnen deze achtergrond en ontwikkelingen een adequaat 
antwoord geven op een groot maatschappelijk probleem. 

Hoe 
Tegen deze achtergrond heeft een aantal partijen (meest gemeenten, maar ook 
reclasseringsorganisaties en zorgverleners) een subsidieverzoek ingediend bij het Koers en 
kansen-programma. Deze aanvragen hadden allemaal dezelfde doelstelling: 
recidivevermindering door middel van het vergroten van de zelfredzaamheid, het 
vergroten van de stabiliteit en het voorkomen of repareren van detentieschade door extra 
aandacht te hebben voor het op orde brengen en/of houden van de vijf basisvoorwaarden 
voor ‘vergeten’ of veronachtzaamde doelgroepen binnen de populatie van (ex-
)gedetineerden. 

Wat 
De subsidie-aanvragers (eerder in dit hoofdstuk ook ‘best persons’ genoemd) hebben 
daartoe in hoofdzaak drie dingen gedaan: 

. Optuigen van een netwerk van samenwerkende partijen rondom de 
veronachtzaamde doelgroepen: (zeer) kortgestraften, arrestanten, zelfmelders, 
ernstige overlastplegers (met ernstige multiproblematiek); 

. Het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering bij de betrokkenen om meer 
voor de veronachtzaamde doelgroepen te doen; 

. Het daartoe aanpassen van werkprocessen, en daarbij te zorgen voor: 
 Tijdigheid; 
 Het goed organiseren van privacyaspecten; 
 Het goed organiseren van financiële aspecten; 
 Het bieden van passende interventies (maatwerk). 
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Resultaat 
Dit heeft geresulteerd in drie typen samenwerkingsverbanden: 

. Laag complexe hulp- en zorgverlening: verstrekken van hulpbronnen ten behoeve 
van de vijf basisvoorwaarden, via korte lijnen; 

. Medium complexe hulp- en zorgverlening: (hulp bij) het daadwerkelijk regelen van 
de vijf basisvoorwaarden, activeren van daarbij benodigde perifere partijen; 

. Hoog complexe hulp- en zorgverlening: leveren van continue hulp en zorg door 
middel van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. 

We kunnen vaststellen dat het gelukt is om de pilots, op één na, ‘draaiende’ te krijgen. Ze 
laten zien dat het kan om mensen die in de reguliere nazorg tussen wal en schip vallen, te 
helpen met de vijf basisvoorwaarden. In dat opzicht overtuigen de pilots dat doelbereiking 
haalbaar is, mits we als doel definiëren dat er hulp wordt geboden op de vijf leefgebieden. 
Uit onderzoek (onder andere de monitor nazorg ex-gedetineerden van Boschman et al., 

) weten we dat is aangetoond dat het op orde hebben van de vijf basisvoorwaarden 
bijdraagt aan recidivevermindering. Daarmee weten we dus ook dat de pilots in beginsel 
doeltreffend zijn. 

Wat we echter nog niet weten, is of de interventies die worden gepleegd op het betreffende 
individu ook echt de juiste zijn: zijn ze proportioneel, hebben ze effect en is dat ook 
blijvend, of hadden de middelen beter op een ander individu kunnen worden ingezet? We 
weten kortom niet of de pilots ook doelmatig zijn. 

Dat komt doordat er in geen enkele pilot duidelijk gedefinieerd is welke inspanning er 
gepleegd mag worden voor welk resultaat. Ofwel, wanneer we mogen spreken van een 
succes. Het is nu de professional die daarvan impliciet een inschatting maakt, maar vrijwel 
nergens zijn duidelijke vuistregels te vinden voor: 

. De mate van (te verwachten) maatschappelijke kosten of overlast; 

. De mate van (te verwachten) persoonlijk gevaar of leed – hoe schrijnend is de 
casus?; 

. De mate van motivatie en ontvankelijkheid van de cliënt; 

. De verhouding tussen in te zetten middelen en verwacht resultaat: wat mag hulp 
op een basisvoorwaarde, gegeven de waarden op ,  en , kosten? 

Men kan (een deel) van deze parameters meten met screeningsinstrumenten of men kan 
er als professional een schatting van geven. Van belang is dat er richtlijnen zijn voor wie 
welke middelen worden ingezet en voor wie niet. Als een casus, in grote lijnen, volgens die 
richtlijnen wordt beoordeeld en behandeld, kunnen we spreken van doelmatigheid en dus 
ook van succes. 

Goede afstemming van screening en analyse enerzijds en interventie en de organisatie 
daarvan anderzijds is daarbij van het grootste belang. Tegelijkertijd mag er bij dat 
afstemmingsproces ook weer niet te veel vrijheid ontstaan om succes af te dwingen. 
Anders gezegd, de samenleving is er niet bij gebaat als er in de pilots alleen heel lichte 
casussen worden geselecteerd, omdat die gemakkelijk en met weinig kosten te helpen 
zijn. Of omdat de pilot zo is ingericht dat voor de moeilijkere gevallen de infrastructuur 
ontbreekt om adequate hulp voor hen te organiseren en te realiseren. We hebben dan wel 
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succes op casusniveau (‘een licht geval is geholpen’), maar de samenleving heeft er niet 
zoveel aan.  

De pilots hebben laten zien (op één na)23 dat er werkwijzen mogelijk zijn om hulp te bieden 
aan ‘vergeten doelgroepen’ op de vijf leefgebieden. Aangetoond is dat die hulp kan 
bijdragen aan recidivevermindering. Wat nog ontbreekt, zijn afspraken over wat redelijk te 
noemen is als het gaat om de kosten. Want alleen deze drie aspecten bij elkaar 
onderbouwen en legitimeren verdere implementatie van de pilots.  

De nieuwe werkwijzen zijn geen op zichzelf staande experimenten, als eilandjes in de grote 
oceaan. Door op voornoemde wijze een brug te slaan van intern succes (geslaagde 
casussen binnen de pilot) naar extern succes (verder implementeren, opschalen), blijven 
kennis en know how behouden en kunnen de professionals blijven leren van elkaar. Wat op 
één eilandje werkbaar en qua kosten redelijk wordt gevonden, kan dan ineens als goed 
voorbeeld gaan gelden voor de hele archipel. Terwijl ieder eiland tegelijkertijd de vrijheid 
behoudt om daarbinnen eigen afwegingen te maken en het voorbeeld in te passen in de 
eigen context.  

De opschaling, of mogelijke uitrol, van good practice uit de Koers en kansen-pilots is dus 
niet zozeer een positivistisch, maakbaar proces, als wel een organisch groeiproces. We 
willen de onderzoeksvragen, die in het volgende hoofdstuk één voor één worden 
beantwoord, nadrukkelijk in dat licht beschouwen.  

  

 
 
23 We doelen hier op de pilot in Zutphen (‘Niemand zonder begeleiding de deur uit’), die voortijdig is beëindigd. 
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. Procesevaluatie: beantwoording onderzoeksvragen 

In dit hoofdstuk lopen we de onderzoeksvragen na die betrekking hebben 
op de procesevaluatie van de Koers en kansen-pilots. We beantwoorden 
die op basis van de resultaten van het onderzoek, zoals die in het vorige 
hoofdstuk zijn beschreven.  

a. Hoe worden de (intermediaire) doelen en de werkzaamheid van de elementen en 
mechanismen gemeten? 

Als we werkzaamheid definiëren in termen van succesvolle re-integratie of terugdringen 
recidive dan stellen we vast dat dat niet systematisch wordt geregistreerd. Succesvolle re-
integratie wordt niet geoperationaliseerd in meetbare elementen. Voor het meten van 
recidive bestaan wel plannen, maar is het vaak nog ‘te vroeg’ om die al uit te voeren. De 
caseload wordt wel in grote lijnen bijgehouden en in de meeste gevallen ook de 
interventies die daarop gepleegd zijn. In het algemeen geldt dat de gepleegde inspanning 
wordt geregistreerd, maar het resultaat niet. 
 

b. Welke informatie moet/kan (alsnog) worden vastgelegd om de resultaten van de 
projecten te meten? 

In geen van de projecten is ‘succes’ scherp gedefinieerd. Het doel is vaak ‘stabiliseren’, 
maar dat kent vele gradaties, met nogal eens terugval. Daardoor is de interventie vaak een 
proces van hulp op- en afschalen zonder vooraf vastgesteld einddoel. Hier rijst ook 
onmiddellijk de vraag of ‘de resultaten van de projecten’ wel te meten zijn. Beter is het de 
werkprocessen en de caseload te monitoren en te bekijken of ‘het goede’ wordt gedaan, 
gelet op wat bekend is over werkzame elementen. Een effectieve werkalliantie 
bijvoorbeeld is daar een belangrijk onderdeel van, maar het resultaat daarvan laat zich 
lastig objectief vaststellen. Maar het is wel goed en nodig om ‘succes’ te definiëren, al was 
het maar in termen van gepleegde inspanning op bijvoorbeeld de vijf leefgebieden, om 
duidelijk te kunnen maken wanneer een traject als geslaagd kan worden bestempeld. 

Daarnaast is het van belang om te kunnen laten zien dat de inspanningen proportioneel 
zijn aan de mogelijk te behalen winst voor de samenleving. En dus moeten die 
inspanningen op de juiste personen worden gepleegd. Dat zijn personen die een risico 
vormen voor de samenleving en/of voor zichzelf, en die responsief zijn door goed te 
reageren op de interventie(s). Een oordeel daarover kan gerust aan een ervaren 
professional worden overgelaten (zoals dat nu ook gebeurt), als maar duidelijk gemaakt 
kan worden dat deze de ruimte heeft kunnen nemen om zich dat oordeel ook 
daadwerkelijk te vormen.  

a. In hoeverre zijn de re-integratieprojecten van de grond gekomen? 

Eén van de onderzochte projecten werd voortijdig beëindigd. En in één van de 
onderzochte projecten is het nog niet tot uitvoering gekomen. De resterende acht 
projecten zijn gestart, netwerken zijn gevormd, een mentaliteitsverandering heeft 
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plaatsgevonden en werkprocessen zijn aangepast, maar de caseload is lager gebleven dan 
beoogd. Dat komt voor een belangrijk deel door de Covid- -epidemie (er was sprake van 
een opdrogende instroom van cliënten), maar soms ook door het ontbreken van 
voldoende heldere bestuurlijke afspraken, wisselingen van projectleiders en in een enkel 
geval door langdurige ziekte/uitval.  

Niettemin is er bij alle acht draaiende projecten kennis en ervaring opgedaan met de 
nieuwe werkwijzen waarbij voor of tijdens de detentie met de cliënt al een plan wordt 
gemaakt voor de periode daarna en wordt geprobeerd dat plan ook uitgevoerd te krijgen. 
Geen van de pilots heeft de nieuwe werkwijze al kunnen implementeren in de bestaande 
structuur. Daarmee lijden alle pilots aan wat wel de pilot-paradox wordt genoemd: intern 
een succes, maar lastig op te schalen binnen de bestaande (financiële) structuur, met als 
belangrijke oorzaak het niet scherp definiëren van wat nu precies ‘succesvolle trajecten’ 
zijn. 

b. Worden de projecten uitgevoerd zoals beoogd? Zo nee, waarom niet? 

In essentie worden de projecten uitgevoerd zoals beoogd. Er is sprake van nieuwe 
werkwijzen. De uitvoeringspraktijk wordt echter wel voortdurend bijgesteld. Meestal 
betekent dat uitbreiding: meer zorgpartijen, meer PI’s, meer gemeenten, meer soorten 
interventies. De bedoeling van de projecten blijft wel overeind, maar de organisatie en de 
uitvoering veranderen eigenlijk voortdurend. Het is een illusie om te denken dat nieuwe 
werkwijzen in één keer zijn neer te zetten. Deze moeten groeien en krijgen langzaam voet 
aan de grond, als in een organisch proces. De pilots leren van elkaar en ook dit onderzoek 
heeft willen bijdragen (door middel van het lerend evalueren) aan optimalisering van de 
werkprocessen. 

c. Doen zich bij de uitvoering van de projecten knelpunten, barrières of onvoorziene 
(neven-) effecten voor? Zo ja, welke? Welke wijzigingen/oplossingen zijn mogelijk 
en/of aangebracht?  
We constateren zes knelpunten. 

. Monitoring en uitstroom 

Monitoring vindt in zeer wisselende mate plaats. De caseload is meestal wel bekend, maar 
het verloop en zeker succesvolle uitstroom veel minder. Vrijwel niemand kan een sluitende 
definitie geven van een geslaagde of succesvolle casus. Voor de een betekent succes het 
verstrekken van een geschikte woning, maar bestaat er verder geen zicht op de lange-
termijneffecten daarvan. Een ander vermijdt bewust elke definiëring: de 
levensloopbenadering kan immers ook levenslange regie betekenen op (de behoefte aan) 
begeleiding en zorg, met voortdurend op- en afschalen. Meestal wordt geprobeerd 
cliënten te stabiliseren en geleidelijk aan los te laten, naar het inzicht van de betrokken 
professional.  

.  Regie 

Meestal bepaalt de situatie van de cliënt, de casus, wat er gebeurt. Maatwerk is het credo. 
Casusregie het motto. Doen wat nodig is en de beschikbare tijd en middelen zo goed 
mogelijk verdelen over de caseload. De een krijgt een woning, de ander een auto, weer een 
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ander behoud van uitkering of dagbesteding, enzovoort. Er wordt gewerkt aan contact en 
vertrouwen en er wordt simpelweg ‘gecheckt’ of de cliënt ‘inderdaad’ zelf kan voorzien in 
zijn vijf leefgebieden. Dat is mooi, maar procesregie (leiding nemen in de samenwerking 
tussen de verschillende partners, onder andere door duidelijke afspraken te maken over 
het werkproces) ontbreekt in ongeveer de helft van de gevallen. Transparantie over de 
werkprocessen dientengevolge ook. En dat kan gevolgen hebben voor toekomstige 
financiering van de projecten. 

. Privacy en communicatie 

De Wet straffen en beschermen, die in de loop van  ingaat, zou het gemakkelijker 
moeten maken om als gemeente of zorgverlenende partij gedetineerden te kunnen 
bezoeken, en privacygevoelige gegevens te kunnen delen. Het idee is dat gedetineerden 
vaker toestemming zullen geven om gegevens te delen, nu ze meer verantwoordelijkheid 
krijgen voor hun eigen terugkeer in de samenleving. Nu hebben alleen justitiële 
medewerkers vrij toegang tot gedetineerden. Moet er informatie worden gedeeld dan 
moeten zij om toestemming daarvoor vragen. Die toestemming wordt nogal eens 
geweigerd. Vaak omdat de cliënten niet goed kunnen overzien waarvoor precies hun 
toestemming wordt gevraagd. De communicatie tussen mensen ‘binnen’ (PI-
medewerkers) en ‘buiten’ (bijvoorbeeld nazorgcoördinatoren) verloopt zeer wisselend. 
Kent men elkaar, dan is het geen probleem, dan wordt er gebeld en worden de zaken 
geregeld, maar als het via de officiële wegen moet dan gaan er gemakkelijk dingen mis. 
Meldingen worden niet tijdig gedaan, waardoor geplande nazorg niet tijdig kan worden 
geëffectueerd. Dit speelt vooral in huizen van bewaring, waarbij de einddatum van de 
gevangenhouding, door beslissingen van de rechter-commissaris, plotseling kan 
veranderen. 

.  Regionale plaatsing 

Soms worden gedetineerden niet in de PI van (of in de buurt van) hun 
woonplaats/gemeente geplaatst, maar elders. Plaatsingen elders zijn soms nodig vanwege 
plaatsgebrek of vanwege het feit dat te veel vrienden of familieleden uit dezelfde 
woonomgeving in één PI komen te zitten en daarmee hun criminele activiteiten ook 
‘binnen’ dreigen te kunnen voortzetten. 

Een plaatsing ver buiten de woongemeente kan echter vérgaande consequenties hebben. 
Gedetineerden kunnen vaak niet meer worden bezocht, tenzij ten koste van veel reistijd, er 
kan niet ‘even’ met casemanagers worden gebeld, omdat niet duidelijk is wie de betrokken 
casemanager is, meldingen gaan mis, kortom, er ontstaat (onbedoelde) willekeur ten 
aanzien van verleende hulp en zorg door de verantwoordelijke gemeente. Reclassering kan 
wel ‘naar binnen’, maar dat heeft in beginsel alleen zin als er na de detentie sprake blijft 
van een justitiële titel (een voorwaardelijke voortzetting van de detentie, bijvoorbeeld).  

. Financiering 

Het veranderen van werkprocessen gebeurt niet zomaar. Daar is een aanjager voor nodig, 
iemand die ‘de neuzen dezelfde kant op zet’, zoals her en der te horen valt, iemand die 
lobbyt, regelt, pioniert én financiert. De Koers en kansen-subsidies boden en bieden bij 
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uitstek de kans om zonder de rompslomp van de financiering vernieuwende 
werkprocessen op touw te zetten, uit te proberen en te verfijnen. De kosten van de 
Koersen kansen-projectleider, alsmede (bijvoorbeeld) de huur van de woning van een 
cliënt die moest worden doorbetaald, konden als het moest uit een en dezelfde ‘pot’ 
worden betaald. Zorgen bestaan over de periode na de pilot. Hoe wordt de projectleider 
straks betaald, kan dat nog wel? Maar ook, hoe moet complexe zorg worden gefinancierd, 
als zorgverzekeraar, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg 
(Wlz) ontoereikend zijn of (te) lang op zich laten wachten? Een probleem dat allesbehalve 
nieuw is (cf. Balogh & Moors, ), maar wel nog altijd actueel is. 

.  Covid- -epidemie 

De Covid- -epidemie speelde in het jaar van dit onderzoek ( ) in de hele wereld een 
dominante rol. De maatregelen die dientengevolge in Nederland werden genomen, 
speelden alle Koers en kansen-pilots parten. Sommige pilots kwamen net een beetje op 
stoom toen de eerste lockdown in maart  werd afgekondigd. Een deel van de ‘aanvoer’ 
kwam helemaal stil te liggen. Overal werd de caseload noodgedwongen drastisch 
teruggeschroefd. De executie van veel gevangenisstraffen werd uitgesteld. PI’s konden 
meestal niet meer worden bezocht door ‘buitenstaanders’, zoals gemeenteambtenaren en 
zorgmedewerkers ineens weer duidelijk werden gezien. Online-faciliteiten konden lang 
niet altijd geregeld worden en voldeden bovendien vaak niet aan de eisen die de meeste 
professionals zichzelf stellen, namelijk iemand kunnen zien, in de meest brede betekenis 
van het woord. Daardoor was er veel minder contact met de gedetineerden dan de 
bedoeling was. 

d. Zijn er factoren die bevorderend werken in de uitvoering van de projecten? Zo ja 
welke zijn dat? 

Belangrijkste aanjager is zonder meer het niet-geoormerkte geld geweest. Geen ‘geschuif 
met potjes’ of moeilijkheden met het regelen van geld voor eenvoudige materiële 
interventies of met het regelen van tijdrovende Wmo- of Wlz-trajecten, maar kunnen 
doen, en experimenteren met, wat nodig lijkt.  

Het maken van nieuwe, andere werkafspraken lijkt daarnaast gemakkelijker als er ‘een 
vlag’ op staat. De vlag van Koers en kansen in dit geval en een ministerie (het ministerie 
van Justitie en Veiligheid) dat daarachter staat. Dat bevordert de welwillendheid en dus 
ook de mogelijkheid om het ook binnen vastomlijnde structuren (zoals we die vaak in PI’s 
aantreffen) anders te kunnen doen, door ‘binnen’ meer aandacht voor ‘buiten’ te hebben. 
Kortom, het feit dat de projecten pilots waren, met alle voordelen van dien, heeft goed 
gewerkt. Tegelijkertijd zien we dat implementeren van die pilots in de bestaande 
structuren nog lastig is, omdat daar bij de opzet te weinig aandacht aan is besteed. Men 
was bezig met het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering en het organiseren 
van de nieuwe werkprocessen en nog niet met de fase daarna. 

Een tweede bevorderende factor is dat binnen de unieke ‘proefopstelling’ van de pilots de 
professionele ruimte tijdelijk vrij gemakkelijk kon worden verruimd. Doordat niet elke 
handeling behoefde te worden uitgelegd of verantwoord, kon er relatief snel en ook 
vernieuwend worden gewerkt. Tegelijkertijd is dit ook een valkuil, want het zorgt wel voor 



        April  

 
 

tijdelijk ‘intern’ succes, maar het belemmert blijvend ‘extern’ succes, doordat onduidelijk 
blijft hoe bepaalde keuzes worden gemaakt. 

Een derde bevorderende factor, die verband houdt met de eerste twee, is enthousiasme en 
(gezamenlijk) ondernemerschap onder de betrokken professionals. Men koestert over het 
algemeen groot vertrouwen in de toegevoegde waarde van de geleverde inspanningen, 
zonder daarin te worden gehinderd door wat men ervaart als ‘bureaucratische 
rompslomp.’ 

a. In hoeverre ontwikkelen de eerste resultaten zich in de richting van de 
nagestreefde (intermediaire) doelen?  

Als we aannemen dat het op orde brengen van tekorten op de vijf basisvoorwaarden bij ex-
gedetineerden bijdraagt aan hun stabiliteit en zelfredzaamheid en dat dit op zijn beurt 
bijdraagt aan succesvolle re-integratie en recidivevermindering, dan kunnen we zeker 
zeggen dat de eerste resultaten zich in de richting van de nagestreefde doelen 
ontwikkelen. In alle pilots wordt immers gewerkt aan het op orde brengen of houden van 
de vijf basisvoorwaarden. In de wetenschappelijke literatuur (zie de planevaluatie, maar 
ook de zesde nazorgmonitor van het WODC: Boschman et al., ; ) is voldoende 
bewijs te vinden dat het op orde hebben van één of meer van de vijf basisvoorwaarden 
bijdraagt aan recidive-vermindering.  

Daar staat naast dat professionals overtuigd zijn van het nut en de effectiviteit van hun 
inspanningen. Belangrijk, want zonder die overtuiging is de kans dat de resultaten zich in 
de richting van de nagestreefde doelen ontwikkelen natuurlijk gering. De professionals 
doen wat in hun ogen nodig is (“niets doen is geen optie”), en proberen hun inspanningen 
meestal te richten op diegenen waarvan zij menen dat die de meeste kans van slagen 
hebben op stabilisering van hun leven. Dat wil (meestal) zeggen dat er sprake moet zijn 
van enige motivatie bij de cliënt om de hulp te ontvangen die hij of zij ook daadwerkelijk 
nodig heeft. 

Maar het wil óók zeggen dat er van de cliënt actieve medewerking nodig is om succesvol te 
re-integreren. Het is geen éénrichtingsverkeer. We zien dat bij de ondervraagde 
gedetineerde cliënten terug. De mensen die we spraken, lieten zien dat motivatie en 
zelfinzicht belangrijk zijn, maar dat die alleen effect hebben in een positieve interactie met 
de begeleider of hulpverlener. De Koers en kansen-pilots hebben veel professionals juist 
daarvoor de ruimte gegeven. Dit met de rugwind van maatschappelijke tendensen, die die 
eigen verantwoordelijkheid willen stimuleren én ondersteunen. 

b. Zijn er onderdelen van de projecten die door betrokkenen als succesvol worden 
aangemerkt; of juist niet? Zo ja, welke? Waarom? 

Vroegtijdig, dus al tijdens, of zelfs vóór de detentie, spreken met cliënten met een 
multidisciplinair team en daarbij een Detentie- en Reïntegratieplan maken (of hoe het dan 
ook maar wordt genoemd), wordt als succesvol gezien. Twee pilots wijken daar overigens 
van af doordat de gevangenisstraf al langer geleden uitgezeten kan zijn. Voor het overige 
laten de projecten zich niet zozeer opknippen in ‘onderdelen’. Het is juist de domein-
overstijgende, integrale aanpak in combinatie met maatwerk die als succesvol wordt 
gezien, doordat die een geleidelijke overgang ‘van binnen naar buiten’ mogelijk maakt. 
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c. In hoeverre volstaat de projectopzet en -uitvoering volgens betrokkenen om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken? Zijn aanpassingen/verbeteringen van de 
projecten nodig/wenselijk? Zo ja welke? 

De projectopzetten volstaan om de gestelde doelen te bereiken (zie ook het antwoord op 
vraag a). Grootste probleem lijkt evenwel de eindigheid van de huidige financiering te 
zijn, in combinatie met het feit dat in de projectopzetten niet of onvoldoende is nagedacht 
over continuering.  

Door meer aandacht te hebben voor de doelmatigheid van de projecten, maken deze een 
grotere kans voortgezet te kunnen worden. Dankzij de pilotsubsidie konden nieuwe 
werkwijzen worden beproefd. Door de kosten ervan inzichtelijk te maken in relatie tot wat 
als ‘succesvol’ wordt gezien, en afspraken te maken over wat daarbij als redelijk kan 
worden gezien, kan eventuele toekomstige financiering worden verantwoord.  

d. In hoeverre adresseren de re-integratieprojecten de problematiek van de doelgroep 
en in hoeverre helpen ze om die problematiek op te lossen, dan wel te voorkomen? 

Er is niet echt sprake van één doelgroep. Het is juist de diversiteit aan doelgroepen, en de 
aandacht daarvoor, die een succesfactor lijkt te zijn. Denk aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking of ernstige psychiatrische problematiek, daklozen, verslaafden, 
maar ook arrestanten, zelfmelders en (zeer) kortgestraften; allemaal doelgroepen die in 
het reguliere circuit in veel situaties tussen wal en schip vallen, of niet als doelgroep 
worden (h)erkend. Met de Koers en kansen-gelden kon de bestaande caseload met deze 
doelgroepen worden uitgebreid, simpelweg door er extra aandacht voor te hebben.  

Doordat in alle pilots maatwerk wordt geleverd, wordt er dus ook aandacht gegeven aan 
de specifieke problematiek van de cliënten. Tenminste, als die problematiek te maken 
heeft met de vijf basisvoorwaarden. In sommige pilots wordt niet aan alle leefgebieden 
(evenveel) aandacht gegeven. In sommige andere juist wel.  

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden te formuleren voor verbetering van de projecten, 
zoals ten aanzien van de (intermediaire) doelen en de werkzame elementen en 
mechanismen, de toeleiding/instroom, de uitvoering, de samenwerking met (netwerk-
)partners? 
Door inzet te plegen op het op orde krijgen of houden van de basisvoorwaarden van 
binnen het reguliere circuit veronachtzaamde doelgroepen van ex-gedetineerden is 
gebleken dat het aannemelijk is dat alle lopende en hier onderzochte pilots in meer of 
mindere mate bijdragen aan het gestelde doel, namelijk recidivevermindering. Zo bezien 
hoeft er aan de (intermediaire) doelen en werkzame elementen niet zoveel te veranderen. 
De manier waarop die inzet het beste kon en kan worden gepleegd, is voor alle pilots een 
zoektocht geweest en verschilt sterk per pilot. Er zijn dan ook geen generieke 
aanbevelingen te formuleren over de toeleiding, uitvoering en samenwerking. Wel 
verdient het aanbeveling om steeds goed in het vizier te hebben wat een redelijke 
verhouding is tussen kosten en baten, ofwel wat een interventie op een basisvoorwaarde 
onder welke voorwaarden mag kosten. Het is daarbij van belang om van tevoren te 
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definiëren wanneer de interventie een succes genoemd mag worden.  
 

. Zijn op basis van de inzichten uit de beantwoording van de bovenstaande 
onderzoeksvragen mogelijkheden voor bestendiging naar voren gekomen, zoals ten 
aanzien van het wegnemen van (structurele) knelpunten in de praktijk, de mate waarin 
werkwijzen op te schalen zijn, manieren om werkwijzen te verspreiden naar andere 
gemeenten, geleerde lessen (do’s and dont’s) over de gekozen projectenaanpak? 
De pilots hebben kunnen laten zien dat structurele knelpunten in de (reguliere) praktijk 
(zoals het veronachtzamen van de re-integratie van bepaalde groepen ex-gedetineerden) 
kunnen worden omzeild door een andere manier van werken.  

Wat binnen de ene context werkt, is echter niet zomaar over te hevelen naar een andere 
context. Belangrijk daarbij is de schaalgrootte in relatie tot de doelgroep. Is de doelgroep 
‘zwaar’ (ernstige gevallen, multiproblematiek) dan is kleinschaligheid (‘korte lijnen’) 
gewenst en kan er dus ook maar een betrekkelijk gering aantal mensen worden geholpen. 
Is de doelgroep ‘licht’ (concrete, meestal materiële interventies) dan is een grootschaliger 
aanpak mogelijk, maar bestaat het gevaar dat succesfactoren (het enthousiasme, het 
ondernemerschap, de ‘vlag’ waaronder men werkt, het ‘wij-gevoel’) verwateren en oude, 
bestaande, reguliere structuren weer de overhand krijgen. Het is dus van belang om de 
schaalgrootte in de gaten te houden.  

Deze studie heeft laten zien dat de pilots doeltreffend kunnen zijn. Om ze te bestendigen, 
zou beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden wat binnen de pilots als een ‘geslaagd 
traject’ wordt gezien. Daarmee kunnen ze hun interne succes, met ‘de wind in de rug’ van 
de huidige maatschappelijke tendensen om juist de extra zwakkeren meer eigen 
verantwoordelijkheid te geven én te helpen, vertalen naar extern succes. 

 

Conclusie 
Uit de procesevaluatie blijkt dat het voor veel pilotprojecten zoeken is geweest naar de 
juiste werkvorm. Zelf overtuigd zijn van nut en noodzaak van je project betekent niet dat 
iedereen dat automatisch ook is. De benodigde cultuurveranderingen die de 
samenwerking tussen gemeenten, reclassering, DJI en de verschillende zorgpartijen 
zouden moeten bevorderen, leken bovendien sterk te worden vertraagd door de 
heersende Covid- -epidemie en, vooral natuurlijk, de beperkende gevolgen die dat had 
voor ontmoetingen en de instroom van cliënten. Gebrekkige informatiesystemen en het 
feit dat regionale plaatsing nog lang geen standaard is, hebben niet geholpen. 

Desondanks zijn bevlogen projectleiders erin geslaagd om een mentaliteitsverandering in 
gang te zetten waarmee ex-gedetineerden die ‘normaal gesproken’ tussen wal en schip 
dreigden te vallen, konden worden geholpen bij hun re-integratie. Dat gebeurt op 
uiteenlopende manieren, van hoog-complexe zorgverlening voor mensen met ernstige 
(multi)problematiek tot aan het eenvoudigweg verstrekken van een hulpmiddel waarmee 
de cliënt zelf in staat is zijn leven ‘op de rit’ te houden. 
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Een pilot betekent vaak pionieren: werkende weg uitvinden wat werkt en waarom. Dankzij 
het niet-geoormerkte geld van de Koers en kansen-subsidies was daar alle ruimte voor. 
Tegelijkertijd zien we dat dat ook heeft geleid tot het veronachtzamen van een aantal 
belangrijke kwesties. Zo is er onvoldoende nagedacht over een goede afstemming van 
screening en analyse met de interventie en de organisatie daarvan: goed helder krijgen wat 
je voor wie moet en kunt doen. Wat je moet doen (om recidive zoveel mogelijk te 
beperken), is omschreven in de planevaluatie, en is in de pilotprojecten ook wel duidelijk 
(investeren op de vijf leefgebieden). Wat je precies kunt doen, verschilt per pilot, en wordt 
bepaald door de (juiste) mentaliteit en cultuur bij de samenwerkingspartners en het 
vermogen om wat je moet doen, goed georganiseerd te krijgen. Weten wat je voor wie 
kunt doen en hoe dat moet, betekent dat je ook kunt definiëren wanneer een traject een 
succes genoemd kan worden. 

Er is voor het vooraf definiëren van succes in de pilotprojecten weinig tot geen aandacht 
geweest. En daardoor is er ook te weinig aandacht geweest voor het vervolg: hoe verder 
als de proefperiode eindigt? Wie neemt de financiering over en onder welke voorwaarden? 
De projecten kenmerken zich echter ook door noeste arbeid en optimisme. Of, zoals één 
van de projectleiders het verwoordde: “Als wij maar de goede dingen blijven doen, en dat 
laten zien, komt de financiering vanzelf.” 
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Bijlage B – Functies van geïnterviewde personen 

Aan de geïnterviewde personen is anonimiteit toegezegd, opdat zij vrijuit zouden kunnen 
spreken over hun werk in relatie tot de Koers en kansen-pilots. Om die reden noemen we 
hier alleen de functies van de geïnterviewde personen. 
 

Projectleider   10 
Nazorgcoördinator  7 
Casemanager  5 
Directeur  5 
Coördinator  4 
Reclasseerder / 
adviseur  3 
Manager  2 
Levensloopconsulent  2 
Gedragsdeskundige 2 
Ambulant begeleider  1 
Maatschappelijk 
werker  1 
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Summary 

Rejoycing freedom? A plan and process evaluation of ten 
“Direction and opportunities”-pilots aimed at the 
reintegration of ex-prisoners 
 
In , the Ministry of Justice and Security launched the “Direction and opportunities for 
sanction enforcement” program. With this program, the ministry wants to make the 
execution of sanctions robust and flexible. But above all, it is about reducing the recidivism 
of ex-prisoners. The program aims to stimulate innovative projects from local practice, 
collect learning experiences, and identify, maintain and further implement the successful 
projects or parts thereof. 
Within the framework of the program, a plan and process evaluation was carried out of a 
total of ten pilot projects. These ten projects are specifically aimed at reintegration and 
thus prevention of recidivism of ex-prisoners. This report reports on this plan and process 
evaluation. 
 
The Scientific Research and Documentation Center (WODC), commissioner of the 
research, formulates the objective of the study as follows: 

To gain insight into the experiences with and the perceived impact of a selection of 
projects/interventions included in the ‘Direction and opportunities for sanction 
enforcement’ program, aimed at (i) the reintegration of (former) prisoners and (ii) 
the collaboration between municipalities, health care and the other network 
partners in the justice domain. 

For the purpose of the plan evaluation, a norms and evaluation framework was developed, 
which was based on international literature concerning elements and mechanisms that 
demonstrably contribute to a reduction in recidivism. This overarching evaluation 
framework was used to evaluate the selected pilot projects as a whole. 
The pilot projects are not all studied and described separately, but as much as possible as a 
whole. The underlying question is therefore not 'what have the studied pilots separately 
yielded in terms of knowledge and insight?', but 'what have these types of pilots taught 
us?' This means that we look for similarities in the ways in which the pilots all try to achieve 
the same goal, namely promoting social reintegration and thus reducing recidivism among 
ex-prisoners. 
For the purpose of the research, several interviews were conducted with the project 
leaders of the studied pilots In total, some forty persons from all disciplines who are 
directly involved in the return of ex-prisoners were interviewed (online). The aim was to 
provide feedback to the project leaders on the information collected in the field, both to 
supplement and verify it. 
Below, we answer the research questions for the plan evaluation and process evaluation, 
respectively. We conclude the summary with a conclusion.  
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Plan evaluation 

a. Which (intermediate) goals are pursued with the reintegration projects in the 
context of the ‘Direction and opportunities for sanction enforcement’ program? 
The goals and intermediate goals that are pursued with the ‘Direction and opportunities 
for sanction enforcement’ pilots are relatively easy to formulate. All projects aim to reduce 
recidivism by providing assistance in getting or keeping the five basic conditions in order, 
namely work/income, housing, finances/debt, care and identity papers, also referred to as 
living conditions. Some projects clarify intermediate goals, namely stabilizing the life of 
the client and repairing detention damage. It means that the client is provided with the 
necessities in some or all of the five essential areas. 

b. With which (presumed) effective elements and mechanisms, and in what way is it 
intended to achieve the (intermediate) goals of research question a? 
To achieve the goals, the following means are used in various ways: guidance / supervision, 
treatment, use of the client’s own network, and promotion of (self-) insight and (self-) 
knowledge. 
We see that it is seldom made clear what exactly, for example, counselling should consist 
of. This is often left to the craftsmanship of the professional. Counselling may consist of 
the provision of necessities in the five essential areas or offering help and support to the 
client’s in order to learn to arrange this themselves. 
What treatment should entail is specified in half of the pilots. Within the framework of 
‘Direction and opportunities for sanction enforcement program’, this usually concerns the 
treatment of addiction and/or (serious) psychiatric problems. For the rest, treatments can 
of course also form part of the care provided. 
The use of the client’s own network is not so much an intervention, as it is part of an 
analysis of how professional, client and the (prosocial) network can together ensure that 
the client becomes stable (and/or self-reliant). This analysis is made in about half of the 
pilots and is always (implicitly) part of the councelling. When the analysis is made, the 
result is usually recorded in a plan. This plan is discussed with the client and agreed upon, 
with an explicit look at its feasibility and the required commitment and resources. This 
contributes to the fourth element: promoting (self-) insight and (self-) knowledge, and this 
is ultimately an (implicit) part of the counselling. 
The often implicit character of the use of resources to achieve the (intermediate) goals 
makes it difficult to answer this question more explicitly. 

c. Which contextual characteristics (preconditions, local context, practical operation) 
of the reintegration projects can be distinguished? 
The framework of standards from chapter two places active elements in four contexts: 
screening, analysis, organization and intervention. We see that about half of the pilots, in 
varying compositions, pay explicit attention to screening and analysis, seek to connect to 
the strengths of a client and pay attention to an effective working alliance. A minority pays 
explicit attention to general responsiveness, the majority to specific responsiveness, using 
client-specific interventions to try to connect to what a client is sensitive to and reacts to. 
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The pilots are very differently organised. We see large-scale projects with many parties 
involved and small-scale pilots in which (in principle) only one municipality and one 
penitentiary institution are involved. Characteristic of the smaller projects is that many 
organisational aspects are left to the craftsmanship of the professionals. 
In the abovementioned, we have seen active elements and their contexts. But to what 
extent can we also speak of a mechanism? The program logic of the pilots can be 
interpreted as a mechanism, in which active elements interact with each other. If we link 
this to the main target group (usually short-term prisoners, people who have to stay in 
prison for less than a month) and the moment of intervention (usually during and 
sometimes even before detention), we can conclude that the mechanism of the pilots is 
mainly aimed at maintaining the basic conditions for a prosocial, non-criminal life, rather 
than at recovery or harnessing it. In other words, it is primarily about preservation, and 
secondarily, if the former fails, about recovery. 

d. Which (intermediate) goals, effective elements and mechanisms and / or 
contextual characteristics of the projects can be seen as innovative, and why? 
Innovative aspects can only be found in the contextual factors.. The (intermediate) 
objectives of the pilots cannot be called new or innovative. The program logic of the pilots 
is very similar to the program logic of the ‘Terugdringen Recidive’ program. The active 
elements are not innovative either. Guidance, treatment, deployment of one’s own 
network and increasing (self-) insight and (self-) knowledge have been core responsibilities 
of the probation service, forensic careservice and / or municipality for decades.  
What is innovative, are the various target groups that some pilots focus on, ranging from 
`(ex) offenders with a mild intellectual disability and serious psychiatric problems’ to ‘short-
term self-reporters’.24 By targeting a specific target group, efforts and resources can be 
used efficiently and are purposefully deployed. It is also innovative that clients are visited 
during their detention, or sometimes even before that, to see what is necessary for proper 
reintegration. 
However, many pilot projects are very similar to the regular aftercare programs that have 
already existed for some time. They are then used to improve existing work processes. 

e. To what extent and how do the (intermediary) goals, effective elements and 
mechanisms and / or contextual characteristics form an interpretation / elaboration of 
the three lines of change: safe nearby, life course central and craftsmanship first? 
 
Safe nearby: The small scale of some pilot projects is striking. This ensures that 
organisational difficulties (which played tricks on the ‘Terugdringen Recidive’ program) can 
be resolved more easily and more quickly. Local partners (care providers, district teams, 
schools, employers, community organisations, neighbourhood initiatives, district police 
officers and housing corporations) are often involved, as described in the Whitepaper 
‘Koers en kansen’.  
 

 
 
24 Self-reporters are people who report themselves on a given date to the prison where they have been placed by the DJI. Short-term 
self reporters have a prison sentence of less than one year. 
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Life course central: The term ‘life course’ is mentioned in six of the ten pilot project plans. 
This does not mean that the other four projects do not care about the life course. After all, 
all pilot projects focus on the five basic conditions / life areas or on "an approach that, from 
a broader perspective, is aimed at the causes of and changes in criminal behaviour in order 
to prevent recidivism", as the Whitepaper puts it. This means that the client’s needs are 
examined together. What happens subsequently with this knowledge varies. In about half 
of the pilots, the intention is to draw up an action plan (in a physical document), and also in 
about half of the pilots the intention is to involve the delinquent’s own social network in 
the return to society. That the approach must also “do justice to the victim and the 
neighborhood where the perpetrator and / or victim live”, as stated in the Whitepaper, is 
nowhere to be found.  
Craftmanship first: The White Paper describes ‘craftsmanship first’, among other things, 
as "being able to give priority to other disciplines, jointly determining who should take the 
lead and making firm agreements about everyone's efforts, information exchange and 
evaluation." Here, too, we see that the pilots differ. We rarely come across "hard 
agreements". Rather, it is the opposite. However, that does not mean that craftsmanship 
would not come first. It's just not made that explicit. It also means that many professionals 
can use their professional space to get things done (in their eyes) to save an ex-convict 
from a relapse in crime. 

f. At a higher level of abstraction, what are the similarities and differences between 
the reintegration projects? 
The similarities between the pilot projects are mainly found in their program logic. In a 
more or less elaborated form, all projects assume that by limiting the damage of detention 
or by offering help on the five basic conditions, a stable living situation for the ex-prisoner 
can be obtained or maintained, so that he or she can better rehabilitate and reintegrate 
and is less likely to reoffend. 
The differences are found in the contextual factors, or the degree to which attention is paid 
to screening and analysising the offender and to the proper organisation of the 
intervention(s). It has also been described as starting at the front or at the back. If you start 
at the front, you first make a plan and implement it with guidance. If you start at the back, 
you immediately start with guidance and work your way through what needs to be done 
and what is feasible. 

a. To what extent is there, nationally or internationally, empirical support for the 
effectiveness of innovative elements and mechanisms in reintegration projects? 
For research question d we already established that there are not so many innovative 
elements or mechanisms to be found in the pilots. If we want to speak of innovations, we 
find them in contextual factors. The specificity of the various target groups of the pilots 
stood out. However, hardly any research is available into the effectiveness of interventions 
among specific target groups. 
A second innovative element was the early start of the intervention. Again, we found no 
empirical evidence for this. That is not to say that it would not work. It is clear that deficits 
in the five areas of life can only increase over time in detention, so early intervention 
makes sense. 
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b. Are there effective elements and mechanisms to be found in the literature on 
reintegration of (former) prisoners, that are not present in the projects and should 
possibly be included in them for better results? 
All effective elements and mechanisms, which we have included in a framework of norms 
(see chapter two), are reflected in the project plans. However, they do not appear in all 
project plans. In fact, there are only two project plans that pay attention to effective 
elements from both the Risk - Needs - Responsivity (RNR) model (see section . ) and the 
Good Lives (GL) model (see section . ) and to (the conditions for) an effective working 
alliance. 
It seems that projects can be ‘scaled up’ with effective elements from the norms 
framework that are not currently included. We say “it seems” because it is not clear in 
advance whether upscaling is always desirable and feasible. After all, this is related to 
motivation, manpower and resources, but also to the fact that certain elements may not 
be found in the plans but are actually applied in practice. There are clear indications that 
many aspects that are effective are not made explicit but are implicitly left to the 
craftmanship of the professional. In order to be able to scale up the projects, it is therefore 
necessary to delve into the existing work process and to consider and clearly explain what 
is already being done and what can still be done. 

Process evaluation 

a. How are the (intermediate) goals and the effectiveness of the elements and 
mechanisms measured? 
If we define effectiveness in terms of successful reintegration or reduction of recidivism, 
we find that this is not systematically registered. Successful reintegration is not 
operationalized in measurable elements. There are plans for measuring recidivism, but it is 
often still ‘too early’ to implement them. The caseload is generally kept up to date and in 
most cases, this also includes the interventions that have been carried out. In general, the 
efforts made are registered, but the results are not. 

b. What information must / can (still) be recorded to measure the results of the 
projects? 
None of the projects had a clear definition of ‘success’. The goal is often 'stabilisation', but 
that has many gradations, often with relapse. As a result, the intervention is often a 
process of upscaling and downscaling help, with no predetermined end goal. This 
immediately raises the question whether ‘the results of the projects’ can be measured. It is 
better to monitor the work processes and the caseload and to see whether ‘the right thing’ 
is being done, given what is known about effective elements. An effective working alliance, 
for example, is an important part of this, but its result is difficult to determine objectively. 
But it is good and necessary to define ‘success’, even if only in terms of the effort put into, 
for example, the five areas of life, in order to be able to make clear when a program can be 
labelled as successful. 
In addition, it is important to be able to show that the efforts are proportional to the 
potential gains to be achieved for society. And if then those efforts are being made on the 
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right people. These are people who pose a risk to society and / or to themselves, and who 
are respond well to the intervention(s). An assessment of this can easily be left to an 
experienced professional (as is currently the case), as long as it can be made clear that he 
or she has been given the space to actually form this assessment.  
 

a. To what extent did the reintegration projects get started? 
One of the projects examined was terminated prematurely. And one project has not yet 
been implemented. The remaining eight projects have started, networks have been 
formed, a change in mentality has taken place and work processes have been adjusted, but 
the caseload has remained lower than intended. This is largely due to the Covid-  
epidemic (there was a drying influx of clients), but sometimes also due to the lack of 
sufficiently clear administrative agreements, changes of project leaders and in a few cases 
due to long-term illness. 
Nevertheless, in all eight running projects, knowledge and experience has been gained 
with the new working methods, in which a plan is already drawn up with the client before 
or during the detention period for the period thereafter and an attempt is made to get that 
plan implemented. None of the pilots has yet been able to implement the new method in 
the existing structure. As a result, all pilots suffer from what is called the pilot paradox: 
internally a success, but difficult to scale up within the existing (financial) structure, the 
main cause of which is the failure to clearly define exactly what ‘successful processes’ are. 

b. Are the projects being carried out as intended? If not, why not? 
In essence, the projects are executed as intended. There are new working methods. 
However, implementation practice is constantly being adjusted. This usually means 
expansion: more care parties, more prisons, more municipalities, more types of 
interventions. The intent of the projects remains intact (namely making agreements with 
the prisoner at an early stage and implementing them); the organisation and 
implementation are actually constantly changing. It is an illusion to think that new working 
methods can be implemented in one go. These have to grow and slowly gain a foothold, as 
in an organic process. The pilots learn from each other and this study, too, wanted to 
contribute (through learning evaluation) to the optimization of the work processes. 

c. Are there bottlenecks, barriers or unforeseen (side) effects during the 
implementation of the projects? If yes, which? What changes / solutions are possible 
and / or made? 
 
We identify six bottlenecks. 
 

. Monitoring and outflow 
Monitoring takes place to a very varying degree. The caseload is usually known, but the 
progress and certainly the successful outflow much less. Hardly anyone can give a 
conclusive definition of a successful case. For some, success means providing a suitable 
home, but there is no further insight into the long-term effects of this. Another consciously 
avoids any definition: after all, the life-course approach can also mean lifelong control over 
(the need for) guidance and care, with constant scaling up and down. An attempt is usually 
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made to stabilize clients and to gradually let go, according to the judgment of the 
professional involved. 
 

. Direction 
Usually, the client's situation, the case, determines what happens. Customisation is the 
credo. Case management is the motto. Doing what is necessary and dividing the available 
time and resources across the caseload as best as possible. One person gets a house, 
another a car, yet another retains his/her benefits or day care, and so on. They work on 
establishing contact and trust and simply 'check' whether the client can 'indeed' provide for 
himself in his five areas of life. That is all well and good, but process management (taking 
the lead in the cooperation between the different partners, by, among other things, 
making clear agreements on the work process) is lacking in about half of the cases. 
Transparency about work processes is also lacking as a result. And that can have 
consequences for the future financing of projects. 
 

. Privacy and communication 
The Sentencing and Protection Act, which will come in to force on May , , should 
make it easier for a municipality or care services to visit detainees and share privacy-
sensitive data. The idea is that detainees will more often give permission to share data as 
they become more responsible for their own return to society. Now only judicial officers 
have free access to detainees. If information is to be shared, they must ask for permission. 
That permission is often refused. Often because clients are unable to see exactly what their 
permission is being sought for. The communication between people ‘inside’ (prison 
employees) and ‘outside’ (for example aftercare coordinators) is very variable. If people 
know each other, it is not a problem; then there is a call and things are arranged. But if it 
has to be done via the official channels, things can easily go wrong. Reports are not made 
on time, so that planned aftercare cannot be effectuated on time. This is especially the 
case in pre-trial detention, where the end date of the detention can change suddenly due 
to decisions of the examining judge. 
 

. Regional placement 
Sometimes prisoners are not placed in the prison in (or in the vicinity of) their place of 
residence / municipality, but elsewhere. Placements elsewhere are sometimes necessary 
due to lack of space or due to the fact that too many friends or family members from the 
same living environment end up in one detention facility and therefore may continue their 
criminal activities ‘inside’. 
However, placement far outside the municipality of residence can have far-reaching 
consequences. Detainees can often no longer be visited, unless at the expense of a lot of 
travel time, case managers cannot just be called because it is not clear who the relevant 
case manager is, reports go wrong; in short, (unintentional) arbitrariness arises with regard 
to assistance and care provided by the responsible municipality. Probation can ‘go inside’, 
but in principle that only makes sense if a probation period remains after the detention. 
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. Financing 
Changing work processes does not just happen. This requires a catalyst, someone who 
‘points things in the same direction’, as can be heard here and there: someone who 
lobbies, regulates, pioneers and finances. The ‘Direction and opportunities for sanction 
enforcement’ subsidies offered an excellent opportunity to set up, try out and refine 
innovative work processes without the hassle of funding. The costs of the project manager 
as well as (for example) the rent of a client's home that had to be paid for, comes from one 
and the same ‘source’. There are concerns about the period after the pilot. How will the 
project manager be paid later, is that still possible? But also, how should complex care be 
financed if a health insurer, the Social Support Act or the Long-term Care Act are 
inadequate or take (too) long to arrive? A problem that is anything but new (cf. Balogh & 
Moors, ), but is still topical. 
 

. Covid-  epidemic 
The Covid-  epidemic played a dominant role worldwide in the year of this study ( ). 
The measures that were taken in the Netherlands as a result affected all of the pilots. 
Some pilots were just getting up to speed when the first lockdown was announced in 
March . Some of the influx came to a complete standstill. Everywhere, the caseload 
was forced to be drastically reduced. The execution of many prison sentences was 
postponed. Detention facilities could mostly no longer be visited by ‘outsiders’, which is 
how municipal officials and health care professionals were suddenly seen again. Online 
facilities could not always be arranged and, moreover, often did not meet the 
requirements that most professionals set for themselves, namely being able to see 
someone, in the broadest sense of the word. As a result, there was much less contact with 
the detainees than was intended. 

d. Are there factors that promote the implementation of the projects? If so, which are 
they? 
The most important driver has without a doubt been the non-earmarked money. No 
‘shuffling with funds’ or difficulties with arranging money for simple material interventions 
or with arranging time-consuming ‘Wmo’ or ‘Wlz’ trajectories, but being able to do and 
experiment with what seems necessary. 
It also seems easier to make new, different work arrangements if it is ‘flagged’. The flag of 
the ‘Direction and opportunities for sanction enforcement’ program in this case and a 
ministry (the Ministry of Justice and Security) that supports it. This promotes benevolence 
and thus also the possibility to do things differently within well-defined structures (which 
we often find in prisons), with the ‘inside’ paying more attention to ‘outside’. In short, the 
fact that the projects were pilots, with all the associated benefits, worked well. At the 
same time, we see that implementing these pilots in the existing structures is still difficult, 
because too little attention has been paid to them in the design. They were busy bringing 
about a change in mentality and organizing the new work processes, and not yet with the 
subsequent phase. 
A second promoting factor is that within the unique 'experimental set-up' of the pilots, the 
professional space could be temporarily expanded quite easily. Because not every action 
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had to be explained or justified, it was possible to work relatively quick and innovatively. At 
the same time, this is also a pitfall, because it provides temporary ‘internal’ success, but it 
hinders lasting ‘external’ success, because it remains unclear how certain choices are 
made. 
A third stimulating factor, related to the first two, is enthusiasm and (joint) 
entrepreneurship among the professionals involved. In general, people have great 
confidence in the added value of the efforts made, without being hindered by what they 
perceive as ‘bureaucratic red tape’. 

a. To what extent are the first results developing in the direction of the (intermediate) 
goals pursued? 
If we assume that rectifying deficiencies in the five basic conditions  / life areas with ex-
prisoners contributes to their stability and self-reliance, and that this in turn contributes to 
successful reintegration and reduction of recidivism, then we can certainly say that the first 
results are in the direction of the pursued developmental objectives. After all, all pilots 
work on bringing or keeping the five basic conditions in order. In the scientific literature 
(see the plan evaluation, but also the sixth aftercare monitor of the WODC: Boschman et 
al., ; ), sufficient evidence can be found that having one or more of the five 
preconditions in order contributes to recidivism reduction. 
In addition, professionals are convinced of the usefulness and effectiveness of their efforts. 
This is important, because without that conviction, the chances that the results will 
develop in the direction of the pursued goals is of course slight. The professionals do what 
they think is necessary (“doing nothing is not an option”), and usually try to focus their 
efforts on those inmates they believe are most likely to succeed in stabilizing their lives. 
This (usually) means that there must be some motivation on the part of the client to 
receive the help he or she actually needs. 
But it also means that active cooperation can be expected from the client. It is not a one-
way street. We see this reflected in the interviewed detained clients. The people we spoke 
to showed that motivation and self-insight are important, but that they only have an effect 
in a positive interaction with the counselor or supervisor. The pilots have given many 
professionals the space to do just that. This with the tailwind of social trends that want to 
stimulate and support this own responsibility. 

b. Are there parts of the projects that are considered successful by those involved, or 
not? If yes, which? Why? 
Talking to clients with a multidisciplinary team early on - so during or even before 
detention - and making a Detention and Reintegration Plan (in any way it is called), is seen 
as successful. Two pilots deviate from this because the detention may have been served 
longer ago. For the rest, the projects cannot be so much divided into ‘parts’. It is precisely 
the domain-transcending, integrated approach in combination with customization that is 
seen as successful. 
 

c. To what extent is the project design and implementation sufficient to be able to 
achieve the set goals according to those involved? Are adjustments / improvements of 
the projects necessary / desirable? If yes, which? 
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The project plans are sufficient to achieve the set goals (see also the answer to question 
a). The biggest problem, however, seems to be the finite nature of the current funding, in 

combination with the fact that in the project plans no or insufficient thought has been 
given to continuation. 
By paying more attention to the efficiency of the projects, they have a greater chance of 
being continued. Thanks to the pilot subsidy, new working methods could be tested. By 
clarifying the costs in relation to what is considered to be 'successful' and making 
agreements on what is reasonable in accordance to that, future financing can be justified. 

d. To what extent do the reintegration projects address the problems of the target 
group and to what extent do they help to solve or prevent these problems? 
There is not really a single target group. It is precisely the diversity of target groups, and 
the attention to them, that seems to be a success factor. Think of people with a mild 
mental disability or serious psychiatric problems, homeless people, addicts, but also 
detainees, self-reporters and (very) short-term prisoners: all target groups that in the 
regular circuit fall between two stools in many situations, or do not become recognized a 
target group at all. The funds of the ‘Direction and opportunities for sanction enforcement’ 
program enabled the existing caseload to be expanded to include these target groups, 
simply by paying extra attention to them. 
Because customisation is provided in all pilots, attention is therefore also given to the 
specific problems of the clients. That is, if the problem is related to the five basic 
conditions. In some pilots, professionals do not give (equal) attention to all five basic 
conditions / life areas. In some others, they do. 

. On the basis of the insights from the answers to the abovementioned research 
questions, can possibilities be formulated for improvement of the projects, such as 
with regard to the (intermediate) goals and the effective elements and mechanisms, 
the guidance / intake, the implementation, the collaboration with (network) partners? 
By making efforts to get or keep the basic conditions in order for target groups of ex-
prisoners that are neglected within the regular circuit, it has become apparent that it is 
plausible that all current pilots studied here contribute to some extent to their stated goal: 
reduction of recidivism. From this point of view, there is not much need to change in the 
(intermediate) goals and effective elements. The best way in which this effort could and 
can be made has been a quest for all pilots and differs greatly from one pilot to another. No 
generic recommendations can therefore be formulated regarding guidance, 
implementation and cooperation. However, it is advisable to always keep a close eye on 
what a reasonable relationship is between costs and benefits, or what an intervention 
based on a basic condition / life area may cost under what conditions. It is important to 
define in advance when the intervention is successful. 
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. On the basis of the insights from the answers to the abovementioned research 
questions, have possibilities for continuation emerged, such as with regard to 
removing (structural) bottlenecks in practice, the extent to which methods can be 
scaled up, ways to disseminate to other municipalities, lessons learned (do's and 
don'ts) about the chosen project approach? 
The pilots have shown that structural bottlenecks in (regular) practice (such as neglecting 
the reintegration of certain groups of ex-prisoners) can be circumvented by a different way 
of working. 
However, what works within one context cannot simply be transferred to another context. 
The scale size in relation to the target group is important here. If the target group is ‘heavy’ 
(serious cases, multiple problems), then small-scale (‘short lines’) is desirable and therefore 
only a relatively small number of people can be helped. If the target group is 'light' 
(concrete, usually material interventions), a larger-scale approach is possible, but there is a 
risk that success factors (enthusiasm, entrepreneurship, the 'flag' under which they work, 
the ‘we-did-this-feeling') will be diluted and old, existing, regular structures regain the 
upper hand. It is therefore important to keep an eye on the scale. 
This study has shown that the pilots can be effective. In order to perpetuate them, it could 
be made more transparent what is seen as a ‘successful trajectory’ within the pilots. This 
allows them to translate their internal success into external success, with ‘the wind in the 
back’ of the current social tendencies to help the weakest people in society and show them 
their own responsibility in the process. 

Conclusion  
All in all, we conclude that all pilot projects studied within the framework of this evaluation 
are likely to potentially contribute to a reduction of recidivism among ex-prisoners. The 
projects are (mostly partly) in line with what is known about effective elements. 
There are innovative aspects to the way in which the effective elements are applied. In the 
first place, this applies to the specificity of the target groups targeted by the interventions. 
Secondly, the early nature of the interventions is innovative, with clients being followed 
and supported almost continuously or being approached before or during detention to 
make a plan for their reintegration.  
The process evaluation shows that many pilot projects had to search for the right working 
process. Moreover, the necessary cultural changes that should have promoted cooperation 
between municipalities, probation, the Custodial Institutions Agency (DJI) and the various 
care parties, seemed to have been greatly delayed by the prevailing Covid-  epidemic 
and, especially of course, the restrictive effects this had on meetings and the influx of 
clients. Inadequate information systems and the fact that regional placement is still far 
from being a standard did not help. 
Nevertheless, enthusiastic project leaders succeeded in bringing about a change in 
mentality, helping ex-prisoners who 'normally' risked falling between two stools to 
reintegrate. This is done in a variety of ways, from providing highly complex care for 
people with serious (multi-)problems to simply providing a tool to enable the client to keep 
their life 'on track'. 
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A pilot often means pioneering: finding out what works and why. Thanks to the 
unearmarked money from the subsidies of the program, there was plenty of room for this. 
At the same time, we see that this has also led to a number of important issues being 
neglected. For example, insufficient thought was given to the proper harmonisation of 
screening and analysis with the intervention and its organisation: getting a clear picture of 
what you should and can do, for whom. What you have to do (to reduce recidivism as much 
as possible) is described in the plan evaluation, and is also clear in the pilot projects 
(investing in the five areas of life). What exactly you can do differs from pilot to pilot and is 
determined by the (right) mentality and culture of the cooperation partners and the ability 
to organise what you have to do. Knowing what you can do for whom and how, means that 
you can also define when a project can be called a success. 
In the pilot projects, little or no attention was paid to defining success in advance. As a 
result, too little attention has been paid to the follow-up: who will take over the funding 
and under what conditions?  
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