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Voorwoord

In het voetspoor van de groeiende politieke en maatschappelijke belang
stelling voor veiligheid en criminaliteitsbestrijding is er recent ook veel
aandacht voor het verschijnsel recidive. Vooral de uitgebreide berichtge
ving over veelplegers heeft bijgedragen aan de gedachte dat een relatief
kleine groep mensen verantwoordelijk zou zijn voor een groot deel van
de criminaliteit in Nederland. In de tumultueuze aanloop tot de verlde
zingen van afgelopen voorjaar bracht dit verscheidene politici ertoe te
beloven dat deze ‘kleine groep’ harder zou worden aangepakt. Dit zou
onder meer tot uiting moeten komen in een wettelijke verhoging van de
strafmaxima in geval van recidive. Inmiddels is dit beeld van ‘de kleine
harde kern’ van verscheidene kanten weersproken of in ieder geval gere
lativeerd. Ook in dit themanummer gebeurt dat, in een bijdrage van
B.S.J. Wartna met actuele recidive-cijfers.
Los daarvan is recidive een harde realiteit: wie eenmaal tot een gevan
genisstraf (of taakstraf) is veroordeeld, loopt statistisch gezien een grote
kans op een hernieuwde kennismaking met Justitie. Strenger straffen
mag dan voor velen een optie zijn vanuit het oogpunt van genoegdoe
ning of afschrikldng, maar dat doet niets af aan het gezegde dat van ge
vangenisstraf nog nooit iemand beter is geworden. Het geeft ook aardig
weer hoezeer berusting en cynisme het gevangeniswezen aanldeven.
De uit Canada en Groot-Brittannië overgewaaide What Works-aanpak
van de recidive-problematiek breekt resoluut met deze berustende hou
ding. What Works wordt gekenmerkt door programma’s die een strenge
wetenschappelijke effectiviteitstoets hebben doorstaan. Andere kenmer
ken zijn het belang dat wordt gehecht aan risico-inschatting en aan se
lectiviteit, een gedifferentieerd aanbod van programma’s en de toepas
sing van cognitieve gedragsveranderingsmethoden. What Works lijkt het
optimistische antwoord te zijn op de cynici van zowel rechts als links van
het politieke spectrum: zij die stellen dat ‘niets werkt’ en de onverbeter
lijkheid van sommige individuen en de beveiliging van de samenleving
centraal stellen; en zij die criminaliteit toch vooral verklaren uit maat
schappelijke achterstanden en tegenstellingen.
Vooral de bemoedigende Canadese resultaten zijn aanleiding geweest
om te bekijken of een What Works-aanpak in Nederland zou kunnen bij
dragen aan de bestrijding van recidive. Een Nederlands beleid was tot
voor kort vrijwel non-existent. Weliswaar bestaat er een lappendeken
aan penitentiaire programma’s die gedetineerden moet helpen bij hun
voorbereiding op terugkeer naar de maatschappij, maar van enige coör
dinatie of centraal vastgestelde criteria of doelstellingen is nauwelijks
sprake. Verder kunnen veroordeelden na hun vrijlating natuurlijk terecht
bij de reclassering voor begeleiding en hulp. Met de start van het pro
gramma Terugdringen recidive moet een Nederlands recidivebeleid vorm
gaan krijgen, gemodelleerd naar What Works. Het gaat om een samen
werking van het ministerie van justitie, het gevangeniswezen en de re
classering. Het programma Terugdringen recidive heeft betrekking op
volwassen gedetineerden. Een soortgelijke aanpak met betrekking tot
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jeugdige plegers van misdrijven maakt deel uit van het Actieprogramma
jetigdcrinunaliteit.
Gezien al deze ontwikkelingen is er in dit nummer naar gestreefd de
recidive-problematiek enerzijds in een brede maatschappelijke context
te plaatsen met aandacht voor strafrechtelijke aspecten. Anderzijds is
gepoogd helderheid te verschaffen over het begrip recidive, inzicht te
geven in de uitgangspunten en werkwijze van de What Works
benadering alsmede aandacht te schenken aan de vraag wat de mogelijk
heden en eventuele vatkuilen zijn voor een dergelijke aanpak in Ne
derland. Tevens zijn twee artikelen over risico-inschatting toegevoegd.
In het openingsartikel analyseert 1F. Nijboer de recente politieke be
langstelling voor bestrijding van recidive tegen de achtergrond van de
verharding van het strafidimaat en het binnensijpelen van Anglo
Amerikaanse ideeën over strafrecht en criminaliteitsbeleid. De auteur
betoogt dat een recent wetsvoorstel ter verhoging van de maximumstraffen in het geval van recidive een Fremdkörper is in het Nederlandse
rechtssysteem, dat gebaseerd is op het principe van legaliteit. Het
specificiteitsbeginsel is daarvan een belangrijk bestanddeel. Deze grond
slag wordt verlaten als het parlement zou instemmen met het wetsvoor
stel. Bovendien lijkt het voorstel vooral van symbolische betekenis, aan
gezien de gewone’ maximumstraffen zelden worden geëist noch
opgelegd, zelfs als de rechter in zijn oordeel meeweegt dat de verdachte
al eerder in de fout is gegaan. Als de wetgever recidive werkelijk serieus
wil aanpakken doet deze er goed aan regels te maken die een systeem
van voorwaardelijke vrijlating mogelijk maken. Tijdens deze periode
zouden veroordeelden onder strikt toezicht moeten staan. Canadese en
Britse voorbeelden tonen aan dat deze aanpak succesvol kan zijn, aldus
de auteur.
De Canadese onderzoeker J. Bonta inventariseert vervolgens wat er tot
nu toe aan kennis is vergaard over een effectieve aanpak van recidive. Pas
in de afgelopen tien jaar wordt door reclasseringswerkers en onderzoe
kers erkend dat behandeling van veroordeelden meer vruchten afwerpt
dan rigoureus en streng straffen, zo stelt Bonta. Tegelijkertijd is er aan
merkelijke vooruitgang geboekt bij het identificeren van de succesfactoren voor effectieve behandeling. Een kenmerk van effectieve
programma’s (What Works) is de combinatie van een betrouwbare in
schatting van het recidiverisico en een goede afstemming van de intensi
vititeit van de behandeling op dit risico. Daarnaast richten succesvolle
behandelingen zich op de criminogene behoeften van veroordeelden.
Ten slotte gaat het bijna altijd om programma’s waarin cognÏtieve ge
dragsveranderingsmethodieken worden gebruikt. De beginselen van
What Works zijn geschikt voor toepassing op grote schaal en kunnen die
nen als richtsnoer bij de verdere ontwikkeling van programma’s, aldus de
auteur.
Behalve in Canada is ook in Groot-Brittannië inmiddels ervaring opge
daan met deze aanpak van recidive. D. Perry evalueert de institutionele
-

-
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veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden in liet gevan
geniswezen en de reclassering in Engeland en Wales onder invloed van
de invoering van recidivepreventieprogramma’s gebaseerd op de What
Works-beginselen. De auteur gaat ook in op de verhouding tussen kosten
en baten van de nieuwe aanpak, een aspect waarvoor de regering zeer
gevoelig bleek: zij besloot meer geld vrij te maken voor de reclassering.
Perry schrijft verder over veranderingen in de managementstijl van de
probation service en sluit af met een overzicht van eerste (bemoedi
gende) resultaten die tot nu toe zijn behaald. Hij besluit met de waar
schuwing dat de huidige politieke steun voor What Works niet als van
zelfsprekend mag worden beschouwd en steeds opnieuw zal moeten
worden bevochten, met name op diegenen die menen dat streng straffen
het (enige) antwoord is op criminaliteit.
Wat werkt (niet) in Nederland?’ is de vraag die de aanleiding vormt
voor de bijdrage van M. Boone en R. Poort. Zij constateren dat de huidige
reclasseringsprojecten in Nederland niet voldoen aan de criteria van
What Works en waarschuwen tegen het klakkeloos overnemen van deze
benadering. Hun kritiek concentreert zich op twee aspecten. De sugges
tie dat What Works het passende antwoord zou zijn op een meer repres
sieve aanpak wijzen zij van de hand. Daarvoor is nodig dat rechtvaardig
heid en menselijkheid als uitgangspunt van het strafrechtsysteem
worden aanvaard, zo stellen zij. What Works zou onbedoeld zelfs tot
meer repressie kunnen leiden door de wetenschappelijke pretenties en
door de hoge verwachtingen die het wekt. Als een programma niet suc
cesvol is kan het lijken alsof de veroordeelde de enig verantwoordelijke is
voor dit falen. De auteurs wijzen erop dat er ook in de What Works
aanpak onzekere en niet-beheersbare factoren zijn, zoals de responsivi
teit van de deelnemer en de wijze waarop het programma wordt uitge
voerd. Boone en Poort besluiten met het noemen van enkele praktische
problemen waarop de introductie van What Works in Nederland zal stui
ten, zoals kleinschaligheid en vergeleken met Canada en GrootBrittannië een andere reclasseringscultuur.
Los van de vraag in hoeverre What Works in Nederland ‘doorbreekt’
staat het verschijnsel dat wetenschappelijk onderzoek een steeds belang
rijker rol speelt in het recidivevraagstuk. Dat geldt bijvoorbeeld bij het
analyseren van cijfermatige gegevens en het meten van resultaten van
verschillende strafsoorten en (toekomigstige) behandelprogramma’s.
B.S.J. Wartna beschrijft in zijn artikel hoe met behulp van de Recidive
monitor een database met informatie over alle strafzaken die het open
baar ministerie behandelt de beleidsmakers worden voorzien van actu
ele en betrouwbare gegevens over recidive en het effect van punitieve
interventies. De auteur staat stil bij de verschillende definities van reci
dive en de consequenties daarvan voor meet- en onderzoeksresultaten.
Ook komt hij met actueel cijfermateriaal over de effectiviteit van ver
schillende straffen en gaat hij in op de verwarring die recent is ontstaan
over het aandeel van de zogeheten veelplegers in de de totale criminali
-

-

-

-

-

-
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teit. Zijn conclusie is dat hun aandeel kleiner is dan eerder werd veron
dersteld en dat 70% van alle kortgestrafte gedetineerden binnen vijfjaar
na hun vrijlating worden vervolgd voor een nieuw vergrijp.
Wetenschappelijk onderzoek is evenzeer cruciaal hij de risk assess
Inent, de inschatting van het recidiverisico aan de hand van een gestan
daardiseerde vragenlijst. In Nederland is hiermee vooral in tbs-klinieken
ervaring opgedaan. M. Philipse, T. van Erven en J. Peters geven hun visie
op het debat tussen voorstanders van actuariëte risico-inschatting en de
aanhangers van de klassieke, in Nederland dominante, klinische risicoinschatting. Vervolgens presenteren zij de resultaten van een onderzoek
naar de betrouwbaarheid van het zogeheten HCR-20-model, een instru
ment voor risico-inschatting. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van
de HCR-20 onder bepaalde omstandigheden leidt tot een betrouwbaar
der voorspelling, maar dat het ongestuctureerde klinische oordeel ook
redelijke scoort. Tevens blijkt dat klinisch gecorrigeerde HCR-scores iets
betrouwbaarder zijn dan uitkomsten op basis van een actuariële inschat
ting alleen. Uiteindelijk vormen echter historische (statische) factoren
nog de beste indicator voor het al dan niet optreden van recidive. De
conclusie luidt dat het HCR-20-model een waardevolle aaanvulling kan
vormen op de risico-inschatting zoals die nu in Nederland geschiedt.
Voorwaarde is wel dat ieder die met dit instrument of soorgelijke model
len werkt, zich bewust is van zijn eigen beperkingen, aldus de auteurs.
P.J.A. van Panhuis, tenslotte, vraagt zich af of er een link is tussen de
opkomst van veiligheid als politiek item en de groeiende populariteit van
risk assessrnent-instrumenten in de forensische psychiatrie. De auteur
beklemtoont in eerste instantie de beperkingen van de actuariële me
thode. Wel denkt hij dat deze waardevol is als middel om het denken van
de clinicus te structureren. Vervolgens maakt de auteur onderscheid tus
sen risico-inschatting bij psychotische patiënten en patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis. Vooral voor eerstgenoemde groep zou het een
zegen zijn als in de in zijn ogen hopeloos ouderwetse tbs-wetgeving
plaats maakt voor wetgeving die de nadruk legt op het belang van behan
deling in plaats van opsluiting.
-

-

Westenwind en strafklïmaat
De symboolwaarde van het wetsvoorstel ‘Recidive als algemene
strafverzwaringsgrond’
J.F. Nijboer*

Onder invloed van de druk die de Tweede Kamer terzake heeft uitgeoe
fend op de (vorige) minister van justitie, heeft deze besloten het wets
voorstel betreffende de verhoging van de maximale strafbedreiging bij
enige delicten, zoals dood door schuld’ en ‘ernstig letsel door schuld’,
verder op te tuigen met een algemene regeling betreffende verhoging van
de strafmaxima bij recidive.1 Deze regeling zou dan in de plaats komen
van de huidige drie bepalingen (artt. 42 1-423 Sr.) die verhoging met een
derde mogelijk maken bij specifieke (gelijksoortige) recidive terzake van
onder meer bepaalde vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven, laster
enzovoort. Deze bepalingen stammen uit de tijd van de totstandkoming
en de invoering van het huidige Wetboek van Strafrecht in 1886 (zie ook
Fiselier en Lensing, 2002).
Aan de opname van de regeling lag indertijd een weloverwogen keuze
ten grondslag: in het licht van met name de speciale preventie (en de
daarvan uitgaande maatschappelijke beveiliging) zou de mogelijkheid
rekening te houden bij de strafoplegging met eerdere veroordelingen
tot vrijheidsstraf wegens gelijksoortige delicten aan twee kanten snij
den: preventief zou het de eerder veroordeelden helpen buiten de mis
daad te blijven en aan de andere kant zou het de rechter enige armslag
geven om hardleerse plegers van de genoemde misdrijven harder aan te
pakken (‘wie niet horen wil, die moet maar voelen’).
In de praktijk werd en wordt met de regeling niet veel gedaan, vanwege
twee redenen: ten eerste zijn de bestaande maxima ruim genoeg om re
kening te houden met specifieke recidive en ten tweede wordt door het
Openbaar Ministerie zelden in de inleidende dagvaarding bij de tenlaste
legging de recidive als ter zitting aan de orde komend als grond voor
straft’erzwaring vermeld2 en evenmin ter terechtzitting als straf
verzwaringsgrond alsnog aan de tenlastelegging toegevoegd (art. 312
Sv.). Uitdrukkelijke vermelding (of toevoeging ter zitting) is een eis die de
Hoge Raad stelt, die daarmee de desbetreffende bepalingen onder het
regiem van de bijzondere (per delict of delictsgroep geldende) wettelijke
straftrerzwarende omstandigheden heeft gebracht. Als raadsheer in het
—

-

Hans Nijboer is hoogleraar bewijs en bewijsrecht, in het bijzonder in het strafrecht, aan de
Universiteit Leiden, onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden en tevens deeltijd-raadsheer in het Gerechtshof
Amsterdam.
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Amsterdamse Hof heb ik dit rechtstreeks ondervonden in een zaak
waarin ik mede een arrest had gewezen waarin de verwijzing naar een
van de bedoelde recidive-bepalingen was opgenomen, zonder dat deze
hij de tenlastelegging was vermeld en terwijl er (uit het proces-verbaal
van de zitting) niet bleek van een mondelinge aanvulling.3 Eerlijk gezegd
vond en vind ik het standpunt van de Hoge Raad zeldzaam formalistisch,
zoals wel vaker bij aspecten van de grondsiagleer (oftewel de tyrannie
Het draait om de interpretatie van
van de tenlastelegging) het geval
de eis dat de rechter zijn beslissing moet geven ‘op de grondslag’ van de
tenlastelegging, zoals de artt. 348 en 350 Sv. eisen. Dit onderwerp laat ik
nu verder rusten.
In deze bijdrage wil ik proberen een kader te schetsen, waarin het
voorstel in een breder verband wordt gezet, namelijk dat van vergroving
van de rechtsbescherming voor de burgers die uitgaat van het materieel
recht. In het navolgende komt eerst de uitwerking van de specificiteit als
een belangrijk aspect van het Jegaliteitsbeginsel naar Nederlands recht
aan de orde. Het legaliteitsbeginsel is een van de dragende beginselen
van het gehele strafrecht. Daarna wordt een contrast geschetst met het
Amerikaanse en Engelse strafrecht. Vervolgens wordt aangegeven hoe
zeer wij onder invloed geraken van opvattingen die vanuit het westen, al
dan niet via Engeland, komen overwaaien en die (kunnen) bijdragen aan
erosie van de uitgangspunten van ons strafrecht.
Specificiteit en legaliteit
Zoals ook fiselier en Lensing (2002) melden, betekende de keuze voor de
speciale recidive als bijzondere strafverzwaringsgrond een overgang van
het Napoleontische stelsel, waar men in de wet een algemene straf
verzwaringsregeling kent, naar een eigen stelsel, dat overigens zoals bij
meer onderdelen van het Wetboek van 1886 het geval was meer in de
lijn lag van de desbetreffende regelingen in de uiteenlopende Duitse re
gelingen (zie ook Bosch, 1965). De nadruk op het specifieke van alle de
licten is eigen aan het Nederlandse stelsel. De strafbaarheid wordt pri
mair bepaald door het gedrag. Dat is niet alleen te zien aan de
specificaties in de delictsomschrijvingen, maar ook aan de invulling van
de uitbreidingen van de strafbaarheid: niemand kan worden bestraft
voor ‘poging tot een misdrijf’ in het algemeeH, maar dit kan slechts voor
‘poging tot doodslag’ of ‘poging tot diefstal’ enzovoort.
—

-
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De regeling wordt bij Nota van Wijziging ingebracht in het wetsvoorstel (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2001-2002, nr. 28 484/2.
Zie T&C Strafrecht, vierde druk, Deventer 2002, aant. 9 voor art. 421.
Dat kon ook toen al ter zitting in hoger beroep (art. 415 oud sloot alleen wijziging ex art.
313 Sv. in hoger beroep uit, niet de aanvulling ex art. 312 Sv.).
Ik herinner me nog de discussie over de vraag of de rechter naar wie na cassatie werd
verwezen een onderdeel bewezen mocht verklaren waarvan eerder, voordat cassatie werd
ingesteld, was vrijgesproken.
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Wij worden hier geconfronteerd met een belangrijk aspect van het
materieel-rechtelijk opgevatte legaliteitsbeginseP, het zogeheten
specificatievereiste (vergelijk Nijboer, 1987). Deze nadruk op de
materieel-rechtelijke kant past uitstekend in een strafrechtelijk stelsel,
waar het procesrecht wordt gekenmerkt door relatief ruime bevoegdhe
den aan de zijde van de opsporing en vervolging. Dat laatste geldt overi
gens aan de processuele kant ook voor België en Frankrijk, met dien ver
stande dat daar het procesrecht verder is uitgebouwd met specifieke
voorzieningen die de bestraffing beletten, maar die niet met de strafwaardigheid samenhangen, zoals de verjaring, het ‘ne bis in idem’, het
klachtvereiste bij sommige misdrijven en de Nederlandse rechtsmacht.
Deze onderwerpen zijn door de Nederlandse wetgever welbewust als
vervolgbaarheidsvoonvaarden of—beletselen samenhangend in het ma
terieel recht verankerd.6
Daarbij valt bovendien op dat onderwerpen, regels en concepten die
de burger beschermen (bijvoorbeeld verjaring) eerder in algemene dan
in specifieke voorschriften zijn verdisconteerd, terwijl dat voor de vesti
ging en uitbreiding van straffiaarheid eerder andersom is (wat ook weer
samenhangt met de nadruk op specificiteit). Tegen deze achtergrond is
de oorspronkelijke keuze van de Nederlandse wetgever voor een speci
fieke (bijzondere) regeling van strafverzwaring bij recidive goed te recht
vaardigen.7
Het welbewuste slaat op een opzettelijke voorkeur om deze onderwer
pen niet affiankelijk te doen zijn van processuele eventualiteiten.e Om
voor alle duidelijkheid nog even het verschil tussen straffiaarheid en ver
volgbaarheid te demonstreren: de ondergang van de veerboot Estonia
met een Nederlands dodelijk slachtoffer is abstract gezien een reden om
de reder (vanwege het slechte onderhoud) ‘dood door schuld’ te verwij
ten; hij is zo bezien strafbaar, alleen kan de Nederlandse overheid hem
niet vervolgen wegens ontbrekende rechtsmacht. Een ander voorbeeld:
een verjaarde doodslag is strafbaar, alleen niet vervolgbaar.6 We kennen
ook buiten-wettelijke, in de rechtspraak erkende, strafuitsluitings
gronden (bijvoorbeeld ‘afwezigheid van alle schuld’) en vetwolgbaar
heidsuitsluitingsgronden (staatsrechtelijke immuniteit van ambtenaren
en openbare bestuurders bij de uitoefening van de overheidstaak, zoals
neergelegd in bijvoorbeeld de bekende Pikmeer-arresten (Nijboer en De

5
8
7
8

g

Er bestaat ook een formeel-rechtelijk opgevat legaliteitabeginsel; zie bijv. art. 1 Sv.
Er bestaat ook hier onderscheid tussen algemene en bijzondere teen of enkele delicten
betreffende) voorwaarden voor vervoigbaarheid.
Het W.v.Sr. kent alechte een algemene atrafverzwarende omstandigheid: de ambtelijke
hoedanigheid van de dader, art 44 Sr.
Overigena staat de rechtspraak vrij algemeen op het standpunt dat de vervolgbaarheid niet
wordt beheerst door een verbod van terugwerkende kracht, zoale wel het geval is bij de
atrafbaarheid.
De verjaring van ‘moord’ gaat waarschijnlijk verdwijnen.
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Koning, 1997 en 1998); volkenrechtelijke immuniteit voor diplomaten;
vergelijk ook art. 8 Sr.).’°
Over de achtergrond van het accent op specificiteit nog een opmer
king: de keuze om aan dit aspect van legaliteit te hechten, houdt onmid
dellijk verband met de eerste en primaire functie van het materieel straf
recht, namelijk liet articuleren van de gedragsnorm voor de burger in de
verwachting dat deze juist niet de strafwet overtreedt (zie bijvoorbeeld
Nijboer en Wemes, 1990). Daarin schuilt dan ook de voorspellende
waarde voor die burger, dat hij niet gestraft zal worden als hij zich in zijn
gedragingen buiten de sfeer van de delictsomsclirijvingen houdt. Op de
achtergrond hiervan speelt onder meer de opvatting een rol, die de wet
gever van het Wetboek van Strafrecht van 1886 uitdrukkelijk voor zijn
rekening nam, namelijk dat het strafrecht maatschappelijk gesproken
een ‘ultimum remedium’ (laatste redmiddel) zou behoren te zijn.
De Common Law benadering: ‘you’re first a criminal and then a
citizen!’
Deze kleine reclitsvergelijkende plaatsbepaling is van belang in verband
met de verdere benadering van de recidive, omdat het Nederlandse recht
wat betreft de tamelijk strakke onderscheidingen (a) tussen materieel en
formeel recht, tb) tussen strafbaarheid en vervoigbaarheid en (c) tussen
algemene en bijzondere strafverzwarings-, verlichtings- en uftsluitings
gronden, alsmede (d) de algemene en bijzondere
vervolgbaarheidsvoorwaarden/ -uitsluitingsgronden” ten gronde ver
schilt van met name de landen met een Common Law stelsel.
De rechtsbescherming wordt in de meeste Common Law landen van
ouds gezocht in het evenwicht tussen partijen in het ‘adversarial process’
met zijn omvangrijke set van presentatieregels (met name ontoelaat
baarheidsregels oftewel ‘exclusionary rules’) betreffende het bewijs en
het instituut van de beslissingsjuryl2, die desnoods via ‘jury nullification’
de wetgeving kan negeren, als zij het ‘guilty’ in concreto te gortig vindt.
Deze systemen zijn daarom wel te kwalificeren als formeel- rechtelijk do
minant. Dat betekent dat reeds van oudsher deze landen zich weinig
aantrekken van het bedoelde specificatie-vereiste. Er bestaan talloze
10 Een ander voorbeeld dat ik in dit verband nog wel eens noem is dat van de rechters in
Singapore die in 1994 de Nederlander J. van Damme ter dood veroordeelden (hij werd ook
opgehangen). Deze rechters zijn naar Nederlands recht strafbaar wegens medeplegen van
moord. De vervolgbaarheid lijkt mij echter te ontbreken op grond van een algemeen
erkende immuniteit, die te maken heeft met de staatssoevereiniteit en het uitgangspunt
zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden van een ander land.
11 Waarbij de onderscheiding tussen wettelijke en niet-wettelijke varianten hier niet ter zake
doet, omdat die slechts beperking van strafbaarheid of vervolgbaarheid impliceert, en
verder de niet-wettelijke prima aansluiten op het systeem van de wettelijke.
12 De ‘petit jury wel te onderscheiden van de in Amerika nog bestaande inbeschuldigingstel
lingsjuiy, de ‘grand jury’
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delictsomschrijvingen en kwalificaties, waarin men met een paard en
wagen kan rondrijden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de geringe moeite
die men zich getroost om sluitende delictsomschrijvingen in de wet te
maken (daarin verschillen zij trouwens ook van Frankrijk). Ook wordt het
weerspiegeld in de toch vooral vanuit het Westen in (ontwerp) verdragsteksten en soortgelijke documenten neergelegde ruime legaliteits
concept, dat we bijvoorbeeld terugvinden in art. 7 van het Europees Ver
drag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden (EVRM). Lid 1 luidt: ‘Niemand mag worden veroordeeld we
gens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of
international recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten ge
schiedde. (...)‘. Het gaat ven’olgens met name om lid 2: ‘Dit artikel staat
niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die schuldig
is aan een handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of nalaten,
een misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door
de beschaafde volken worden erkend’. Over de ‘beschaving’ kom ik aan
stonds nog te spreken. De traditie in veel Common Law landen is van
oudsher punitiever dan in Nederland. Ik laat vanaf nu de andere conti
nentale landen nu even buiten beschouwing, want anders wordt de ver
gelijking een stuk lastiger op dit onderdeel. Wat betreft het Common Law
beperk ik me nu tot de Verenigde Staten van Amerika en Engeland en
Wales, omdat bijvoorbeeld Canada en Australië weer wat meer in onze
richting gaan.’3
Om een schets van de Amerikaanse en Engelse benadering te geven:
gedrag dat maatschappelijk niet bevalt, wordt gemakkelijk gecriminali
seerd, ook vaak met het in werking stellen van nieuwe wetgeving, waar
van men zich nauwelijks afvraagt of deze oudere wetgeving overlapt. Ver
der zijn er ook wel duidelijke verschillen: in Amerika neemt men
constitutionele bescherming van grondrechten, in ieder geval in theorie,
serieuzer. De Engelsen hebben niet alleen geen geschreven constitutie,
maar ook hun constitutioneel bewustzijn is niet altijd even groot, zoals
een blik op de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens (EHBM) kan leren.’4 Bovendien bestaat er een sterke neiging om
crimineel gedrag, zeker als er van herhaling sprake is, sterk te koppelen
aan de persoonlijkheid van de verdachte (dader), zoal niet in termen van
‘schuld’ (‘Lebensfuehrungsschuld’, zouden de Duitsers zeggen), dan wel
in termen van ‘risico’: onder anderen M.M. Feeley heeft regelmatig’5 ge
wezen op de opkomst van risico-schatting (risk assessment) en risico-

Dat geldt met name ook stratbedreiging, stratoplegging, atrafesecutie.
14 Ik heb mij regelmatig laten vertellen dat het Verenigd Koninkrijk na Turkije (wrede of
onmenaelijke behandeling door de politie) en Italië, kampioen ia in door het EHRM
geconatateerde verdragaachendingen waar het over de menaenrechten gaat
15 Op 3 september 2002 nog te Leiden op het congrea ter gelegenheid van het 10-jarig
beataan van het NSCR.
13
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beheersing (risk management) als drijfveren bij een praktijk die op statis
tische inschatting van risico’s is gebaseerd: actuarialjustice.’6
Over het geheel genomen beschouwt men in de publieke en politieke
discussie het strafrecht als een vanzelfsprekend antwoord op ongewenst
gedrag, iets dat als uitgangspunt heel anders is dan onze ‘ultirnum
remedium’-benadering. En in Amerika, meer nog dan in Engeland en
Wales’, wordt de populistische democratie weerspiegeld in een steeds
doorgaande en van de ad hoc-maatregelen en toevalligheden aan elkaar
hangende hardere opstelling jegens criminelen. Vervolgens kent men in
Engeland en Wales en in Amerika tegen de achtergrond van de waarbor
gen van de procesvoering waarbij men het grote aantal onder druk tot
stand gekomen ‘deals’ in het kader van ‘plea-bargaining’ meestal niet
meerekent niet zo gek veel belangstelling voor waarborgen tegen be
straffing, die bij ons onder de noemer van de vervolgbaarheid zijn te ru
briceren. Neem nu voorafgaande veroordeling(en) voor soortgelijke fei
ten: in de bewijsvoering ter zitting mag (mogen) die niet aan de orde
komen, omdat deze bevooroordelend jegens de verdachte zouden kun
nen werken (verbod op ‘similar fact evidence’ en op ‘character evi
dence’). Zodra evenwel de jury tot ‘guilty verdict’ (‘schuldig’) is gekomen,
komen dit soort zaken breed uitgemeten over tafel in de straftoemetings
procedure (sentencing’). Dat is in sommige Amerikaanse staten ook de
context van de verharding die tot uitdrukking komt in de regel ‘three
strikes and you’re out!’, afkomstig uit de sportcultuur van het populaire
basebalt.
—

—

Strafrechtspleging als weerspiegeling van de mate van bescha
ving
In het naoorlogse Nederland, en trouwens in West-Europa als geheel,
wordt de naoorlogse periode van wederopbouw vaak en niet ten on
rechte, beschouwd als een periode waarin de persoon van de dader
(verdachte/veroordeelde) meet aandacht kreeg dan te voren. Weliswaar
was reclassering en resocialisatie al een ouder thema, het kreeg toch een
meer eigentijdse invulling. De juist in het penitentiaire domein populaire
en soms zelfs vanzelfsprekende aandacht voor maatschappelijke beveili
ging (veiligheid’ zou men nu eerder zeggen), die onder andere sterk was
bevorderd door ‘De Nieuwe Richting’ en die in Nederland bijvoorbeeld
leidde tot het in de wet plaatsen van de maatregel bewaring van
—

16 Risico-inschatting en risico-beheersing (risk assessment en risk management) zijn uit de
oprganisatieleer, met name in relatie tot standaardisatie, normalisatie en kwaliteitszorg,
afkomstige begrippen. Daarnaast speelt risico-inschatting al heel lang een dominante rol in
het verzekeringswezen. De bijbehorende wiskunde heet wel actuariaat: vandaar Feeley’s
kwalificatie.
17 Waar men bijvoorbeeld Vrij geavanceerd denkt over in inhoud van de ten uitVoerlegging
van vrijheidsstraffen, mede in relatie tot vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden
Çprobation’).

Westenwind en stmfklimaat

beroeps- en gewoontemisdadigers’- werd wat gerelativeerd.18 Ook zag
men hier en daar, bijvoorbeeld onder invloed van Marc Ancel met zijn
‘Défense sociale nouvelle’, dat men de strafdoelen resocialisatie en maat
schappelijke beveiliging dichter bij elkaar bracht, om aldus aan een indi
vidueel gerichte sanctionering ruim baan te geven. Overal in WestEuropa brak in zekere zin een tijd van verdere humanisering aan. Een
tijdlang gold dat overigens ook wel in Amerika, waar bijvoorbeeld ‘diver
sion’ (rechtsomlegging, zoals bij ons de Halt-afdoeningen) van ‘first
offenders’ in de jaren zestig een populair onderwerp was. Juist in deze
periode, tot eigenlijk vrij recent, was het niet ongebruikelijk het puni
tieve klimaat in een land, vooral ivat betreft de zwaarste straffen, te be
schouwen als een afspiegeling van de mate van beschaving. Zelfs na het
opheffen van het moratorium op de doodstraf in Amerika en de daarop
volgende hervatting van executies in veel staten, ruim twintig jaar gele
den, waren nogal wat academisch gevormde Amerikanen wel bereid het
stra&limaat in hun land (met ook destijds relatief gezien gigantisch veel
gedetineerden) te zien als teken van ‘onderbeschaafdheid’. Ik heb de stel
lige indruk dat dit thans, zeker na de vliegtuig-aanslagen van 11 septem
ber 2001, anders is geworden.
Aanhoudende westenwind
Was het vroeger nog wel eens zo dat bepaalde ‘liberale’ thema’s (abortus,
euthanasie) van oost naar west de Noordzee en de Atlantische Oceaan
overstaken, de laatste jaren zien wij veel meer het omgekeerde. In Justi
tiële verkenningen, n 9, 1995 (p. 95 e.v.) analyseerde ik de invloed die
onze procescultuur, met name in strafzaken, onderging vanuit met name
Amerika. Thans lijkt het erop dat steeds vaker meer algemene thema’s
van criminele politiek over komen waaien en hier via het publieke en
politieke debat meer en meer elementen van, zeg maar, het boven geschetste juridische fundament van de Nederlandse strafrechtspleging
‘aantasten’. Ik noem de recente invoering van het speciale penitentiaire
regiem voor bolletjesslikkers, dat afwijkt van de nog recent als uiting
van een ander klimaat tot stand gekomen Penitentiaire Beginselenwet.
Ook vallen de steeds verder verruimde straffiaarstellingen of voorstellen
daartoe, inzake wftwassen, marktbederf, samenspanning en voorberei
ding van misdrijven, maar ook invoering van concrete stratbaarstellin
gen als ‘stalklng’ (belaging) te noemen, om van de optuiging door de ja
ren heen van de Opiumwet maar te zwijgen (daar komt de wind
overigens niet alleen vanuit het westen, maar ook uit het zuiden en het
—

—

18 De desbetreffende artt. 43 bis en 43 Ier Sr. hebben van 1929 tot 1986 in de wet gestaan.
zonder ooit tot daadwerkelijke invoering te hebben geleid. Zie T&C Stratrecht, vierde druk
2002, voor art. 44 Sr. De straf van plaatsing in een Rijkawerkinrichting is wel daadwerkelijk
ingevoerd. Deze was mogelijk hij veroordeling voor landloperij, hedelarij en openbare

dronkenschap (fr/as vagabund/ca).
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noorden). Tal van geavanceerde opsporingsmiddelen, afgeleid van
Anglo-Amerikaanse werkwijzen inzake het verkrijgen en gebruiken van
geheime sturingsinformatie (intelligence’), deden hun intrede. Welnu,
tegen de achtergrond van dit soort ontwikkelingen zie ik ook het aanhan
gige voorstel om van recidive een algemene strafverzwaringsgrond te
maken. Het past heel goed bij het populistische tromgeroffel, waarmee
the war on crime’ en the war on drugs’ zijn uitgeroepen. (Daargelaten
wat er is te zeggen over de strijd tegen het terrorisme, die ook in ons land
aanleiding vormt voor allerlei beleidsvoornemens en regelgeving.) Bin
nen Amerika is de benadering van criminaliteit in de politiek vaak het
ongenuanceerdst in de zuidelijke staten (dat wisten we al], maar vaak
ook in Californië (en dat verbaast wellicht meer). Juist in deze qua
bevolkingsaantal relatief grote staat kent men legislatief een van de
strengste varianten op het uitgangspunt ‘three strikes and you’re Out’,
wat in casu betekent dat een derde veroordeling voor wat voor misdrijf
dan ook een zeer langdurige vrijheidsbeneming moet worden opgelegd.
Als kanttekening zij overigens vermeld dat ook met betrekking tot dit uit
gangspunt de rechtsrealiteit anders is. Er bestaan talloze mogelijkheden
voor negotiations in the shadow of the law’: er valt heel wat af te onder
handelen met prosecutors en probation officers.19 Als het gaat om meer
genuanceerde regels, kan men voorts beter naar de (noord-) oostkuststaten kijken, al is het enige tijd terug met de eventuele herinvoering van
de doodstraf in Massachussets politiek kantje boord geweest.
Voor wat betreft de westenwind hier te lande benauwen mij twee din
gen nogal eens. Historisch is Engeland een land, waar zelfs vandaag de
dag, als het gaat om een serieus toezicht door de probation service op de
naleving van voorwaarden bij de vervroegde invrijheidstelling onder
voorwaarden (Nijboer, 2002, te verschijnen) men vaak veel werk heeft
gemaakt van een gevarieerd en op maat gesneden penitentiair stelsel.
Niettemin is aldaar in de publieke en politieke discussie een zelfbeeld in
opkomst waarin het drijvend koninkrijk (Theroux] vooral Oost-Amerika
is in plaats van West-Europa. Zo wordt een verregaande relativering of
zelfs afschaffing van het autrefois convict’/autrefois acquit’ (de Engelse
variant van ons ne bis in idem’-beginsel2°; zie artt. 68 Sr. en 255 Sv.) over
wogen, met name ook ten aanzien van iemand die eerder zonder succes
is vervolgd.2l Wat mij ook benauwt is dat in Nederland kamerleden als
bijvoorbeeld Boris Dittrich, naar ik heb begrepen een jurist, vanuit een
volstrekt gebrek aan inzicht in onze eigen verstandige keuzes uit het ver
leden die van tijd tot tijd ook wat mij betreft wel opnieuw overwogen
—

—

—

19 Een ervaren Californische praktizijn (attorney at Iaw) vertelde mij kort geleden dat hij
automatische toepassing van de three strikes wetgeving nog niet had meegemaakt
20 Men kan na een eerdere vervolging die tot een rechterlijke einduitspraak heeft geleid, niet
terzake van het zelfde feit opnieuw vervolgd worden twaarbij overigens de heersende
beperkte uitleg over wat het zelfde feit is discutabel is).
21 Zie hierover mijn korte signalement in Ars Aequ 2001, pp. 428-432.
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mogen worden, maar dan bij voorkeur met goede argumentaties voort
durend op populistische wijze dingen roepen over de verscherping van
ons strafrecht en ons strafstelsel, vanuit de impliciete aaname dat het
strafrechtsbedrijf in staat is allerlei vormen van crimineel gedrag terug te
dringen. Dat is nu juist steeds opnieuw zeer de vraag! Het geringe succes
van het Amerikaanse strafrecht in termen van voorkoming en beperking
van criminaliteit, ook gemeten naar de eigen pretenties van politici en
andere betrokkenen zou toch een teken aan de wand moeten zijn. De
Verenigde Staten hebben zo ongeveer de hoogste ‘imprisonment rate’ in
het Atlantisch gebied.
Wat betreft de ontwikkelingen in Engeland ben ik vooral bevreesd voor
de consequenties van hun in eigen ogen zeer effectieve DNA-profielen
databank: de gedachte om vrijgesproken verdachten opnieuw te vervol
gen wint veld (dat is dan de bedoelde doorbrekening van het autrefois
acquit22). In dezelfde lijn ligt bij ons de opheffing van de verjaringstermij
nen voor bepaalde delicten. Het voorstel om moord onverjaarbaar te
maken is ook wat mij betreft nog wel te bespreken, maar ik vrees dat dit
de aanloop vormt om de hele catalogus strafbare feiten die vanoudsher
voordat zij tegen het internationale straffiof waren de Amerikanen zo
graag in een internationaal wetboek wilden hebben, zoals terrorisme en
drugshandel, onverjaarbaar te maken.
—

—

—

Recidive als algemene straftrerzwaringsgrond
Een van de oogmerken van het wetsvoorstel tot verhoging van sommige
strafmaxima is dat daarmee de relatieve ernst van de normschending tot
uitdrukking wordt gebracht. Nu is de vraag wat men (politiek) verwacht
van de invoering van de herhaling als algemene strafrerzwaringsgrond:
als men deze beperkt tot ‘soortgelijke’ of ‘gelijksoortige’ feiten, zou men
ook kunnen volstaan met aanpassing van de huidige bepalingen inzake
recidive en, wil men ook ten aanzien van de Opiumwet deze kant op, dan
is er niets tegen in die wet een vergelijkbare voorziening op te nemen.
Opneming in het Algemeen Deel zou meebrengen dat de voorziening
(tenzij er uitzonderingen worden vastgelegd) ook voor strafbare feiten uit
andere wetten dan het Wv.Sr zouden gelden. Het invoeren van een rege
ling zonder beperking tot soortgelijke of gelijksoortige delicten komt mij
in ieder geval veel te grof voor Maar, gelet op de praktijk van de straftoe
meting (die, als gezegd, doorgaans ruim onder de maxima blijft)23 en ge
let op het eroderende karakter van een aantal veranderingen in de uit
gangspunten van het strafrecht waarvoor de inspiratie in de regel uit het
westen komt, voel ik eigenlijk geen fluit voor het voorstel. Het wordt op
22 Ook al zijn de Engelsen en Amerikanen niet zo sterk in het Frsns, hun rechtstasl kent veel
Franse uitdrukkingen. De hier gebezigde uitdrukking betekent in het Frans: een andere
keer vrijgesproken.
23 Wat is dan de functie van de voorziening? Puur symbolisch?
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voorhand een dode letter met hooguit symboolwaarde, maar die in de
praktijk op zichzelf geen enkel effect zal hebben, niet op de straftoe
meting en niet op de recidive. Kortom, het is weer eens het verhaal van
veel geschreeuw en weinig wol. Maar wat dan wel, als we beteugeling van
de recidive serieus willen aanpakken?
Besluit
Als het gaat om recidivebeperking, dan verwacht ik veel meer heil van
een vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden2t naar bijvoorbeeld
Canadees model. Daar bestaat buitengewoon strak toezicht op de nale
ving van voonvaarden gedurende een lange proeftijd: wie weer de fout
ingaat, loopt ernstig risico weer gedetineerd te worden. Bovendien wer
ken de Canadezen net als de Engelsen trouwens met omvangrijke
‘risk assessment’: procedures voordat iemand vervroegd wordt vrijgela
ten. Een belangrijk beoordelingspunt in de bedoelde risk assessment is
hoe de indicaties zijn ten aanzien van het risico op herhaling. Kortom, ik
zie meer in de combinatie van specifiek toezicht op veroordeelden ter
voorkoming van recidive dan in de voorgestelde algemene straf
verzwaringsgrond. Dat specifieke toezicht moet gerealiseerd worden in
het kader van het effectief maken van zowel de voorwaardelijke veroor
deling als de vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden: wat te
zeggen van een geavanceerd on-line systeem voor justitie en politie,
waarin direct als iemand op verdenking van een strafbaar feit hij de poli
tie binnenkomt kan worden nagegaan of er nog een proeftijd loopt? Dan
kan direct worden bezien of er in samenhang met de oude straf reden is
iemand weer vast te zetten (een soort in verzekeringstelling) op basis van
vermoedelijke overtreding van voorwaarden in het kader van de voor
waardelijke veroordeling of de vervroegde invrijheidstelling. Voorstellen
hiertoe zijn verder uitgewerkt in het rapport Vervroegde invrijheidstelling
—

—

—

—

onder voorwaarden, dat binnenkort in boekvorm verschijnt (Nijboer,
2002, te verschijnen). Uitwerking van deze gedachten in de praktijk zal
wellicht leiden tot het instellen van de functie van ‘probation officers’,
met niet geringe bevoegdheden, die in nauwe samenwerking met politie
en justitie echt werk maken van het toezicht, met name ook wat betreft
herhaling van strafbaar gedrag. Een dergelijk serieus te nemen toezicht
doet vast heel wat meer dan een stukje gelegenheidswetgeving dat de
structuur van ons wettelijk stelsel raakt en vermoedelijk weinig anders
dan symbolische betekenis heeft. Bovendien sluit het veel meer aan hij
de hiervoor (onder 4) genoemde nadruk op de persoon van de dader!
verdachte/veroordeelde.

24 Momenteel kennen wij een vrijwel automatische vervroegde invrijheidstelling; zie art 15 e.v.
Sr.
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Recidivepreventïe hij
delinquenten
Een overzicht van de huidige kennis en een visie op de toekomst
J. Bonta

*

Aan het eind van de jaren zestig verrichtten Robert Martinson c.s. (Lip
ton, Martînson e.a., 1975; Martinson, 1974) een onderzoek naar de litera
tuur over behandeling van delinquenten, met als doel programma’s aan
te wijzen die recidive verminderden. Na meer dan tweehonderd onder
zoeken te hebben geëvalueerd kwamen zij tot de conclusie dat deze ge
gevens ons heel weinig reden tot hoop geven dat we in rehabilitatie een
betrouwbare manier hebben gevonden om recidive te verminderen’.
Thans, een kwart eeuw later, is deze conclusie niet langer geldig.
Dit artikel vat samen wat we weten over de effectiviteit van
rehabilitatieprogramma’s voor delinquenten, de voorwaarden waaronder
sommige programma’s recidive verminderen, en waarom het van belang
is deze literatuur te betrekken bij de formulering van strafrechtbeleid.
Zoals ik zal trachten aan te tonen, laten de onderzoeksbevindingen zien
dat een aantal rehabilitatieprogramma’s voor delinquenten inderdaad
leiden tot een vermindering van recidive. Bovendien hebben we een be
hoorlijk inzicht verworven in de kenmerken van succesvolle
programma’s voor delinquenten. In tegenstelling tot de positieve uit
komsten uit de behandelingsliteratuur, is er ook het harde bewijs dat het
straffen van delinquenten hen niet weerhoudt van toekomstige criminele
activiteiten. Kortom, als er een keuze moet worden gemaakt tussen be
handeling van delinquenten of straffen, dan moet worden bedacht dat
behandeling leidt tot minder slachtoffers van criminaliteit.
Kan behandeling recidive verminderen?
Dat behandelingsprogramma’s effectief kunnen zijn, is al vaker aange
toond. Zelfs de vroegste studies laten zien dat sommige programma’s
recidive terugdrongen. Zo concludeerde Bailey (1966) dat 60% van de
honderd studies die hij onderzocht, recidive effectief verminderden. In
Martinson’s eigen onderzoek geeft 48% van de 231 onderzoeken vermin
dering van recidive na behandeling te zien. Ondanks dit bewijs vestigde
zich evenwel de mythe in Noord-Amerika dat delinquenten niet kunnen
veranderen en dat behandeling niet werkt’.
De auteur is hoofd van de afdeling Correction Research, op het bureau van de Solicitor
General van Canada.
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Twee belangrijke factoren kunnen de ontwikkeling van dit anti
rehabilitatieklimaat wellicht verklaren. De eerste factor raakt een breed
sociaal-politiek niveau, de tweede vindt zijn oorsprong in de academi
sche criminologie. Cullen en Gilbert (1982) analyseerden nauwkeurig
hoe de politieke gebeurtenissen in de Verenigde Staten de steun aan de
hulpverlening aan delinquenten verzwakte. Zij constateerden een signi
ficante verschuiving in politieke ideologie, van liberalisme naar conser
vatisme. Kort gesteld, het liberalisme schat individuele rechten hoog in
en is de overtuiging toegedaan dat de overheid een belangrijke rol speelt
in het leven van burgers. Volgens de conservatieve idealen gaat bescher
ming van de gemeenschap vh5r individuele rechten en is een veel be
scheidener rol weggelegd voor de overheid.
Aan het begin van de jaren zestig overheerste het liberale gedachtegoed in Amerika, maar in de loop van dit decennium vond een verschui
ving in conservatieve richting plaats. Deze ideologische ommezwaai
werd versneld door catastrofale gebeurtenissen als de oorlog in Vietnam,

het Watergateschandaal en de stijgende misdaadcijfers. Het publiek
maakte zich in toenemende mate zorgen over de persoonlijke veiligheid
en beschouwde de overheid als onbetrouwbaar en incapabel om sociale
problemen, waaronder misdaad, aan te pakken.
Dit politiek-sociale klimaat speelde de academische criminologie in de
kaart. De Noord-Amerikaanse criminologie was en is dat in belangrijke
mate nog steeds een subdiscipline van de sociologie (Andrews & Bonta,
1998; Bonta, 2001; Clear, 1994). In de meeste sociologische visies vloeit
misdaad voort uit sociaalpolitiek-economische factoren (overigens vi
geerden ook andere theorieën zoals Hirschi’s theorie van de sociale con
trole, alsmede biosociale theorieën die invloedrijk zijn geweest). Bijge
volg lopen individuen die sociaal en economisch achtergestelde posities
innemen, het risico met misdaad in aanraking te komen.
Met andere woorden, en dit is een kerngedachte, individuele factoren
zoals gevoelloosheid naar anderen, drugsgebruik en een negatieve atti
tude over werk zijn niet de échte causale variabelen in misdaad. Het is
veeleer het falen van de maatschappij om voor voldoende werkgelegen
heid en opleidingsmogelijkheden te zorgen voor alle geledingen van de
maatschappij, alsmede de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en
macht die het zaad van de misdaad uitstrooit.
Toegegeven, sociale ongelijkheid kan leiden tot een wantrouwende
houding tegenover derden. En alcohol en drugs kunnen de pijn van eco
nomische ontberingen verzachten. Maar alleen verandering in het
sociaal-politieke klimaat brengt échte verandering in mensen teweeg.
Binnen de sociologisch-criminologische visies op misdaad, vormen het
rechtstreeks veranderen van individuele kenmerken of de directe om
standigheden van individuen slechts een pleister op de wond als het gaat
om het aanpakken van de wérkelijke oorzaken van misdaad. De domi
nantie van deze denkwijze verklaart waarom de academische gemeen—

—
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schap de conclusies van Martinson over hulpverlening aan delinquenten
zonder enige kritiek aanvaardde.
In een dergelijk politiek en academische klimaat stonden diegenen die
wél geloofden in de behandeling van delinquenten, in de kou. Desalniet
temin weerhield dit vele onderzoekers er niet van om behandelings
programma’s voor delinquenten te ontwikkelen en te evalueren, waar
mee ons begrip van wat effectieve behandeling inhoudt, verder is
verbeterd. In de loop van dit onderzoek tekenden zich drie significante
ontwikkelingen af, die hernieuwde belangstelling voor hulpverlening aan
delinquenten met zich meebracht. Dit waren:
een verbeterd conceptueel begrip van effectieve behandeling van de
linquenten;
het gebruik van meta-analytische technieken om de literatuur over
behandeling beter te kunnen vergelijken;
het besef dat alternatieven voor hulpverlening aan delinquenten, te
weten uitschakeling en hardere sancties, recidive niet verminderen,
maar in plaats daarvan de economische en sociale kosten voor de ge
meenschap juist doen toenemen.

—

—

—

Een verbeterd conceptueel begrip
Het woord behandeling’ omvat een breed begrip dat voor vele mensen
vele verschillende betekenissen kan hebben. Onderzoekers van litera
tuur over behandeling van delinquenten zagen zich altijd voor de keuze
gesteld welke onderzoeken zij in hun studie moesten opnemen en welke
erbuiten vielen. Alle onderzochte studies omvatten traditionele
behandelingsactiviteiten zoals begeleiding. Er werden echter ook
programma’s inbegrepen, waarin langdurig gestraften kleurrijke verha
len vertellen aan risicojongeren over de ‘verschrikkingen’ van het
gevangenisleven (‘scared straight’-activiteiten; Finckenauer, Gavin,
e.a., E., 1999), delinquenten een korte periode in detentie doorbrachten
voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van een taakstraf (het zoge
noemde shock incarceration of boot camp programma; Mackenzie,
Braeme e.a., 1995) en delinquenten in intensieve ondertoezichtstelling
werden geplaatst (Byrne, Lurigio, e.a., 1989). Konden deze uiteenlopende
programma’s werkelijk als ‘behandelingen’ worden beschouwd?
In een artikel uit 1990 betogen Andrews, Bonta e.a. dat effectieve
behandelingsprogramma’s voor delinquenten een aantal belangrijke be
ginselen gemeen hebben. Deze beginselen hoorden bij elkaar door de
basisveronderstelling in de psychologie dat individuele verschillen van
belang waren. Dat wil zeggen, effectieve behandelingsprogramma’s hou
den rekening met de specifieke kenmerken van de cliënten en hun om
standigheden en stemmen de behandeling vervolgens nauwkeurig af op
deze kenmerken. Deze visie was gebaseerd op een sociaalpsychologisch, algemeen persoonlijkheidsperspectief van misdaad waar
bij individuele verschillen en de directe situatie de belangrijkste verkla
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Tabel 1: Voorbeelden van het risicobeginsel frecidive in Wo)

Onderzoek
O’Donnell e.a. (1979)
Baird e.a. (1979)
Andrews & Kiessling (1980)
Bonta e.a. (2000]

Behandelingsniveau
Laag
Risico

Intensief

Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Laag
Hoog
Laag
Hoog

22
56
10
18
17
31
32
32

16
78
3
37
12
58
15
51

rende factoren zijn bij de ontwikkeling en handhaving van crimineel ge
drag (Andrews & Bonta, 1998]. Breed gedefinieerde sociale, politieke en
economische factoren spelen een relatief ondergeschikte rol bij de ver
klaring van misdaad. Derhalve dienden programma’s aandacht te schen
ken aan de psychologische en situationele kenmerken van delinquenten
teneinde effect te sorteren op hun crimineel gedrag.
Een drietal algemene beginselen, op basis van een psychologie van
crimineel gedrag, blijkt van belang voor effectieve behandelings
programma’s: het risicobeginsel; het behoeftebeginsel; het responsitivi
teitsbeginsel.
Het risicobeginsel

Het risicobeginsel is afgeleid van de observatie dat delinquenten ver
schillen in hun risico van recidive en dat behandeling effectiever is in
gevallen met hoger risico. Tabel 1 geeft een aantal voorbeelden die het
risicobeginsel illustreren. Om de tabel te kunnen lezen, verwijs ik naar
het eerste onderzoek. In het onderzoek van O’Donnell, Lydgate e.a.
(1979) werden delinquente jongeren willekeurig toegewezen aan één van
twee groepen. De behandeling bestond uit gedragsbegeleiding. De an
dere groep probleemjongeren kreeg géén behandeling. Het
behandelingsniveau kon derhalve worden gecategoriseerd in een ‘laag’
(geen behandeling) en ‘hoog’ (wel behandeling). Op dezelfde manier
werden de jongeren ingedeeld naar risiconiveau. Er waren eerste delin
quenten (laag risico) en er waren delinquenten met kleine criminele ver
oordelingen (hoog risico).
Onder verwijzing naar tabel 1 kunnen we zien dat van de delinquenten
met laag risico die minimaal of geen steun ontvingen, 16% gedurende de
follow-up recidiveerde. Laag-risico-delinquenten mét behandeling
scoorden een recidivecijfer van 22%. Dat wil zeggen, de recidive nam toe
ingeval behandeling werd gegeven aan laag-risico-delinquenten. De re
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cidive nam echter af ingeval behandeling werd gegeven aan hoog-risicodelinquenten (van 78% naar 56%).
Hoewel de onderzoeken in Tabel 1 laten zien dat het verstrekken van
intensieve behandelingsniveaus aan laag-risico-delinquenten hun
recidivecijfers doet toenemen, is dit niet in altijd het geval. In veel geval
len sorteert intensieve behandeling van laag-risico-delinquenten geen
significant effect op recidive. De toename in recidive onder laag-risicodelinquenten kan wellicht worden toegeschreven aan de verandering in
associatiepatronen onder laag-risico-delinquenten die behandeling on
dergaan samen met hoger-risico-delinquenten die model staan voor on
gewenst gedrag en dat versterken. Belangrijker is dat het resultatenpatroon uit vele onderzoeken laat zien dat dienstverlening aan hogerrisico-delinquenten leidt tot vermindering van recidive. Ik ken geen
enkel behandelingsprogramma dat effectief is gebleken onder delin
quenten met het hoogste risico. (Waarom dit het geval is, is onduidelijk.
Misschien zijn de hoogste-risico-delinquenten werkelijk onbehandel
baar met de huidige programma’s of het kan zo zijn dat tot dusver nie
mand de beste methoden om deze groep te behandelen, heeft toege
past). Volgens het risicobeginsel stemmen effectieve programma’s het
risiconiveau af op het niveau van de behandeling. Laag-risicodelinquenten vragen minimale behandeling, hoger-risico-delinquenten
vragen intensieve behandeling.
Het behoeftebegiizsel
Het behoeftebeginsel heeft betrekking op een slecht begrepen kwestie
met betrekking tot de behandeling van delinquenten. Alle behandelings
programma’s van delinquenten doen een poging iets te veranderen aan
de delinquent of aan zijn situatie. Clinici hebben het dan over
programma’s die tegemoetkomen aan de ‘behoeften’ van delinquenten
en deze behoeften zijn synoniem met de doelstellingen van de behande
ling. Zo kunnen rehabilitatieprogramma’s delinquenten helpen bij het
vinden van werk, het opbouwen van hun zelfvertrouwen of hen helpen
zich te onthouden van drugs.
Het behoeftebeginsel legt de nadruk op het belang van het kiezen van
behandelingsdoelstellingen en het aanpakken van behoeften die speci
fiek samenhangen met crimineel gedrag. Niet alle behoeften van delin
quenten zijn criminogeen van aard. Tabel 2 geeft een aantal voorbeelden
van zowel criminogene als niet-criminogene behoeften. Beide soorten
behoeften van delinquenten zijn dynamisch of veranderlijk. Toch wor
den criminogene behoeften ook na verandering geassocieerd met veran
deringen in crimineel gedrag. Het zijn dynamische risicofactoren.
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Tabel 2: De behoeften van deliquenten
Criminogeen

Niet-ctiminogeen

Antisociaal gedrag
Antisociale persoonlijkheid
Criminele voorbeelden
Gevoelens van angst en vijandigheid
Drugs/alcoholmisbruik

Eigenwaarde
Gevoelens van vervreemding
Groepscohesie
Depressieve gevoelens
Emotionele pijn en angst

Bedenk dat sommige algemene behandelingsdoelen, zoals verbetering
van eigenwaarde, thuishoren in de niet-criminogene categorie. Verbete
ring van eigenwaarde, zonder enige aandacht te schenken aan criminele
vrienden en antisociaal gedrag, heeft naar alle waarschijnlijkheid geen
effect op recidive. Wat dit laatste betreft, er bestaat zelfs onderzoek dat
suggereert dat het simpel versterken van de eigenwaarde van delinquen
ten in verband wordt gebracht met toegenomen recidive (Gendreau,
Grant e.a., 1979).
Het responsiviteitsbeginset

Het derde beginsel dat Andrews e.a. (1990) beschrijven, is het responsivi
teitsbeginsel. Binnen een psychologie van crimineel gedrag, zijn indivi
duele kenmerken met cognitieve en emotionele aspecten van invloed op
hoe individuen leren en profiteren van hun omgeving. Een
behandelingsprogramma moet om die reden worden aangeboden in een
stijl en vorm die passen bij het individu. Persoonlijke eigenschappen,
zoals angst en intelligentie, kunnen een diepgaand effect hebben op de
responsiviteit van een persoon op behandeling (Bonta, 1995). Zo kan een
zeer angstig en introvert individu bijvoorbeeld moeilijk meekomen in
een groepstherapie, maar zich relatief op zijn gemak voelen bij indivi
duele begeleiding.
Onderzoek naar de effectiviteit van psychologische behandelings
programma’s wijst uit dat een cognitief-gedragsgeoriënteerde aanpak de
meeste kans van slagen van gedragsverandering biedt (Kendall, 1998;
Shadish, Navarro e.a., 2000). Dit geldt ongeacht of we te maken hebben
met depressie, alcoholmisbruik, huwelijksconflicten of slechte studie
gewoonten. Cognitief-gedragsgeoriënteerde technieken blijken tevens
effectief in het geval van misdaadplegers. Vele delinquenten zijn heel
concreet in hun denken, relatief impulsief en missen talloze vaardighe
den. Cognitief-gedragsgeoriënteerde methoden zijn zeer geschikt om
met deze kenmerken om te gaan. De behandelingsstijl komt tot zijn
recht in het aanbieden van structuur, het geleidelijk vormen van gedrag
door middel van passende feedback en het geven van zorgvuldige, con
crete richting.
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Meta-analyse
De zojuist beschreven drie beginselen worden verondersteld een raam
werk te bieden voor effectieve hulpverlening aan delinquenten. Hoe
goed het bewijs deze beginselen ondersteunt, komt tot uitdrukking in
onderzoek dat gebruikmaakt van de verfijnde literatuuronderzoeks
techniek die bekendstaat als meta-analyse.
In een poging patronen vast te stellen in het onderzoek naar de behan
deling van delinquenten, hebben onderzoekers literatuurstudies ver
richt. Het typische heronderzoek wordt gekenmerkt door de onderzoe
ker(s) die geselecteerde literatuur leest/lezen en zich oordelen vormt/
vormen in hoeverre de resultaten, in het algemeen, de effectiviteit van
rehabilitatie ondersteunen. Er is echter een aantal nadelen verbonden
aan de traditionele literatuuronderzoeksmethode. Eén tekortkoming be
treft de inschatting van de kracht van de resultaten. Is bijvoorbeeld de
ene behandelingsmethode effectiever dan een andere, en zo ja, in welke
mate? Een ander nadeel is het potentiële vooroordeel van de onderzoe
ker bij de keuze van de te onderzoeken studies en de wijze waarop de
resultaten worden geïnterpreteerd. Om deze moeilijkheden te pareren
worden de onderzoeken beoordeeld met gebruikmaking van meta
analytische technieken.
Meta-analyse behandelt de resultaten van ieder onderzoek als een ge
beurtenis die kan worden gekwantificeerd en onderworpen aan statis
tische analyse. Vervolgens worden de resultaten van op zichzelf staande
onderzoeken samengevoegd teneinde algemeHe correlaties aan te wij
zen. Schmidt (1996) heeft betoogd dat meta-analyse meer vertelt over de
werkelijke aard van een correlatie tussen een variabele en het bestu
deerde verschijnsel dan welk enkelvoudig onderzoek ook. Aangezien
geen enkel op zichzelf staand experiment het definitieve bewijs kan ge
ven voor een theorie of idee, zijn het de algemene bevindingen uit meer
dere onderzoeken die de wetenschap vooruit helpen.
Meta-analyse is toegepast op terreinen variërend van geneeskunde tot
en met onderwijs (zie Lipsey en Wilson, 1993). Recentelijk is meta
analyse geïntroduceerd in de criminologie en toegepast op uiteenlo
pende onderwerpen, zoals erfelijkheid en misdaad (Walters, 1992) en de
voorspelling van recïdive onder algemene delinquenten (Gendreau,
Little e.a., 1996), seksuele delinquenten (Hanson en Bussière, 1996) en
geestesgestoorde delinquenten (Bonta, Lawe.a., 1996).
Van speciaal belang voor het onderhavige artikel, zijn de meta
analyses van behandelingsprogramma’s voor delinquenten. Het eerste
meta-analytisch onderzoek naar de validiteit van de beginselen van
risico, behoefte en responsiviteit werd in 1990 uitgevoerd door Andrews,
Zinger e.a. (1990). Andrews c.s. deelden de onderzochte studies in één
van de volgende drie categorieën in:
Passende behandelingen programma’s overeenkomstig de beginselen
van risico, behoeften en responsiviteit;

—

—
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Niet-passende behandelingen interventies die geen rekening hielden
met de beginselen van effectieve behandeling (bijv. intensieve psychody
namische therapie gericht op eigenwaarde).
Criminele sancties variaties op strafrechtelijke sancties zonder acht te
slaan op individuele verschillen (bijvoorbeeld bevelen tot schadeloos
stelling zonder criminogene behoeften aan te pakken).
—

—

—

—

Om in het onderzoek te worden betrokken, diende een studie aan de vol
gende vereisten te voldoen:
aanwezigheid van een vergelijkingsgroep;
een recidive follow-up periode van minimaal zes maanden;
voldoende informatie verschaffen om een phi-statistiek te kunnen be
rekenen). Phi is een mate van correlatie tussen twee variabelen die wordt
gebruikt bij categorische gegevens. In dit geval hebben we behandeling
(ja/nee) en recidive (ja/nee). Naarmate de waarde van phi toeneemt,
neemt ook de correlatie tussen de variabelen toe. Voor elk onderzoek
werd een phi-coëfficiënt berekend en bij sommige onderzoeken, omdat
er meerdere behandelingsgroepen waren, werd er meer dan één phi be
rekend.
Het onderzoek van Andrews, Zinger e.a. (1990) behelsde tachtig stu
dies waaruit 154 phi-coëfficiënten voortvloeiden. De oorspronkelijke da
tabank is verder uitgebreid met de meest recente resultaten op basis van
230 onderzoeken en 374 phi-coëfficiënten. Zoals Tabel 3 laat zien, wer
den verminderingen in recidive alleen gevonden bij onderzoeken die de
beginselen van risico, behoeften en responsiviteit onderschreven. Nietpassende behandelingsprogramma’s en criminele sancties werden zelfs
in verband gebracht met kleine toenames in recidive (aangegeven door
het negatief-teken).
Tabel 3 laat tevens zien in welke mate de beginselen van risico, behoef
ten en responsiviteit worden aangebangen. Onder de beste omstandig
heden, daar waar de behandeling trouw aan alle drie de beginselen laat
zien, was het gemiddelde phi-coëfficiënt .26. Dit is geen onbeduidend
resultaat. Een phi-coëfficiënt van .26 vertaalt zich in een recidive
vermindering onder de behandelde groep van 45%! De resultaten van
Andrews c.s. zijn bevestigd door andere meta-analytische onderzoeken
door onafhankelijke onderzoekers (Lipsey, 1999; Lösel en Köferl, 1999;
Pearson en Lipton, 1999; Redondo, Garrido e.a., 1999). Het bewijs is on
dubbelzinnig: hulpverlening aan delinquenten kan werken’.
—

—

—

Straf op straf en nog geen resultaat
Aan het eind van zijn rapport stelt Martinson de vraag: als rehabilitatie

niet werkt’, wat dan wel? Hij suggereert dat strafoplegging de enige reste
rende optie is om misdaad aan te pakken. Als delinquenten niet effec
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Tabel 3. Phi-coëfficiënten voor behandelingstype en trouw aan
behandelingsbeginselen (k)

Resultaten algemeen
Trouw aan
beginselen:
1 beginsel (k 106)
2 beginselen [k= 84]
3 beginselen (k = 60)

Sanctiejl 01)

Niet-passend[23)

Passend [250)

-.03

-.01

.13

NB: k = aantal teata (uit: Andrewa en Bonta,

.02
.18
.26
in

druk)

tief kunnen worden behandeld, dan kunnen we op zijn minste een eer
lijke toepassing van straf waarborgen en hen wellicht zelfs affiouden van
toekomstige misdaad. Recht doen werd de grote passie van de crimino
logie. De waarheid bij veroordeling, tussentijdse sancties en ‘hard wor
den’ vormden de nieuwe panacees (Clear, 1994). Het bewijs voor de ef
fectiviteit van strafrechtelijke sancties bestond niet.
Terugverwijzend naar Tabel 3: bij 101 tests van strafrechtelijke sancties
werd geen vermindering in recidive waargenomen. Integendeel, strafsancties gingen gepaard met geringe toenames in recidive. Ondanks het
bewijs, is het aantal preventieve sancties (bijvoorbeeld opleidings
kampen, elektronisch toezicht, intensieve ondertoezichtstelling) sterk
toegenomen. Zou het misschien kunnen zijn dat sommige sancties effec
tiever zijn dan andere?
Smith, Goggin e.a. (2002) onderzochten de effecten van verschillende
sancties op recidive met gebruikmaking van meta-analytische technie
ken. In de eerste plaats onderzochten Smith e.a. (2002) 117 studies naar
de effecten van gevangenisstraffen op recidive. Zij concludeerden dat
vergeleken met taakstraffen opsluiting gepaard ging met toegenomen
recidive (phi .07). Ook langduriger straffen resukeerden in toegenomen
recidive (phi = .03). Vervolgens werden delinquenten die verschillende
preventieve sancties kregen opgelegd (bijvoorbeeld boeten, schadever
goeding, elektronisch toezicht, ‘scared straight’-activiteiten) vergeleken
met voorwaardelijk veroordeelden onder normale omstandig
heden. De resultaten: straf had geen afschrikwekkend effect.
Ondanks de algemene bevindingen, waren er nog altijd op zichzelf
staande meldingen van sancties die recidive verminderden. Echter, bij
nader onderzoek van deze rapporten werd vermindering van recidive
alleen daar aangetroffen waar een behandelingscomponent deel uit
maakte van de sanctie (Bonta, Wallace-Capretta e.a., 2000; Gendreau,
Cullen e.a., 1994; Mackenzie, Braeme e.a., 1995). Uit het beschikbare be
wijs, is er weinig reden om aan te nemen dat sancties zonder behande
ling recidive zullen verminderen. De hoop die Martinson koesterde dat
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afschrikking een effectieve manier van controle op recidive zou zijn,
bleef onvervuld.
Van theorie naar praktijk
De literatuur suggereert dat de beginselen van risico en behoeften wel
licht de belangrijkste zijn, gevolgd door het responsiviteitsbeginsel
(Andrews en Bonta, 1998; Bonta; 1995). Met andere woorden, effectieve
programmering voor delinquenten moet beginnen met het in overeen
stemming brengen van delinquentenrisico en behandelingsintensiteit
(risicobeginsel) en de vaststelling van dynamische risicofactoren
(behoeftebeginsel). Tal van vroege studies die van invloed waren op de
ontwikkeling van deze beginselen, gebruikten betrekkelijk ruwe metho
den voor het vaststellen van delinquentenrisico en criminogene behoef
ten. Gedurende de laatste tien jaar zijn er echter aanzienlijke verbeterin
gen opgetreden in de vaststelling van risico en criminogene behoeften.
Als het gaat om het vaststellen van delinquentenrisico hebben objec
tieve, actuariële inschattingen meer voorspellende waarde dan klinische
en professionele risicobeoordelingen (Bonta, 1995). Deze beoordelings
instrumenten hebben een hvantitatieve basis en worden gestandaar
diseerd toegepast. Welke informatie en de wijze waarop deze wordt ver
zameld, wordt helder gedocumenteerd en de scores uit deze
risicoschalen wordt getoetst op hun voorspellende geldigheid.
Een tekortkoming van vele risicoschalen is dat zij grotendeels bestaan
uit statische, op het criminele verleden gebaseerde items. Neem als voor
beeld de Canadese Statistical Information on Recidivism schaal. Dit in
strument bestaat uit vijftien items, waarvan dertien variabelen zijn geba
seerd op een crimineel verleden (Bonta, Harman e.a., 1996). Hoewel een
crimineel verleden een belangrijke aanwijzing is voor recidive zegt het
niets over het vraagstuk van criminogene behoeften.
De meest uitgebreid onderzochte schaal op het gebied van
delinquentenrisico en -behoeften is de Level of Service Inventory Revi
sed (LSI-R; Andrews en Bonta, 1995). De LSI-R omvat 54 items die zijn
verdeeld in tien onderdelen (zie tabel 4). Ongeveer een derde van de
items is statisch met alleen al tien items in het onderdeel Crimineel ver
leden). Negen onderdelen worden zwaar gewogen met dynamische
risico-items teneinde criminogene behoeften vast te stellen. De dynami
sche items werden gekozen op basis van theorie en eerder onderzoek dat
ukwees dat zij verband houden met toekomstige misdaad. Het LSI-R is
het enige instrument voor classificatie van delinquentenrisico en
-behoeften dat een theoretische basis kent (Andrews en Bonta, 1998).
Twintig jaar onderzoek met de LSI-R-schaal laat scores zien die een
veelheid aan uitkomsten in verschillende situaties voorspelt (bijvoor
beeld geweldadig recidive, succes in opvangcentra, mislukken in proef
tijd of tijdens voorwaardelijke vrijlating, wangedrag in gevangenis). Met
betrekking tot criminogene behoeften blijken veranderingen in LSI-R
-
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Tabel 4: De LSI-rjsjco/behoeften-schaal
Onderdeel/Behoeften

Voorbeeld

Crimineel verleden
Opleiding/Werkgelegenheid
Financieel
Gezin/Huwelijk
Huisvesting
Vrije tijd/Recreatie
Vrienden
Alcohol/drugsprobleem
Emotioneel/Persoonlijk
Attitude/oriëntatfe

Eerdere veroordelingen als volwassene
Autoriteitskwesties (met werkgever)
Steunen op sociale bijstand
Ontevredenheid met huwelijksrelatie
Buurt met hoge criminaliteit
Kan tijd beter benutten
Enkele criminele berichten
Probleem raakt school/werk
Ernstige verstoring, actieve psychose
Misdaadbevorderende attitude

scores veranderingen in recidive te voorspellen (Andrews en Robinson,
1984; Motiuk, 1991; Raynor, Kynch e.a., 2000). De LSI-R-schaal stelt dus
zowel risico- als criminogene behoeften vast. Gendreau c.s. (Gendreau
e.a. 1996; Gendreau, Goggin e.a., 2002) vergeleken verschillende instru
menten voor beoordeling van delinquenten en wezen de LSI-R-schaal
aan als één van de beste instrumenten die op dit moment beschikbaar
zijn.
Bij de uitvoering van behandelingsprogramma’s moeten de beginselen
van risico, behoeften en responsMteit worden gevolgd. Het aanhangen
van de risico- en behoeftebeginselen vraagt van bureaus en programma’s
het gebruik van een instrument voor de beoordeling van delinquentenrisico en -behoeften. Personeel moet op de juiste wijze worden getraind
en ondersteund bij de toepassing van een dergelijk beoordelings
instrument. Onderzoek wijst uit dat met de juiste aandacht voor training
en supervisie het meeste gevangenispersoneel de toepassing van risico!
behoefte-instrumenten als de LSI-schaal met weinig fouten kan leren
(Bonta, Bogue e.a., 2001).
Effectieve behandelingsprogramma’s zijn programma’s die zich richten
op criminogene behoeften met gebruikmaking van cognitief
gedragsgeoriënteerde interventies. Bovendien zijn delinquenten zeer
ontvankelijk voor behandeling door personeel dat over de juiste contac
tuele vaardigheden beschikt. De uitdaging is om de programma’s, die zijn
ontwikkeld met gedetailleerde behandelingshandboeken, aan te bieden
zoals ze zijn bedoeld. Behandelingsintegriteit is een kritische factor voor
behandelingseffectiviteit (Andrews en Bonta, 1998; Lipsey, 1999) en het is
van belang dat medewerkers doen wat zij zeggen te gaan doen.
Andrews en Bonta (2002) geven zes criteria voor programmaintegriteit. Dit zijn:
Personeel is geselecteerd om de effectiviteit van de behandeling te ver
groten (bijvoorbeeld goede contactuele vaardigheden);
Er is een theoretisch model (bijvoorbeeld de theorie betreffende so

—

—
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ciaal leren) voor het programma;
Er is schriftelijke documentatie voorhanden waarin staat vermeld wat
er moet gebeuren;
Personeel is getraind om het model te volgen;
Personeel krijgt supervisie en monitoring tijdens het aanbieden van de
behandeling;
Het programma wordt met passende intensiteit aangeboden (ten min
ste honderd uur), op de wijze waarop het is bedoeld.

—

—

—

—

Programma-integriteit en -trouw aan de beginselen van risico, behoeften
en responsiviteit kunnen op verschillende manieren worden bereikt.
Behandelingsprogramma’s kunnen ten eerste formeel worden geëvalu
eerd. Dit zorgt voor een hoge mate van zekerheid over de effectiviteit van
het behandelingsprogramma. Nadelen van formele evaluaties zijn de
kosten en de tijd die gemoeid gaat met het uitvoeren van dergelijke on
derzoeken. Met iets minder grote zekerheid kunnen programma’s ook
worden beoordeeld door accreditatiepanels) en door het ‘Correctional
Program Assessment Inventory’ (CPAI, zie hierna).
Programma-erkenning of -accreditatie vraagt beoordeling van een
behandelingsprogramma door ter zake kundige mensen. Deskundigen
op het terrein van hulpverlening aan delinquenten herzien schriftelijke
stukken, spreken met personeel en observeren misschien zelfs direct een
behandelingssessie en stellen dan vast hoe goed het programma aansluit
bij de ‘wat werkt’ -literatuur. De accreditatie- of erkenningsmethodiek
begon in de vroege jaren negentig in het Verenigd Koninkrijk en is tevens
overgenomen in Canada (Lipton, Thornton e.a., 2000).
Accreditatie heeft geleid tot grotere nauwkeurigheid in de beoordeling
van de potentiële effectiviteit van een programma. Evaluatiecriteria wor
den helder gedefinieerd en vervolgens aan de behandelingsliteratuur
gekoppeld. Er zijn echter relatief weinig factoren waarop oordelen zijn
gebaseerd (gewoonlijk acht tot tien) en het panel van deskundigen hoeft
het niet altijd met elkaar eens te zijn. Problematischer nog is het risico
dat wanneer een programma eenmaal is erkend, er weinig motivatie is
voor een zorgvuldige en formele evaluatie en zelfgenoegzaamheid ten
aanzien van het programma op de loer ligt.
Recentelijk hebben Paul Gendreau en Don Andrews, twee mondiaal
vooraanstaande onderzoekers op het gebied van hulpverlening aan de
linquenten, het Correctional Program Assessment Inventory (CPM) ont
wikkeld. Het CPAI bestaat uit 131 items die acht dimensies meten die de
behandelingsliteratuur aanwijst als belangrijke factor voor effectiviteit.
Het CPAI werd in 1990 voor het eerst gebruikt en tot dusver zijn meer
dan driehonderd behandelingsprogramma geëvalueerd. Eén van de ken
merken van het CPAI is dat het gedetailleerde suggesties biedt om het
programma te verbeteren. Interessant om te zien is dat binnen een tijds
bestek van tien jaar verbeteringen in de behandelingsprogramma zijn
waargenomen. In de vroege jaren negentig kreeg ongeveer 80% van de
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door het CPA beoordeelde programma’s een onvoldoende (Gendreau,
Goggin en Smith, 2001). Tegen het einde van het decennium slaagde 70%
(Latessa en Holsinger, 1998).
Conclusies
Indien we op een effectieve manier willen omgaan met delinquenten,
moeten we het ‘strenger straffen (get tough) -beleid verlaten en meer
aandacht schenken aan het bewijs van wat wél werkt. Sancties vermin
deren recidive niet, behandeling doet dat wel. Sinds Martinson hebben
we forse vooruitgang geboekt in die zin dat we thans kunnen aangeven
welke behandelingsvormen recidive waarschijnlijk zullen verminderen.
De behandelingen die naar alle waarschijnlijkheid vermindering van
tecidive te zien zullen geven, zijn die welke aandacht schenken aan de
psychologische en omgevingskenmerken van het individu. Minder be
langrijk zijn sociale klasse, geslacht of etniciteit. Daarnaast is duidelijk
dat effectieve behandeling meer kans van slagen heeft als delinquentenrisico en programma-intensiteit goed op elkaar aansluiten en het pro
gramma cognitief-gedragsgeoriënteerde kenmerken heeft, die zich rich
ten op criminogene behoeften.
We beschikken thans over praktische instrumenten bij de beoordeling
van delinquentenrisico en criminogene behoeften. Het LSI-R bijvoor
beeld, voorspelt niet alleen recidive (dat wil zeggen het delinquentenrisico) maar wijst ook de dynamische risicofactoren of criminogene be
hoeften van delinquenten aan. Deze criminogene behoeften zijn van
belang omdat ze de doelstellingen van onze interventies aanwijzen. Cli
nici worden zich meer en meer bewust van de literatuur inzake de effec
tiviteit van behandelingen en het belang van de beginselen van risico,
behoeften en responsiviteit. Daarnaast groeit de erkenning van de kracht
van cognitief-gedragsgeoriënteerde technieken om mensen te helpen
veranderen.
Aan het begin van deze nieuwe eeuw, zijn we beter toegerust om met
delinquenten en het probleem van de misdaad om te gaan dan ooit tevo
ren. Onbewezen overtuigingen over wat werkt bij delinquenten worden
aan de kant geschoven om plaats te maken voor een gezond respect voor
het bewijs. Laten we hopen dat deze trend zich voortzet.
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Bewijsgerelateerde praktijk
en bewijsgerelateerd beleid
Modernisering van de reclassering in Engeland & Wales
D. Perry*

De wortels van de reclassering in Engeland en Wales liggen in de sociale
filantropie van de vroege twintigste eeuw. In de eerste decennia van haar
bestaan concentreerde de reclassering zich op problemen als armoede,
gebrek en de duivel alcohol’. In de jaren zestig kwam er een meer psy
chotherapeutische vorm van maatschappelijk werk om individuele ge
vallen van criminaliteit te verklaren. Tegen de tijd dat de jaren zeventig
aanbraken deden reclasseringsambtenaren hun werk achter gesloten
deuren, in een quasi-professionele cultuur die voor kwaliteit en consis
tentje afhankelijk was van de opleiding van individuele ambtenaren. Er
heerste verwarring omtrent het bestaansrecht van de dienst: het was ze
ker zo dat misdadigers hun dwalingen moesten inzien, maar tegelijker
tijd werden zij zelf ook beschouwd als slachtoffers. Veel externe critici
beschouwden de dienst dan ook als een welzijnsinstelling. In het juridi
sche domein werd dit weerspiegeld door de uitdrukking ‘adviseren, as
sisteren en steunen’ van misdadigers, maar afgezien daarvan waren er
geen duidelijke doelstellingen of criteria waaraan de dagelijkse gang van
zaken kon worden getoetst.
Voor de beleidsmakers in Groot-Brittannië kwam het niet echt als een
verrassing toen Martinson en anderen concludeerden dat niets werkt bij
het terugdringen van recidive (Martinson, 1974; Lipton e.a., 1975; Brody,
1976). Cijfers met betrekking tot herhaaldelijke veroordelingen met be
trekldng tot interventies in de gemeenschap bleven in Groot-Brittannië
tientallen jaren ongeveer gelijk, dat wil zeggen zo rond de 55%. Resociali
satie raakte uit de mode om vervolgens in de jaren tachtig vervangen te
worden door de enigszins beperkte aanpak waarbij alternatieven voor
hechtenis werden aangeboden. Geïnspireerd door een minister van bin
nenlandse zaken & justitie (Home Seci-etan’ die vond dat gevangenisstraf
een dure manier was om mensen slechter te maken, werd in de ‘1991
Criminal Justice Act’ het concept van het verdiende loon geïntrodticeerd
waarbij de nadruk lag op het uitdelen van proportionele straffen en het
voorzien in een hele reeks van passende alternatieve straffen. Halver
wege de jaren negentig was de heersende opinie onder politici dat de
gevangenis werkt. Het beschikbare geld voor meer maatschappelijk ge
oriënteerde straffen daalde evenredig hiermee en het voortbestaan van
*
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de reclassering als een onafhankelijke Organisatie kwam ter discussie te
staan.
Elders kwam het standpunt dat niets werkt onder vuur te liggen door
meta-analyse, en begon de wat werkt-literatuur eigenschappen van pro
jecten en implementatievoorwaarden te onderscheiden om recidive te
gen te gaan (Palmer, 1975 en 1992; Gendreau en Ross, 1980; Losel en Ko
ferl; 1989; Andrews e.a., 1990; Lipsey, 1995; McGuire en Priestley, 1995;
Hedderman en Sugg, 1997). In Engeland nam een kleine groep
gevangenismedewerkers het initiatief tot de tweejaarlijkse Wat Werktconferentie in Manchester om de verworven inzichten te promoten.
Deze groep inspireerde tevens een aantal kleinschalige, bewijs
gerelateerde initiatieven zoals het Stop-programma in Mid-Glamorgan
(Raynor en Vanstone, 1996). In de gevangenissen begonnen psychologen
met het ontwikkelen van projecten ter venverving van cognitieve vaar
digheden en programma’s voor zedendelinquenten die gebaseerd waren
op Canadese expertise, en richtten zij het Prison Service Accreditation
Panel’ op (Thornton, 1987).
Op dat moment bestond de reclassering in Engeland en Wales uit 53
onafhankelijke instanties zonder centrale leiding, waardoor er nagenoeg
een vacuüm in het reclasseringsbeleid was. Daarmee werd het aan de
reclasseringsinspectie overgelaten om de dienst in 1997 ter discussie te
stellen, middels een onderzoek naar de huidige intenïenties, en een lan
delijke strategie te creëren om een Wat Werkt-benadering in te voeren.
Uit het onderzoek bleek dat er slechts bij elf van de 210 onderzochte pro
jecten enig bewijs van effectiviteit kon worden gevonden (Underdown,
1998).
In 1997 kwam er na een regeringswisseling een hele reeks plannen om
openbare diensten te hervormen, gekoppeld aan een bewijsgerelateerde
aanpak, om zo de beschikbare gelden doelmatiger te gebruiken. De in
spectie overreedde ministers om het ‘Effective Practice Initiative’ (Doel
matige Werkivijze Initiatief) te ondersteunen, wat in juni 1998 in officieel
beleid werd omgezet. Men begon zeer Heinschalig, en met beperkte fi
nanciële middelen, met de ontwikkeling van slechts drie programma’s.
Maar in 1999 kwam er van regeringswege een evaluatie van de over
heidsuitgaven, waarin een toezegging werd opgenomen voor investerin
gen in betere openbare voorzieningen. De reclassering slaagde er in om
flink wat eztra financiële middelen van het Britse ministerie van finan
ciën binnen te halen en de landelijke ‘Wat Werkt-strategie’ werd in au
gustus 2000 gepubliceerd (Perry en Johnson, 2000). Volgens de argumen
tatie die achter deze beleidsbeslissing zat, was er op toevallige wijze een
overeenstemming tussen de politieke noodzaak om de criminaliteit te
reduceren en het economisch argument om gebruik te maken van de
Wat Werkt-aanpak. De modellen die gebruikt werden om deze stelling te
beargumenteren komen later in dit artikel aan bod.
In 1997 leidden overwegingen met betrekking tot de rol, efficiency en
doelmatigheid van de reclassering, en haar banden met het gevangenis-
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wezen, tot een evaluatie van haar doelstellingen en organisatiestructuur,
die gepubliceerd werd als de Prison Pro bation Revietu (Gevangenis
Reclasseringsevaluatie), (Home Office, 1998). Eerder in dat decennium
waren er landelijke criteria voor het toezicht op delinquenten ingevoerd,
maar daar werd over het algemeen nauwelijks de hand aan gehouden en
de regering was van mening dat er een meer centralistische aanpak en
aansturing nodig was. Dat leidde tot de oprichting van een Landelijke
Reclassering (National Probation Service) in april2001, onderverdeeld in
42 rayons, met een landelijk directeur zodat er een meet centrale aan
sturing kwam, en een grotere mate van aansprakelijkheid, consistentie,
emciency en doeltreffendheid. Het doel van de Organisatie, om delin
quenten te ‘adviseren, assisteren en steunen’, werd door wetgeving ver
anderd (Home Office, 2000) in vijf doelstellingen:
de bescherming van de burger;
liet verminderen van recidive;
liet op passende wijze straffen van criminelen;
er voor te zorgen dat criminelen zich bewust zijn van het effect dat mis
daad heeft op slachtoffers en op de burger;
de resocialisatie van criminelen.

—

—

—

—

—

In 2001 werd de New choreography gepubliceerd, die een geïntegreerde
strategie bevatte om rond 2004 een reductie van 5% in de herhaaldelijke
veroordelingen te krijgen onder diegenen die onder toezicht van de re
classering stonden. In de strategie werd ook een programma opgenomen
met betrekking tot de organisatorische ontwikkeling, waaronder een op
partnerschappen gebaseerd systeem bedoeld om een hechtere werkrelatie te krijgen met het gevangeniswezen, de politie en plaatselijke
maatschappelijke organisaties. In 2001 kon er voor het eerst gezegd wor
den dat er overeenstemming was tussen bewijsgerelateerde praktijk en
bewijsgerelateerd beleid.
De economische argumentatie voor wat werkt
In de tien jaar voorafgaande aan 1997, lag het percentage herhaaldelijke
veroordelingen voor diegenen die onder toezicht van de reclassering
stonden, steeds rond de 55%. De economische argumentatie voor de in
voering van een Wat Werkt-aanpak was opgebouwd rond een kosten
batenanalyse die er op gericht was om dit percentage tussen 2001 en
2004 met 5% te verminderen. Dit model omvatte de belangrijkste
interventiemethoden die ter beschikking stonden, waarbij verder nog in
acht werd genomen: de te verwachten hoeveelheid gevallen; een in
schatting van risico’s en behoeften; de beschikbare capaciteit en kwaliteit
van de te leveren diensten; de verwachte impact op herhaaldelijke ver
oordelingen en de kosten van de afzonderlijke eenheden. In de analyse
was een vergelijkende kostenbesparing opgenomen voor het strafrecht-
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systeem en voor de gemeenschap als geheel, voor iedere veroordeling die
werd voorkomen.
Vergeleken met de meta-analytische uitkomsten werd de impact van
verschillende interventies conservatief ingeschat, variërend van 15% re
ductie in recidive voor interventies hij drugsdelicten, tot 4% voor
zedendelinquentenprojecten. Bij het model kwam de kostenbesparing
van het systeem van goedgekeurde programma’s in het strafrecht voor
delinquenten met een middelgroot risico uit op £1,27 op elke pond die
hieraan werd besteed. Voor wat betreft het totale maatschappelijke voor
deel was die verhouding £4,93 t 1.
De analyse bleek waardevol bij het bepalen van de optimale besteding
van financiële middelen. Projecten die gericht waren op druggebruikers
hadden een totale kosten-batenverhouding van £5,73: 1. De kosten
batenverhouding van andere interventies varieerde van £12.29: 1, voor
een verhoogd aantal taakstraffen, tot £2,76: 1 voor herhuisvestings
programma’s na het uitzitten van de gevangenisstraf.
De economische argumenten en de kosten-batenanalyse bleken zeer
bruikbaar te zijn in onderhandelingen met het Britse ministerie van fi
nanciën. Tussen 2000 en 2004 zal het jaarlijkse budget van de landelijke
reclassering van 443 miljoen pond tot 620 miljoen pond stijgen, gerela
teerd aan het doel om het voorspelde percentage herhaaldelijke veroor
delingen met 5% terug te brengen. Verder wordt voorspeld dat het aantal
medewerkers van de reclassering zal stijgen van 12.800 in 1999, tot
17.200 in 2004. Dit brengt met zich mee dat er een flinke uitbreiding
moet komen in het aantal opleidingsplaatsen voor nieuwe medewerkers,
en dat de huidige medewerkers extra middelen moeten krijgen waarmee
zij de bewijsgerelateerde aanpak in de praktijk kunnen brengen.
De visie omtrent wat werkt
Aan het Wat Werkt-model ligt een inschattingsinstrument inzake risico’s
en behoeften ten grondslag dat informatie verstrekt ten behoeve van be
sluiten omtrent het opleggen van straffen en het afstemmen van inter
venties op individuele delinquenten, dat in het hele gevangeniswezen en
in de reclassering gebruikt dient te worden. Het Offender Assessment
System’ (Delinquentenbeoordelingssysteem) OASys, 2001 berekent
het statistische risico van een herhaaldelijke veroordeling (Copas, 1994),
en beoordeelt veranderlijke factoren, zoals werkgelegenheid, drank- of
drugsmisbruik, genoten onderwijs, houding, cognitieve vaardigheden en
probleemoplossend vermogen. In het laatste stadium ervan worden
veiligheidsrisico’s beoordeeld met behulp van een begeleidend klinisch
proces. Daarbij kunnen veranderingen in de tijd worden gemeten.
Uit OASsys-gegevens blijkt dat een zwak probleemoplossend vermo
gen en andere cognitieve gebreken de belangrijkste factoren zijn met
betrekking tot herhaaldelijke veroordelingen, voor zowel de gewone
maatschappij als de gevangenispopulatie. Om deze problemen aan te
—

—
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pakken ontwikkelden het gevangeniswezen en de reclassering een basis
pakket van projecten en cursussen. Een joint accreditation panel’ om
consistentie in de gegevens te waarborgen werd in 1999 opgericht, met
de hulp van internationale experts op het gebied van project- en cursus
ontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. Op dit moment zijn er der
tien projecten goedgekeurd om in de gemeenschap te gebruiken, en er is
eenzelfde aantal in ontwikkeling (Accreditation Panel 2000,2001). Elk
project heeft zijn eigen uitgebreide serie handboeken waarin theorie,
projectinhoud, management, training en evaluatie zijn opgenomen,
waaronder Think first (Denk eerst na) door James McGuire (1999). Er
worden specifieke kwaliteitscriteria aangegeven en het kwaliteitsniveau
van invoering wordt door een onafhankelijke instantie beoordeeld.
Een taalvermogen op basisniveau en enige rekenkundige kennis zijn
essentieel bij het terugdringen van recidive. Daarom zijn alle
reclasseringsravons verplicht om in 2002-2003 projecten op te zetten om
basisvaardigheden te trainen, in samenwerking met de Learning Skills
Councils’. Daarbij is het de taak van de reclassering om zich te concen
treren op beoordeling, doorverwijzing en begeleiding, om zo het volgen
van onderwijs te ondersteunen. Er komen andere ontwikkelingen aan
die betrekking hebben op werkgelegenheid, het regime van kosthuizen
en hardnekkige delinquenten.
Een verhoogd gebruik van taakstraffen (‘enhanced community punish
ment’ een nieuwe term voor ‘community service’) werd in de herfst van
2002 goedgekeurd door de commissie en markeerde een enigszins an
dere aanpak. In dit geval werd een heel systeem goedgekeurd, in plaats
van een afzonderlijk project, en er kunnen hier verschillende wegen be
wandeld worden. Het achterliggende idee bestaat uit de vorming van een
pro-sociale omgeving, waarbij ook geprobeerd wordt om pro-sociaal ge
drag te ontwikkelen door een doelgerichte manier van plaatsing, en om
met de verwerving van vakdiploma’s het niveau van de vaardigheden te
verhogen.
—

Veranderingsmanagement
De belangrijkste factor is misschien wel het afstand doen van de cultuur
van ‘adviseren, assisteren en steunen’, ten gunste van het verminderen
van recidive, bescherming van de burger en aansprakelijkheid (zie figuur
1). Er heeft zich een zeer grote verandering voltrokken voor wat betreft
de achterliggende kennis, waardoor veel medewerkers zich ongekwalifi
ceerd en ondergewaardeerd zijn gaan voelen, en zich bedreigd wanend
oor het openbare toezicht op hun werk, in een Organisatie die gewend
was om achter gesloten deuren te werken. Voor een groot deel zijn deze
gevoelens ondervangen door de intentie om het personeel zich verder te
laten ontwikkelen, waarbij het niet langer gaat om ‘waarom doen we dit’,
maar om ‘hoe kunnen we het beter doen’. Het is duidelijk dat bewust
wording en begrip van de belangrijkste concepten, doeleinden en ge-
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Figuur 7: De veranderende reclasseringscultuur in Engeland en Wales
Criminaliteit als symptoom van
noodlijdendheid/gebrek
Sociologische verklaringen voor
criminaliteit
Gerichtheid op de cliënt
Criteria uit het maatschappelijk
werk
Probleemgeoriënteerdheid
Professionele autonomie
Gerichtheid op individuele gevallen
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Criminaliteit veroorzaakt leed bij
slachtoffers
Psychologische theorie van
crimineel gedrag
Bescherming van de burger
Criteria m.b.t. effectiviteit en
sociale cohesie
Gerichtheid op oplossingen
Publieke aansprakelijkheid
Casemanagement, groepswerk,
partnerschappen

bruikte methodes absoluut bij het personeel aanwezig moeten zijn om te
zorgen voor een succesvolle implementatie.
De rayons die het meeste succes hadden bij de implementatie stonden
onder leiding van functionarissen met een duidelijk begrip van de nood
zaak om de hele organisatie te ontwikkelen, om zo het principe van Wat
Werkt in de praktijk te brengen. Zij begrijpende bewijsgerelateerde aan
pak en voelen zich persoonlijk betrokken bij het veranderingsproces. Ze
maakten goed geïntegreerde implementatieplannen en ontwikkelden
een pro-actieve stijl van leiderschap.
De hoeveelheid veranderingen en hun tempo
De Wat Werkt-aanpak en het streven naar modernisering hadden tot ge
volg dat er twee belangrijke projecten omtrent werkwijze en
organisatiestructuren tegelijkertijd in werking waren. In april2001, toen
het aanvankelijke verzet tegen de daadwerkelijke veranderingen van de
werkwijze enigszins was geluwd, begon de tweede golf van structurele
veranderingen. Het feit dat er bij ongeveer de helft van de rayons op 1
april 2001 nieuwe leidinggevenden waren benoemd, betekende dat het
organisatorische leiderschap tijdens een cruciale periode in grote staat

van beroering was. De fusie waarbij zeventien rayons naar zes werden
teruggebracht, zorgde ervoor dat veel energie ging zitten in alledaagse
zaken als het creëren van een primaire organisatiestructuur en een
nieuwe bedrijfscukuur. In sommige van deze rayons functioneerde de
Wat Werkt-aanpak als geljkschakelend thema, hij andere ging de focus

gedeeltelijk verloren omdat concurrerende bedrijfsculturen probeerden
te overleven.
De invoering van de Wat Werkt-aanpak bestond uit vier belangrijke
veranderingsprojecten: goedgekeurde gedragsprojecten bij delinquen
ten, basisvaardigheden, OASys en een toenemend aantal taakstraffen. In
het ideale geval zou OASys als eerste worden ingevoerd, als fundament
van een doeltreffende aanpak. Toen OASys in 2002 begon, overlapte het
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met de reeds bestaande goedgekeurde projecten en basisvaardigheden.
Het beheersen van deze veranderingen bleek moeilijker dan verwacht.
Om de impact van verdere veranderingen geleidelijk te laten plaatsvin
den werd de uitbreiding van taakstraffen uitgesteld tot de invoering van
OASy5 was voltooid. Het werd als een te groot bedrijfsrisico gezien om de
hele organisatie in één keer te veranderen.
Veranderingsmanagement: realistische doelstellingen en
prestatiemanagement
Het uitstel van de uitbreiding van taakstraffen geeft aan dat de ministers
met het oog op de schaal van de voorgestelde veranderingen tot enige
flexibiliteit bereid waren. Terwijl de invoering van de Wat Werkt-aanpak
doorgaat, zijn sommige van de veronderstellingen uit de SR2000 business
case ter discussie komen te staan en worden de doelstellingen opnieuw
onderzocht.
Met name het geplande percentage van voltooide goedgekeurde pro
jecten van 75% was wellicht te hoog gegrepen. Een percentage van 60% is
realistischer. De ervaring heeft geleerd dat er op twee momenten deelne
mers uitvallen: ten eerste in de tijd die ligt tussen de opstelling van een
gerechtelijk bevel waarin deelname aan het project wordt goedgekeurd,
en de start van het project. Het tweede moment ligt in het begin van
deelname aan het project. Ongeveer 20% van de rayons bereikt de doel
stellingen, wat aangeeft dat er een probleem is op het gebied van
prestatiemanagement. De sleutel tot verbetering van prestaties op an
dere terreinen lijkt te liggen in het leren en het delen van goede ideeën
met betrekking tot casemanagement.
Een tweede probleem met betrekking tot de doelstellingen kwam aan
het licht door het verzamelen van informatie over de risico’s en behoef
ten van de delinquenten. Zo bleken de originele schattingen omtrent
geletterdheid en rekenkundige kennis veel te optimistisch. Uit gegevens
van latere datum bleek dat 31% van de delinquenten zich op een
beginnerniveau bevond. Het streefcijfer van 12.000 toekenningen op ni
veau 2 is nu aangepast, het beginnerniveau, niveau 1 en niveau 2 worden
nu ook gedeeltelijk in de cijfers betrokken.
De prestaties van een rayon worden maandelijks gecontroleerd aan de
hand van doelstellingen en een veelheid van sleutelfactoren. Elk kwartaal
wordt een rapport over de prestaties opgesteld. Na achttien maanden is
het duidelijk dat er steeds een bepaalde groep rayons is die de doelen
bereikt en een, eveneens consistente, groep rayons die bij de verwachtin
gen achterblijft. Er wordt uitgegaan van een strategie waarbij zelfkrïtiek
en verbeteringen worden gestimuleerd met de hulp van het ‘European
Excellence Model’. Regionale evenementen en cursussen die rayon
overschrijdend zijn worden gepromoot om zo een effectieve werkwijze te
kunnen delen. Daar waarde prestaties nog steeds achterblijven, biedt
het Centrum ondersteuning middels een netwerk van regionale Wat
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Werkt-managers, die op hun beurt worden ondersteund door deskundi
gen uit het centrum. Uiteindelijk heeft de minister van binnenlandse
zaken de bevoegdheid om de leidinggevende van een rayon te vervan
gen, of om een team van managementadviseurs te benoemen.
Veranderingsmanagement; integratie van gevangenis- en
reclasseringsstrategieën

In principe was het niet zo moeilijk om een gecoördineerde aanpak te
krijgen met betrekking tot een bewijsgerelateerde aanpak, maar de prak
tijk bleek onvermijdelijk veel weerbarstiger. Tegen het einde van 2000
hadden beide instanties Wat Werkt-strategieën die in overeenstemming
met elkaar waren, en verklaringen bevatten over samenwerking bij het
ontwikkelen en invoeren van projecten. Het bereiken van een naadloze
overgang tussen projecten die in de gevangenis zijn begonnen en na vrij
lating doorgaan en worden versterkt door de reclassering is proble
matischer in zijn praktische toepassing dan in het samenstellen van de
projectinhoud. De moeilijkheden liggen daarbij in de projecten met wei
nig deelnemers, die echter wel gevaarlijke criminelen zijn en die over het
hele land verspreid worden. Daardoor ontstaan er logistieke problemen
en stijgen de kosten.
In de laatste drie jaar is de samenwerking behoorlijk verbeterd, en hij
een recente poging om één en ander in kaart te brengen bleek dat er een
groot aantal projecten zijn die of gezamenlijk beheerd worden, of aange
stuurd worden door groepen met vertegenwoordigers van beide instan
ties.
—

—

Veranderingsmanagement: het managen van innovatie
met datgene wat niet werkt

—

stoppen

In de beginfases van het ‘Effectieve Werkwijze Initiatief’ was innovatiemanagement een twistpunt, waarbij veel critici suggereerden dat het
centrum de innovatie in de kiem smoorde. Om te beginnen waren er
rayons die projecten ter goedkeuring voordroegen. De kwaliteit was ech
ter vaaic laag en een aantal projecten van beide instellingen bereikte niet
het vereiste niveau.
Er zijn verschillende argumenten voor een meer centralistische aan
pak bij het ontwikkelen van projecten. Zo is het moeilijk om bij klein
schalige projecten bewijzen over effectiviteit te krijgen en is er het risico
dat hetzelfde project meerdere keren ontwikkeld wordt. Besloten werd
om in de toekomst een groep van tweehonderd mensen te nemen die
een project hebben afgerond en die te vergelijken met een controlegroep
van tweehonderd, om zo de 5% afname te demonstreren. Om dit te be
reiken moet een project in vijf of meer rayons worden uitgeprobeerd,
waardoor er enige differentiatie mogelijk is tussen een mislukt ontwerp
en een mislukte invoering. De ervaring leert dat de ambtenaren waar-
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schijnlijk niet de nodige kennis of ontwerpvaardigheden hebben om ge
schikte projecten te ontwikkelen, maar dat hun expertise bij invoering en
ontvangst in de testfase van groot belang is.
Het hele proces dat aan goedkeuring vooraf gaat is niet gemakkelijk.
Elk project gaat eerst voor advies en later voor goedkeuring naar de com
missie. Er is een stelsel van poortwachters, omdat het weinig zin heeft
goedkeuring te vedenen, tenzij de dienst bereid is projecten voor imple
mentatie van een onderwijsbasispakket te financieren.
Een krachtig hulpmiddel bij het stoppen van ondoelmatige projecten
is het gebruik van prestatiedoelen, waardoor duidelijk wordt welke pro
jecten effectief zijn en welke niet. En waar veel gelijksoortige projecten
naast elkaar bestaan, dringt zowel het gevangeniswezen als de reclasse
ring aan op fusie tot tot één project. Zo waren er twaalf verschillende,
maar qua concept erg op elkaar lijkende, projecten gericht tegen huise
lijk geweld in Engeland en Wales. Dat aantal is nu teruggebracht tot twee.
Een lastiger situatie ontstaat daar waar er geen echt bewijs is om aan te
geven wat werkt, zoals bij projecten voor zwarte en Aziatische delin
quenten. De reclassering heeft toegezegd om in deze gevallen bewijs te
verzamelen en onderscheidt vijf verschillende modellen die twee jaar
gebruikt gaan worden, waarna er evaluatie plaatsvindt. Deze aanpak kan
het beste beschreven worden met de term ‘gecontroleerde innovatie’, en
heeft zijn nut bewezen in de omgang met mensen uit de praktijk, die
sterk overtuigd zijn van de noodzaak van een dergelijk voorwaarde.
Dat wil niet zeggen dat projecten niet kunnen of niet mogen verande
ren. Er bestaat een landelijk controlemechanisme dat de medewerkers in
staat stelt om commentaar te leveren op het ontwerp en de wijze van
aanbieden van het project. Indien nodig zullen er jaarlijks aanpassingen
worden gemaakt, hoewel er een procedure is om als het moet dringende
problemen op te lossen.
Resultaten
Er zijn nu een aantal onderzoeksresultaten van afzonderlijke projecten
beschikbaar. Figuur 2 bevat een selectie van deze resultaten.
In oktober 2002 zal het Britse ministerie van binnenlandse zaken & justi
tie (Home Office) een studie publiceren met cijfers van herhaaldelijke
veroordelingen over een periode van twee jaar, voor alle cliënten van de
reclassering met betrekking tot de doelstelling van 5%. Hieruit blijkt een
reductie van 3,1% met betrekking tot delinquenten die in het laatste
kwartaal van 1999 voor het eerst onder toezicht van de reclassering ston
den, waarbij de eerste achttien maanden van het ‘Effectieve Werkwijze
Initiatief’ wordt weerspiegeld. Dit geeft reden tot enig optimisme dat de
landelijke reclassering tegen 2004 het doel van 5% voorbij zal streven.
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Figuur 2: Resultaten van reclasseringspmjecten die plaatsvinden buiten de
gevangenis
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Wat werkt voor wie?
Door een gelukkig toeval wisten in 2000 de praktijk en de beleidsmakers
elkaar te vinden op een bewijsgerelateerde aanpak, wat tot uiting kwam
in een flinke budgettaire verhoging voor de reclassering. Tot nu toe wordt
Wat Werkt niet bedreigd, voor een deel wellicht omdat de aankomende
publicatie van de resultaten laat zien dat de reclassering eindelijk iets
voor elkaar krijgt met betrekking tot recidive.
Maar de politieke realiteit verandert voortdurend, en met de groei van
de gevangenispopulatie dreigt nu alles ondergesneeuwd te raken. De
preoccupatie van de media met hardnekkige en gevaarlijke delinquenten
dreigt eveneens de Wat Werkt-aanpak te vervormen, met als gevolg inter
venties op het gebied van risico’s en criminologische behoeften, die
waarschijnlijk geen toegevoegde waarde hebben. De noodzaak blijft be
staan om van concrete bewijzen uit te gaan en om ministers te adviseren
omtrent de geschatte kostenbesparingen van verschillende manieren
van handelen. De vraag wat werkt voor wie’ moet centraal blijven staan,
zelfs als een hoge graad van detentie veel burgers tevreden stelt die meer
belangstelling hebben voor straf dan voor preventie. Voor de reclassering
is de uitdaging het wetenschappelijk onderzoek blijvend een plek te ge
ven in het strafrecht.
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Wat werkt (niet) in
Nederland?
De What Works principes toegepast op het programma-aanbod
van de Reclassering
M. Boone en R. Poort*

In dit artikel onderzoeken wij welke betekenis de What Works
benadering kan hebben voor de recidivebestrijding in Nederland. Om te
voorkomen dat we al vastlopen bij de vraag welke literatuur nu wel en
welke niet tot die benadering hoort, geven we in de allereerst een kritiekloze samenvatting van de What Works-benadering volgens Bonta in zijn
bijdrage aan dit nummer. Vervolgens toetsen wij de reïntegratie
programma’s die in Nederland worden toegepast aan de criteria van
What Works. Daarbij beperken we ons tot de reïntegratieprogramma’s
die door de volwassenreclassering in het landelijk programma-aanbod
zijn opgenomen. Daarna wordt de What Works-benadering zelf ter dis
cussie gesteld. We vragen ons af of omarming van deze benadering niet
eerder tot meer dan tot minder repressie zal leiden en relativeren het op
timistische vooruitgangsdenken dat aan de benadering ten grondslag
ligt. Ten slotte wordt de vraag beantwoord welke betekenis deze aanpak
kan hebben voor de recidivebestrijding in Nederland.
What Works in sleutelwoorden

De effectiviteit van een programma voor een specifieke dader is volgens
Bonta afhankelijk van: het risico dat deze zal recidiveren (‘risk principle’);
de mate waarin het de tekorten aanvult die tot het delinquente gedrag
hebben geleid (‘need principle’); en de responsiviteit van de dader voor
dit specifieke programma (‘responsivity-principle’). De principes stellen
eisen aan de toepassing van programma’s en de inhoud ervan.
Om met het ‘risk principle te beginnen: de zwaarte van een pro
gramma moet afgestemd worden op het risico dat iemand zal recidive
ren. Een overdaad aan behandeling kan zelfs het omgekeerde effect heb
ben, namelijk meer recidive. Daarom moet eerst het recidiverisico
worden vastgesteld voordat überhaupt tot een interventie wordt overge
gaan. De consequentie van het ‘need principle’ is dat het programma
zich uitsluitend moet richten op de factoren die daadwerkelijk tot het
*
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delictgedrag hebben geleid. Het trainen van vaardigheden of tekorten
van daders waarvan de verbetering geen verandering zal brengen in het
criminele gedrag is zinloos in termen van What Works. Tot de niet
criminogene factoren behoren bijvoorbeeld het versterken van zeifrer
trouwen en het bestrijden van depressieve gevoelens. Het derde prin
cipe, het responsivity-principle’, houdt in dat de stijl en werkwijze van
een programma moeten aansluiten bij de cognitieve en emotionele vaar
digheden van de dader. Een effectief programma vereist dat het type pro
gramma en het type trainer worden afgestemd op het type dader. Om het
succes van programma’s zo min mogelijk afhankelijk te maken van indi
viduele trainers, vereist het derde principe bovendien dat programma’s
goed beschreven en methodologisch onderbouwd zijn.Uit een toetsing
van de evaluatie van 230 studies naar de effectiviteit van programma’s
komt naar voren dat de eerste twee principes het meest belangrijk zijn,
gevolgd door dat van responsiviteit.
Zonder aanvullende voorwaarden kan What Works geen succes wor
den. De belangrijkste voorwaarde is dat er een goed meetinstrument be
staat met behulp waarvan het juiste programma bij de juiste persoon
kan worden gezocht. Ook de programma’s zelf moeten voldoen aan we
tenschappelijk vastgestelde kwaliteitseisen en op grond van die criteria
worden geselecteerd door mensen die er verstand van hebben. Uitvoe
ring van de programma’s moet gebeuren door kwalitatief goede mede
werkers die zelf zijn opgeleid in de vaardigheden die nodig zijn om een
programma tot een succes te maken. Tenslotte moet de behandeling die
intramuraal gestart is naadloos aansluiten op het extramurale gedeelte.
Recidivebestrijding in Nederland getoetst aan de criteria van
What Works
Artikel 2 lid 2 van de Penitentiaire Beginselenwet stelt dat de tenuitvoer
legging van wijheidsbenemende straffen zoveel mogelijk dienstbaar
wordt gemaakt aan de voorbereiding van de betrokkene aan de maat
schappij. Een zelfde doelstelling wordt geformuleerd in de Europese
minimumregels voor sancties die in de samenleving worden ten uitvoer
gelegd. Het succes van het resocialisatiestreven lijkt tegenwoordig nog
uitsluitend te worden afgemeten aan de mate waarin de recidive daad
werkelijk wordt verminderd. Wij hechten er waarde aan hier reeds op te
merken dat we dat een verarming vinden. Het bergt het gevaar in zich
dat we alleen nog bereid zijn in individuen te investeren als de samenle
ving daar in zijn geheel (direct meetbaar) profijt van heeft. Daarover later
meer.
Inspanningen die er op gericht zijn de recidive terug te dringen, ma
ken in ieder geval wel onderdeel uh van dat resocialisatiestreven. Dat
geeft al aan dat het onderwerp van deze paragraaf een breed terrein be
slaat. De omvang dwingt tot een beperking. Het sanctiestelsel in Neder
land heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld tot een lappende
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ken met een grillig, soms onnavolgbaar patroon. (Afdelingen van)
penitentiaire inrichtingen kunnen behalve naar de benodigde beveili
ging ook gedifferentieerd worden naar de behoefte aan bijzondere zorg.
Daartoe zijn bijvoorbeeld (afdelingen van) inrichtingen ontwikkeld voor
verslaafde gedetineerden, gedetineerden met psychische stoornissen en
psychologisch onvolwassen gedetineerden, ieder met hun eigen regime.
Behalve deze zogenaamde externe differentiaties zijn er ook nog aller
hande regimes ontwikkeld binnen de afzonderlijke inrichtingen (interne
differentiatie). De jongste loot aan de stam van gevangenisdifferentiaties
vormen de penitentiaire programma’s waarin gedetineerden het laatste
deel van hun detentie buiten de gevangenis kunnen ondergaan ter voor
bereiding van hun definitieve terugkeer in die samenleving.
Behalve vrijheidsbenemende sancties kunnen ook vrijheids
beperkende sancties worden opgelegd in de vorm van werk- of leerstraffen of als bijzondere voorwaarde bij bijvoorbeeld een voorwaarde
lijke straf. We kunnen hier moeilijk alle sanctievarianten die binnen en
buiten de gevangenis worden toegepast langs de meetlat van What
Works leggen. We zullen ons daarom beperken tot de 25 programma’s die
recent door de programmacommissie van de reclassering zijn geselec
teerd en vrijwel landelijk kunnen worden toegepast. Elf van die 25
programma’s kunnen ook als leerstraf worden toegepast. Dit zijn de
programma’s die op de Nationale menukaart leerstraffen’ staan. De ove
rige programma’s kunnen bijvoorbeeld als bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke veroordeling of schorsing van de voorlopige hechtenis
worden toegepast. Werkwijze en uitgangspunten van deze programma’s
toetsen wij in het onderstaande aan de eisen die What Works stelt aan:
de wijze waarop ze worden geselecteerd;
de wijze waarop kandidaten voor de programma’s worden geselecteerd;
de opleiding van de trainers;
de aansluiting van de intramurale op de extramurale fase.
—

—

—

—

Selectie programma’s
In de herfst van 1999 heeft de reclassering de zogenaamde Programmacommissie ingesteld. De taken die de programmacommissie kreeg opge
dragen, kwamen in het kort op het volgende neer: zij moest het (destijds)
bestaande programma-aanbod van de reclassering doorlichten’ aan de
hand van enkele kwaliteitscriteria; zij moest dan de getoetste
programma’s beschrijven volgens een uniforme richtlijn en vervolgens
moest zij programma’s (laten) ontwikkelen die in het aldus ontstane aan
bod de eventuele lacunes zouden vullen.
Om de eerste taak goed te kunnen uitvoeren, ontwikkelde de commis
sie een toetsingskader. Het toetsingskader bestaat uit ongeveer 25 vragen
op grond waarvan beoordeeld wordt of een programma in het aanbod
van de reclassering kan worden opgenomen. Een belangrijk criterium is
uiteraard de effectiviteit van een programma. Omdat de commissie al
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snel tot de conclusie kwam dat van de meeste programma’s geen effecti
viteitsmetingen aanwezig waren, volstond zij ermee te eisen dat er een
theoretische fundering voor het programma aanwezig was en dat de be
oogde effecten daadwerkelijk konden worden aangetoond en ook aange
toond werden. Andere eisen zijn dat een programma bijdraagt aan de
uitvoering van het beleid van de reclassering, uniek is in zijn soort, ook
daadwerkelijk gebruikt wordt en begeleiding is en geen behandeling.
Het laatste vereiste ziet de commissie overigens vooral als een domeinbepaling. Een scherp onderscheid tussen begeleiding en behandeling is
in de praktijk niet goed hanteerbaar, maar als de problematiek de com
petentie van de ervaren reclasseringswerker overschrijdt en er een in
stantie is die gespecialiseerd is in die problematiek, is het niet aan de re
classering om een aanbod op die hulpvraag te ontwikkelen, maar moet
de cliënt worden doorverwezen.
Intussen heeft de commissie haar eerste taak nagenoeg volbracht. Zij
heeft het enorme aanbod van zo’n tweehonderd programma’s dat in 1999
bestond teruggebracht tot een relatief kleine verzameling van zo’n 25
programma’s. Zoals gezegd kan de door de commissie gevolgde proce
dure geen zekerheid geven over de vraag of de programma’s ook inder
daad leiden tot een afname van recidive. Naar de effectiviteit van de
programma’s zal dus afzonderlijk onderzoek gedaan moeten worden.
Ook aan de tweede opdracht heeft de programmacommissie voldaan.
Daarvoor ontwikkelde zij een stramien voor de beschrijving van
programma’s die de toets hadden doorstaan. Hiermee kon worden ge
waarborgd dat alle programma’s op dezelfde manier en volgens dezelfde
richtlijnen beschreven werden.
Selectie kandidaten
Het hart van de What Works benadering vormt het assessment met be
hulp waarvan kandidaten worden geselecteerd voor het juiste pro
gramma. Het assessment geeft informatie over het recidiverisico van de
cliënt en over factoren als: werk, huisvesting, drugs en alcoholgebruik,
opleidingsniveau en persoonljkheidskenmerken als cognitieve vaardig
heden en probleemoplossend vermogen. In de hierboven genoemde
programmabeschrjvingen staan steeds criteria opgesomd waaraan kan
didaten moeten voldoen om voor het programma in aanmerking te kun
nen komen. Eén criterium is dat ze het tekort aan vaardigheden moeten
hebben waarin ze door deelname aan het programma worden getraind.
Een ander criterium dat vaak terugkomt is dat ze ontvankelijk moeten
zijn voor groepstraining of voor de gehanteerde methodiek. Onder het
laatste moet hetzelfde verstaan worden als wat Bonta bedoelt met res
ponsiviteit. Het recidiverisico noch het verband tussen de veronderstelde
behoefte en het delinquente gedrag komen ezpliciet terug in de criteria.
Voor wat betreft het eerste criterium is het tegendeel zelfs het geval: van
diverse kanten wordt gewaarschuwd dat de door de reclassering gehan
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teerde selectiecriteria en het sturen van de Organisatie O de hoeveelheid
productie die wordt geleverd er toe leidt dat de moeilijkste groep daders
niet voor programma’s wordt geselecteerd (Van der Laan, 1994; Schuyt,
1998; Kelk, 1998; Boone, 2002).
De selectie van kandidaten verloopt niet op de door Bonta beschreven
wijze. De reclassering beschikt niet over een dader-assessment, waarvan
de uitkomsten corresponderen met programma’s. Voor de effectiviteit
van programma’s is dat desastreus. Zonder kennis over de dader, kan
over het mogelijke effect van een programma immers helemaal niets ge
zegd worden. In het kader van het project Terugdringen recidive is op dit
moment echter een diagnostisch instrument in ontwikkeling dat begin
2004 door de reclassering en het gevangeniswezen in gebruik zal worden
genomen.’
Opleiding trainers
De responsiviteit van de dader voor een specifiek programma wordt on
der andere bepaald door de persoon van de trainer (Kennedy, 2000).
Daarom is het van het grootste belang dat trainers gekwalificeerd zijn en
opgeleid in de training die ze moeten geven. Daarnaast moeten zij ook
zelf goede relationele vaardigheden hebben. De Stichting Reclassering
Nederland (SRN) beschikt over een afzonderlijke afdeling voor de trai
ning en opleiding van medewerkers, de afdeling opleiding, training en
vorming (0W). Het cursusaanbod is echter— met uitzondering van een
vierdaagse introductiecursus facultatief. Door de afdeling 0W is enkele
jaren geleden een beleidsplan ingediend op grond waarvan iedere
reclasseringswerker in een tijdsbestek van drie jaar een basispakket aan
cursussen zou moeten volgen. Hoewel door het management positief op
dit plan is gereageerd, is de uitvoering ervan ondergesneeuwd door an
dere prioriteiten, waaronder het opleiden van mensen in
automatiseringssystemen als het CliëntVolgSysteem en de outputsturing
(Boone, 2002, p. 37). De opleiding van medewerkers onderling verschilt
dus nogal.
Het cursusaanbod van de afdeling 0W richt zich grotendeels op het
opleiden van mensen voor de specifieke programma’s van de reclasse
ring en minder op het aanleren van algemene competenties, zoals ge
sprekstechnieken. Voor ieder programma dat de reclassering aanbiedt, is
een training in het cursusaanbod opgenomen. Onder andere een cursus
sociale vaardigheidstraining, een cursus dader-slachtoffer leerproject en
een cursus terugvalpreventie bij seksuele delinquenten. In overeenstem
ming met de uitgangspunten van de What Works benadering worden
-

1

Uit de notitie die aan het project ten grondslag ligt, maken wij op dat dit assessment
voorlopig alleen bij gedetineerden zal worden afgenomen. Effectieve reïntegratie, oktober
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reclasseringswerkers dus in principe opgeleid voor het geven van een
specifieke programma.
Aansluiting binnen-buiten

Een vierde criterium waaraan programma’s volgens Bonta moeten vol
doen, willen ze werken, is een goede aansluiting van de intramurale fase
op de extramurale fase. Ook Perry spreekt herhaaldelijk over de beno
digde ‘naadloze aansluiting’. Enige ervaring met de samenwerking tussen
het gevangeniswezen en de reclassering is er sinds de introductie van de
penitentiaire programma’s en die ervaring is niet onverdeeld positief. Los
van de vraag welk programma moet worden gevolgd, blijken reclassering
en gevangeniswezen serieus van mening te verschillen over de vraag
welke kandidaten voor een penitentiair programma in aanmerking moe
ten komen. Het onnodige tijdsverloop dat gepaard ging met de gedwon
gen samenwerking, is zelfs aangewezen als één van de belangrijkste oor
zaken voor het niet halen van de streefcijfers voor penitentialre
programma’s (DJI, 2001, pp. 9-10; Reidnied, 2002, p. 53). De aansluiting
tussen het intramurale en extramurale traject zal ook niet bevorderd
worden nu de reclasseringswerkers als gevolg van de introductie van het
‘project outputsturing’ alleen nog activiteiten in de inrichtingen mogen
ontplooien die te brengen zijn onder een reclasseringsproduct (Fiselier,
2002, pp. 3-6). Wel wordt recent intensief samengewerkt tussen reclasse
ring en gevangeniswezen in het kader van het project Terugdringen reci
dive welk project tot doel heeft de uitgangspunten van What Works in
Nederland te implementeren.
Theoretische en empirische kanttekeningen bij de What Works
benadering
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het programma-aanbod
van de reclassering nog nauwelijks voldoet aan de vereisten van de What
Works benadering. Dit zal wellicht veranderen naar aanleiding van de
resultaten van het project Terugdringen recidive. Het is echter de vraag of
de Nederlandse reclassering die benadering klakkeloos moet overne
men. Hieronder maken wij twee kritische kanttekeningen. In de eerste
plaats vragen wij ons af of What Works inderdaad een alternatief is voor
een repressieve benadering van criminaliteit of dat zij, integendeel, zelf
tot meer repressie kan leiden. In de tweede plaats relativeren we het ver
trouwen dat aanhangers van de What Works hebben in een puur weten
schappelijke benadering van criminaliteitsbestrijding.
Effectief versus repressie]?

Bonta plaatst de What Works benadering onverkort tegenover een re
pressieve benadering van criminaliteit. Daar hoort zij op het eerste ge-
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zicht ook thuis. What Works toont immers onomstotelijk aan dat niet het
straffen van daders, maar het effectief behandelen de recidive doet afne
men. Des te verwonderlijker is het dat deze benadering in Engeland de
basis vormt van een door de Home office uitgebracht rapport met een
onmiskenbaar repressieve toonzetting (Home Office, 2001). Rode draad
in het rapport vormt de hardere aanpak van recidivisten. Weliswaar wil
men de effectiviteit van sancties vergroten, maar wanneer de dader dan
toch blijft volharden in het plegen van strafbare feiten, mag de straf voor
een volgend delict substantieel worden verhoogd. In theorie blijft men
vasthouden aan proportionele straffen, maar daarvoor is het nodig dat
vorige veroordelingen worden meegewogen in de beoordeling van de
ernst van het actuele gepleegde feit. Al snel overstijgt de hoeveelheid
straf voor het volharden in criminaliteit de straf die kan worden opgelegd
voor het delict zelf. Critici van het rapport menen dan ook dat het aantal
vorige veroordelingen in werkelijkheid als indicator wordt gebruikt voor
het risico dat de dader in de toekomst wederom tot crimineel gedrag zal
vervallen (Baker and Clarkson, 2002, p. 85). Recidiverisico als uitgangs
punt voor de zwaarte van straffen, wordt door de opstellers van het rap
port echter ten stelligste afgewezen (par. 2.6).
Dat laatste is voorstelbaar, omdat zij daarmee geplaatst worden in de
hoek van de consequentialistische benaderingen die in de Angelsaksi
sche landen nog tot in de jaren zeventig tot grote ongelijkheid in straf
toemeting hebben geleid. De verwondering over de uitwerking van de
What Works benadering in het Halliday rapport neemt echter af wanneer
men deze benadering in het licht van die theorieën beschouwt. Aanhan
gers van de What Works benadering voeren immers louter rationele ar
gumenten aan voor hun benadering. Men moet niet straffen, maar be
handelen’, omdat dat beter werkt en de samenleving beter beschermt.
Het is maar min of meer toevallig dat datgene wat goed is voor de sa
menleving ook het meest menselijk is ten opzichte van de dader. Daar
door schuurt zij bijvoorbeeld aan tegen klassiek utilistische benaderin
gen waarvoor de legitimiteit van acties afhankelijk is van het nut dat zij
opleveren voor het geheel. Een handeling is goed wanneer zij het grootst
mogelijke geluk oplevert voor zoveel mogelijk mensen (Bentham, 1789).
Modernere doelmatigheidsdenkers hechten ook waarde aan andere ef
fecten, maar deze benaderingen hebben gemeen dat de legitimiteit van
een straf afhankelijk wordt gesteld van haar effecten in de toekomst en
niet mede afhangt van het intrinsieke karakter van die straf (Duif and
Garland, 1994, pp. 6/7). De grote vraag die de What Works benadering
oproept is daarom: wat gebeurt er met de daders waarvoor een interven
tie niet (direct) werkt. Daarop geeft het Halliday-rapport een antwoord.
Geen zinnig mens kan zich verzetten tegen een verandering van werk
wijze die minimaal 5% meer rendement oplevert. Dat doen wij ook niet,
integendeel. Tegenover repressie staan echter menselijkheid en recht
vaardigheid, niet effectiviteit. Rechtvaardigheid en menselijkheid moe
ten in onze ogen dan ook de uitgangspunten vormen van het sanctie
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stelsel. Het voert te ver om daar in het kader van dit artikel over uit te
wijden. Proportionaliteit is in ieder geval een beter uitgangspunt voor
straftoemeting dan effectiviteit. Op die proportionaliteit kan uit het oog
punt van menselijkheid zelfs nog worden afgedongen. Recidive als straf
verzwaringsgrond kan op grond van dit uitgangspunt maar in heel be
perkte mate verdedigd worden (Baker and Clarkson, 2002, p. 90).
Hoogstens zou men kunnen betogen dat de dader een zwaarder verwijt
gemaakt kan worden wanneer kan worden aangetoond dat het voor
100% aan hem valt te verwijten dat een vorige interventie geen effect
heeft gehad. In het onderstaande zullen wij echter betogen dat ook de
uitgangspunten van What Works daarvoor geen garantie kunnen geven.
Menselijkheid en rechtvaardigheid staan er ook aan in de weg dat toere
keningsvatbare daders langer of zelfs definitief van de samenleving wor
den uitgesloten, louter vanwege het risico dat ze in de toekomst nog
meer strafbare feiten zouden kunnen plegen. In ieder geval kan daartoe
alleen in uitzonderlijke gevallen worden over gegaan (Duif, 1998). Daar
voor is het niet voldoende dat het de samenleving in zijn geheel meer
vreugde oplevert wanneer deze persoon uit die samenleving wordt ver
wijderd.
Responsiviteit

en implemen tatie als ach ilteshiet

In deze tijd van verzakelijking heeft men harde argumenten nodig om
voor een menselijke benadering te pleiten. Dat argument menen wij ge
vonden te hebben in de feilbaarheid van de wetenschap en de uitvoering
ervan. Uit de literatuur over de What Works benadering klinkt soms een
ongebreideld vertrouwen door in de uitkomsten van wetenschappelijke
analyses en geautomatiseerde dataverwerking. Alsof het invoeren van
een aantal gegevens over daad en dader met één druk op de knop leidt
tot een programma ‘wat werkt.’ Toch heeft het onderzoek naar de effecti
viteit van strafrechtelijke interventies voorlopig vooral duidelijk gemaakt
wat niet werkt. In Canada, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Ne
derland heeft de kennis die dat onderzoek heeft opgeleverd, dan ook in
de eerste plaats geleid tot het stopzetten van heel veel programma’s
waarvan kon worden aangetoond dat ze niet werkten. Over de inhoud
van programma’s kan op grond van dit onderzoek gezegd worden dat op
cognitie (denken, probleemoplossen) en gedrag gerichte interventies
over het geheel genomen het meeste succes hebben. De achterliggende
gedachte is dat cognitie en gedrag niet ingeworteld zijn en veranderd
kunnen worden door te leren (Bol, 1995, p. 127; Beenakkers, 2001;
Wartna, 1999, p. 22). Maar over de vraag waarom een programma nu
voor de ene persoon wel werkt en voor de andere niet, geven de ge
noemde criteria op zichzelf og weinig informatie.
In What Works termen moet het antwoord op die vraag vooral gezocht
worden in een nadere bestudering van het responsiviteitsprincipe. Bonta
stelt in zijn artikel in deze bundel voorzichtig dat dit principe wellicht
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het minst van invloed is op de effectiviteit van een programma. Kennedy
bijvoorbeeld ontkent dit ten stelligste. Volgens haar is onderzoek naar
responsMteit een tot nu toe ten onrechte genegeerd onderzoeksterrein.
Het responsiviteitsprincipe houdt in dat stijl en manier van behandelen
nauw worden afgestemd op de leerstijl en vaardigheden van de dader.
Drie componenten kunnen worden onderscheiden: de behandeling
moet worden afgestemd op de manier van leren van de dader, het karak
ter van de dader op dat van de trainer en de vaardigheden van de trainer
op het soort programma.
Tot de interne factoren die van invloed zijn op de responsiviteit beho
ren: cognitieve en intellectuele vermogens, persoonlijke kenmerken en
demografische variabelen. Ook behoeften die op zichzelf geen relatie
hebben met het strafbare gedrag, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, kunnen
wel van invloed zijn op de mate waarin iemand ontvankelijk is voor een
bepaalde methodiek. Motivatie is een interne factor die echter sterk af
hankelijk is van externe invloeden. Externe factoren zijn het karakter van
de trainer en de omgeving waarin een programma wordt uitgevoerd
(Kennedy, 2000). Opvalt dat deze factoren maar in zeer geringe mate te
rugkomen in de items die door de thans gehanteerde assessments wor
den gemeten. Deze bevatten toch vooral onderwerpen die het risico op
recidive en de criminele behoeften’ van een dader meten. Het is ook
maar de vraag in welke mate het mogelijk is om factoren die samenhan
gen met de responsiviteit volledig in een assessment te implementeren.
Deze zullen in het algemeen immers veel minder objectief zijn vast te
stellen dan het risico dat iemand opnieuw strafbare feiten zal plegen of
de behoeften die met het delinquente gedrag in verband staan. Daarom
missen wij in de weergave van Bonta ook een vierde principe dat we bij
voorbeeld wel terugvinden bij Kennedy: het professionele autonomie
principe, inhoudende dat gegeven risico, behoefte en responsiviteit, er
behoefte is aan een professioneel oordeel dat in sommige gevallen de
aanbevelingen die louter op nummerieke scores gebaseerd zijn, kan ver
werpen (Kennedy, 2000).
Zelfs als ook de responsiviteit van de dader voor een programma
nauwkeurig kon worden gemeten dan nog blijkt het succes van een pro
gramma voor een groot deel af te hangen van de wijze waarop het wordt
uitgevoerd, de zogenaamde programma-integriteit (Beenakkers, 2001, p.
18). Hoewel de afhankelijkheid van de uitvoerders voor het succes van
programma’s wel kan worden verkleind door ze goed te beschrijven en te
documenteren, kan de interactie tussen uitvoerders en cursisten natuur
lijk nooit helemaal in protocollen worden vastgelegd. Bol noemt bijvoor
beeld het zogenaamde Hawthorne effect wat inhoudt dat het succes van
een interventie vaak afhangt van de bijwerking ervan, namelijk het con
tact met de begeleider (Bol, 1995, p. 96).
Farali meent op grond van een recente studie naar de Britse reclasse
ring zelfs dat het reclasseringscontact alleen indirect kan bijdragen aan
positieve gedragsveranderingen hij de dader. Hij kritiseert de What
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Works benadering, omdat zij slechts antwoord zou geven op de vraag of
een interventie leidt tot een afname van recidive, maar niet waarom en
hoe. Op drie tijdstippen tussen 1998 en 2001 interviewde hij tweehon
derd reclasseringscliënten (of een substantieel deel daarvan) en hun be
geleiders over de factoren die van essentieel belang waren geweest voor
het stoppen met of het voortzetten van criminele activiteiten. Zijn bevin
dingen wijzen uit dat positieve gedragsveranderingen eigenlijk steeds tot
stand kwamen als gevolg van de motivatie van de dader en (de verande
ring van) directe omgevingsfactoren. Reclasseringsbemoeienis kan daar
volgens hem alleen indirect een bijdrage aan leveren. Dat betekent dat
reclasseringsbemoeienis er in zijn ogen in de eerste plaats op gericht zou
moeten zijn die factoren te versterken die wel direct van invloed zijn op
het stoppen met crimineel gedrag. Daartoe behoren persoonlijke moti
vatie, werk en veranderingen in familierelaties (Farall, 2002, p. 223). Onze
interpretatie is dat de bevindingen van Farall de What Works benadering
niet zozeer ondergraven, maar ondersteuning geven aan de opvatting
dat de reden waarom dezelfde interventie bij de ene dader wel en bij de
andere geen succes wordt, vooral afhankelijk is van de responsiviteit van
de dader en de wijze waarop een programma wordt uitgevoerd.
Van de kennis die er is over de factoren die de effectiviteit van straf
rechtelijke interventies vergroten, moet uiteraard optimaal gebruik wor
den gemaakt. Al te grote verwachtingen in de kwantitatieve analyses
waarop What Works is gebaseerd, kan echter alleen maar tot teleurstel
ling leiden. Of een strafrechtelijke interventie effect zal hebben, is min
der van het toeval afhankelijk dan dat in het verleden het geval was, maar
is toch minder objectief vast te stellen dan soms wordt gesuggereerd.
Voorlopig houden wij het er op dat het vooral van de responsiviteit van
de dader voor een programma en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd,
zal afhangen of een programma bij die individuele dader succes heeft.
Hoewel het alleen maar kan worden toegejuicht wanneer programma’s
in de toekomst nog preciezer op daders kunnen worden afgestemd, zal
toch altijd met een grote mate van onzekerheid rekening moeten worden
gehouden. Dat een programma niet aanslaat hij een dader, zegt dus be
paald nog niets over de potentie van een volgend programma. Door de
grote wetenschappelijke pretenties die What Works wekt, dreigt de ver
antwoordelijkheid voor het mislukken van een programma nu eenzijdig
bij de dader te worden gelegd wat de reclassering ontslaat van de plicht
het te blijven proberen. Dit is ons inziens een onterechte conclusie en
dreigt uiteindelijk tot het omgekeerde te leiden van wat What Works be
oogt.
Wat werkt in Nederland
Wanneer de reclassering serieus streeft naar een aantoonbare grotere
effectiviteit van interventies, kan zij niet slechts volstaan met het intro
duceren van enkele nieuwe programma’s. Dit streven vereist een grotere
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aanpassing van de Organisatie, waarvan wij de contouren al implicïet
hierboven hebben aangegeven. Het vereist bovendien een aanpassing
die is toegesneden op de Nederlandse situatie. Dat betekent dat ook de
omgeving van de reclassering, meer bepaald haar ketenpartners, bij die
aanpassing betrokken moeten worden. Alleen een effectieve reclassering,
dat werkt niet.
Wat ook niet werkt is dat de benadering waarvoor in Engeland en Ca
nada gekozen is klakkeloos wordt overgenomen door de Nederlandse
reclassering. Daarvoor zijn er teveel verschillen tussen Nederland en die
andere landen. Alleen al het responsiviteitsprincipe dwingt de Neder
landse reclassering om eigen afwegingen te maken. Hierna bespreken we
de meest in het oog springende verschillen tussen de Nederlandse re
classering en de Engelse ‘probation service’ waarde What Works benade
ring inmiddels is geïmplementeerd. We beschrijven de consequenties
van die verschillen voor zoiets als wat werkt’ in Nederland en betrekken
daarbij ook de kritiek die we in hierboven uitten.
Een eerste vraag is of het uitgangspunt dat de reclassering er voor de
samenleving is en niet voor de dader even ver moet worden doorgevoerd
als dat in Groot-Brittannië gebeurd is. De vraag of de reclassering er voor
de dader is of voor de maatschappij is in Groot-Brittannië met What
Works helder en duidelijk beantwoord: voor de maatschappij. In het af
gelopen decennium heeft ook de Nederlandse reclassering haar legiti
mering steeds meer gezocht in de belangen van de maatschappij (en
steeds minder in de oplossing van problemen van daders). Voor de re
classering zijn de oorspronkelijke doelen reïntegratie en rehabilitatie
(van daders) veranderd in middelen. Middelen voor een ander doel, de
veilige maatschappij. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de laatste twee jaarver
slagen van de reclassering (SRN, 2001 en 2002). What Works is misschien
wel de finale stap in die richting. Het is de vraag of die stap gezet moet
worden. Want zo een legitimatie is nogal dwingend. Vooral omdat het
tegelijk onbereikbaar en onontkoombaar is. What Works brengt een zeer
dwingend, bijna heilig doel (de veilige maatschappij) samen met een
zeer dwingend, haast dogmatisch, middel (wetenschappelijk bewezen
effectieve gedragsverandering) samen in een zeer dwingende, want on
losmakelijke band. Die dwang en die band zijn zo sterk dat iets anders of
iemand anders geen plaats meer krijgt. Zoals de gedachte dat de maat
schappij niet alleen de meerderheid van aangepasten is, maar ook een
minderheid van onaangepasten: ‘losers’, vreemdelingen, narren, en aller
lei andere mensen die de maatschappij gewoon onder haar hoede heeft,
of ze nu wil of niet.
Maar ook als in Nederland die rigoureuze koers niet gevolgd wordt,
maar de waardevolle bevindingen van What Works hier wel geïmpor
teerd worden, blijven er verschillen die aandacht vragen. In de eerste
plaats is er een verschil in omvang; in Groot-Brittannië gaat het om veel
grotere aantallen justitiabelen. Als in het veel kleinere Nederland, met
veel minder justitiabelen, volgens de principes van What Works gewerkt
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gaat worden, doemen er logistieke en organisatorische problemen op.
De interventies die effectief bleken, zijn namelijk langer en intensiever
dan de huidige programma’s van de reclassering. Dat betekent dat ze niet
iedere maand even’ uitgevoerd kunnen worden door reclasserings
werkers die dat naast hun andere werk moeten doen. De groepen daders
die voor programma’s geïndiceerd worden, zullen bovendien relatief
klein zijn met als gevolg dat programma’s moeilijk vol zijn te krijgen (een
probleem waar de programma’s die op dit moment worden aangeboden
ook al mee kampen). De oplossingen voor dit probleem grotere werk
gebieden voor programma’s en verdere specialisatie voor programma
uitvoerders liggen voor de hand, maar zijn ingrijpende veranderingen
in de organisatie en misschien wel de bedrijfsvoering van de reclasse
ring.
Een tweede verschil, dat hiermee wellicht samenhangt, is de strenge
scheiding tussen begeleiding en behandeling die in Nederland wel, maar
in Groot-Brittannië geen rol speelt. Het adagium van de Nederlandse
reclassering is: wij behandelen niet. Deze stellingname zou de invoering
van \iVhat Works wel eens in de weg kunnen staan. De bevindingen van
What Works hebben althans in Groot-Brittannië tot programma’s geleid
die hier waarschijnlijk behandeling genoemd zouden worden. Maar on
geacht de precieze definiëring van die programma’s, staat buiten kijf dat
ze grote eisen stellen aan de competentie van de programma-uitvoerder.
Als de reclassering die programma’s importeert zal zij in ieder geval goed
moeten onderzoeken welke voorwaarden zij moet scheppen, met name
op het gebied van opleiding, om ze goed te laten uitvoeren.
Bij de invoering van What Works in Nederland zullen bovendien
cultuurverschillen opspelen. Daar zijn er een paar van, we noemen er
twee. De eerste is de cultuur van de Reclassering. In Groot-Brittannië
werd What Works doodgewoon aan de reclassering opgelegd. Het hele
nieuwe paradigma werd top dowo binnengebracht en geïmplementeerd.
Nog afgezien van de formele hindernissen die in Nederland een factor
zouden kunnen zijn bij zo’n operatie, de reclassering is immers een onaf
hankelijke stichting, zal een zelfde soort operatie in Nederland behoor
lijk wat weerstand oproepen. Veranderingen die de laatste acht jaren bij
de reclassering zijn ingevoerd achtereenvolgens een reorganisatie, de
invoering van het geïntegreerd trajectmatig werken, een nieuw
automatiseringssysteem voor de registratie van het primaire proces, en
de systematiek van outputsturing rechtvaardigen het vermoeden dat
zoiets niet zomaar gaat. Het zijn namelijk vooral instrumentele verande
ringen die ogenschijnlijke niet veel te maken hebben met de inhoud van
het werk, terwijl organisaties als de reclassering vallen of staan bij de be
trokkenheid en het enthousiasme van medewerkers met hun werk. Be
trokkenheid en enthousiasme zijn vooral gebaat bij een zekere autono
mie (Lipsky, 1980; Boone, 2002). In de nota ziekteverzuim van de
reclassering wordt gesteld dat hiervoor in de toekomst meer aandacht
moet zijn (SRN, 2002). Overigens is men ook in Engeland terug gekomen
—

—

—

—
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van een al te snelle en omvangrijke invoering van één en ander, getuige
het verslag van een studiereis naar Engeland van een Nederlandse dele
gatie van Terugdringen recidive (Ministerie van Justitie, oktober 2002).
Als What Works nu toch net als in Groot-Brittannië van boven naar
beneden wordt opgelegd, wordt de autonomie van de kleinere eenheden
binnen de reclassering en met name die van de individuele
reclasseringswerker beperkt. Dat laatste wordt nog versterkt door de
werkwijze van What Works. De programma-integriteit eist immers dat de
wijze waarop programma’s moeten worden uitgevoerd, nauwkeurig
wordt omschreven en vastgelegd. Zoals gezegd betwijfelen wij of de
unieke chemie tussen reclasseringswerker, cliënt en inhoud van een pro
gramma die maakt dat een programma werkt’ tot in detail kan worden
beheerst. Deze zou door een overmatige protocollisering ook juist teniet
gedaan kunnen worden.
Een tweede cultuurverschil zit in de beschouwing van de justitiabele.
In de Angelsaksische landen heerst van oudsher een sterk wetenschap
pelijk psychologische kijk op de gedragsverandering van daders. De na
druk van de interventies ligt dan ook veel meer op de verandering van
cognitieve vaardigheden dan op die van gedragspatronen. Ieder pro
gramma in Groot-Brittannië is in ieder geval ook gericht op de verbete
ring thinking skills’. Het gaat dan om zaken als: ‘cognitive style, moral
reasoning, challenging thinking patterns, management of emotion’. De
meeste programma’s van de Nederlandse reclassering zijn gericht op za
ken als: vergroten van inzicht, kennis en competenties, verandering van
handelen en houding: aanleren van gedragsvaardigheden. Bij de invoe
ring van What Works in Nederland, door bijvoorbeeld Terugdringen reci
dive, zal men zich moeten afvragen of een sterk op cognitie gerichte be
schouwing hier past en of de programma’s die op die beschouwing
gebaseerd zijn ook bij de cliënten van de Nederlandse reclassering (en
dat zijn niet alleen Nederlandse cliënten) tot een afname van recidive
leiden. Om dat te onderzoeken zal de Nederlandse reclassering zijn ban
den met de wetenschap- naar het voorbeeld van de Angelsaksische
landen- moeten versterken. Dat geldt in nog sterkere mate als voor een
zelfde soort benadering van de justitiabete gekozen gaat worden.2
Conctusie
In dit artikel is duidelijk geworden dat de programma’s die door de re
classering worden aangeboden nog niet aan de uitgangspunten van
What Works voldoen. In het kader van het project Terugdringen recidive
werken reclassering en gevangeniswezen op dit moment samen aan de
2 Dat gebeurt inmiddels al wel, overigens zonder dat daarmee een keuze gemaakt is voor
een bepaalde kijk op justitiabelen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe diagnotsich
instrument zijn veel wetenschappers betrokken en in 2001 heeft het Willem Pompe Instituut
onderzoek gedaan naar de gevolgen van diversifiêring voor de reclassering.
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ontwikkeling van een assessment voor gedetineerden en de implementa
tie van de overige uitgangspunten van What Vorks. Op het gevaar af voor
cynische zuurpruimen te worden uitgemaakt, hebben we in dit artikel
geprobeerd de euforie over de What Works benadering enigszins te tem
peren. In ieder geval geloven wij niet dat het vergroten van de effectiviteit
van programma’s op zichzelf een dam kan opwerpen tegen een repres
sieve benadering van delinquenten. Daarvoor is het nodig dat rechtvaar
digheid en menselijkheid als uitgangspunten van het sanctiestelsel wor
den geaccepteerd. Hoewel de literatuur over What Works ons ervan
overtuigd heeft dat het meten van het recidiverisico en de ‘criminele be
hoeften’ van daders tot een aanzienlijke vergroting van de effectiviteit
van programma’s kan leiden, zal het toch altijd van een zeker toeval af
hangen of een programma bij een individuele dader aanslaat. De res
ponsiviteit van een dader voor een bepaald programma en de wijze
waarop dit programma wordt uitgevoerd, zijn immers even zo belang
rijke, maar veel minder makkelijk meetbare en beheersbare factoren.
Door de grote wetenschappelijke pretenties die What Works wekt, dreigt
de verantwoordelijkheid voor het mislukken van een programma nu
eenzijdig bij de dader te worden gelegd. Dit is ons inziens een onterechte
conclusie en dreigt uiteindelijk tot het omgekeerde te leiden van wat
What Works beoogt, namelijk meer repressie.
Tenslotte hebben we vraagtekens gezet bij de feitelijke uitvoerbaarheid
van What Works in Nederland. De veel kleinere schaal waarop
programma’s in Nederland zullen moeten worden uitgevoerd en de an
dere beschouwing die men heeft ten aanzien van (wat werkt hij) de da
der maken het onzeker of programma’s die het in bijvoorbeeld GrootBrittannië en Canada goed doen, ook in Nederland zullen aanslaan. De
conclusie is dat de What Works benadering niet klakkeloos door Neder
land moet worden gekopieerd. De Nederlandse reclassering zal samen
met haar ketenpartners moeten afwegen welke uitgangspunten en on
derdelen ze in Nederland kunnen en willen overnemen.
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De WODC-recidivemonitor
Meer inzicht in de werking van strafrechtelijke interventies
B.SJ. Wartna

Justitie bindt de strijd aan met het recidivisme. Probleemjongeren die
met regelmaat voor overlast zorgen, ex-gedetineerden die keer op keer in
herhaling vervallen en een onevenredig deel van de criminaliteit veroor
zaken; ze moeten worden gestopt. In twee recent verschenen nota’s wor
den plannen ontvouwd om te komen tot effectievere strafrechtelijke in
tetwenties. De nota’s Terugdringen recidive en Jeugdsancties spreken
ferme taal: de veiligheid van onze samenleving is in het geding en het is
tijd voor een strenger beleid. Toch wordt in beide nota’s juist de resociali
satie van justitiabelen opgevoerd als het middel om tot een vermindering
van de criminaliteit te komen en het vertrouwen in de rechtsorde te her
stellen. De theorie daarbij is eenvoudig. Veel criminaliteit wordt ge
pleegd door recidivisten. Als de straffen en maatregelen die justitie op

legt beter worden afgestemd op de criminogene behoeften’ van de
delinquenten en de factoren die er voor zorgen dat zij steeds in herhaling
vallen dus systematisch worden aangepakt, dan zullen de interventies
succesvol zijn in het voorkomen van hernieuwd crimineel gedrag en zo
de samenleving een hoop ellende besparen. Dus ook nu er een nieuwe
wind lijkt te waaien, blijft reïntegratie van justitiabelen het motto, zij het
minder vrijblijvend en meer expliciet dan voorheen in dienst van pre
ventie van recidive en de beveiliging van de maatschappij.
In dit artikel wil ik een beeld schetsen van de Recidivemonitor, een
langlopend WODC-project waarmee de komende jaren een groot aantal
recidivemetingen zal worden verricht onder uiteenlopende groepen jus
titiabelen. De beleidsplannen ontvouwd in de genoemde nota’s zullen
met het nodige onderzoek worden ondersteund. De Recidivemonitor
wordt gebruikt om na te gaan of de doelstellingen van de programma’s
ten aanzien van jeugdige en volwassen daders worden gehaald. Ik be
spreek de methodiek die bij dit project wordt gehanteerd, ga kort in op
het programma van onderzoek en laat de eerste resultaten laten zien van
een tweetal deelonderzoeken. Maar eerst wil ik even stilstaan bij eerder
verricht onderzoek en bij de verschillende definities van recidive.
Recidive: wat weten we er eigenlijk van?
De genoemde beleidsnota’s spreken over reductie van recidive, maar op

vallend genoeg worden er geen targets gesteld; men geeft niet aan met
De auteur is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het WODC.
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Tabel 1: Percentages algemene recidive in de periode 7977-1983
Afdoening

Aantal

Percentage
recidivisten

Boete
Voorwaardelijke vrijheidsstraf
Onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
Onvoorwaardelijke tuchtschoolstraf

1011
106
391
91

40
52
72
87

welk percentage men de recidive wil terugbrengen. In zekere zin is dat
maar goed ook, want we weten in Nederland niet goed hoe hoog die per
centages zijn. Het laatste algemene recidive-onderzoek dateert van de
jaren tachtig. Van der Werf (1986) trok een steekproef uit alle personen
die in 1977 een bepaalde straf kregen opgelegd en rekende voor elke
groep uit welk percentage opnieuw met justitie in aanraking kwam in de
periode tot zes jaar na de afdoening in 1977. In tabel 1 staan enkele van
haar bevindingen vermeld. De percentages liegen er bepaald niet om, al
moeten we bedenken dat het hier om recidive gaat waarbij alle mogelijke
delicten meetellen, dus ook de minder ernstige. Bovendien is er sprake
van een betrekkelijke lange fotlow up periode. Hoe langer de observatietermijn volgend op de afdoening van de uitgangszaak, hoe groter de kans
dat er in die periode recidive optreedt.
Van der Werf werkte met een steekproef en dat betekent dat de per
centages die zij vond zijn omgeven met een betrouwbaarheidsinterval,
een onzekerheidsmarge die groter is bij kleine aantallen. Los daarvan is
het natuurlijk de vraag of deze resultaten nu nog geldig zijn. Na het on
derzoek van Van der Werf verschenen er in Nederland tal van recidive
studies, maar dit was het laatste met een zo breed karakter.’ De meeste
andere studies hadden betrekking op een soms zeer specifieke dadergroep, zoals deelnemers aan een alcohol-verkeerscursus of een lokaal
arbeidstoeleidingsproject. Bovendien waren ze vrijwel altijd kleinschalig
van aard, het aantal respondenten haalde vaak de honderd niet.
Uitzonderingen op deze regel waren de onderzoeken van Van der Laan
(1991) en Spaans (1994). Zij bestudeerden de vroege varianten van de
taakstraf. Van de Laan zette de recidive onder een groep van 1031 jonge
ren met een alternatieve sanctie af tegen de recidive van 1140 jongeren
met een traditionele boete of vrijheidsstraf. Spaans vergeleek de nieuwe
justitiecontacten van 902 volwassen dienstverleners met die van 946 per
sonen met een korte, onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Beide auteurs
vonden rekening houdend met de verschillen tussen de groepen in het
onderzoek, geen grote verschillen in de effectiviteit van de opgelegde
sancties. Bij Van de Laan schommelde het recidivepercentage rond de
1

Voor een uitgebreider

Wartna (1999).

overzicht van het recidive-onderzoek dat in Nederland is verricht, zie
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70 procent, bij Spaans had ruim 60 procent van de dienstverleners
nieuwe justitiecontacten. Na de studie van Spaans verschenen nog eva
luaties van bijzondere uitvoeringen van de leerstraf, zoals de cursus
Slachtoffer in Beeld’ (Duipmans, 1996] ofCashba’ (Esserse.a., 1995),
maar een grootschalig onderzoek naar de effecten van de taakstraf in het
algemeen, is niet meer uitgevoerd. Dat is opmerkelijk, want deze sanctie
heeft de laatste jaren toch een hoge vlucht genomen. Je zou zeggen dat
van zo’n belangrijke straf moet worden bijgehouden wat zij oplevert aan
besparing’ van criminaliteit.
Een sanctie waar wel regelmatig tecidive-onderzoek naar wordt ge
daan is de terbeschikkingstelling (tbs). Sinds de jaren tachtig wordt er
voor de tbs-sector om de vijf jaar een rapport uitgebracht met cijfers over
de recidive die volgt op de uitvoering van deze maatregel (Van Emmerik,
1985 en 1989; Leuw, 1995 en 1999). Uit deze studies blijkt dat door de
jaren heen tussen 53 en 64 procent van de ex-terbeschikldnggestelden
opnieuw met justitie in aanraking komt (d.i. algemene recidive). Onge
veer één op de vijf wordt opnieuw tot een onvoorwaardelijke gevange
nisstraf van minstens zes maanden wordt veroordeeld (ernstige reci
dive). Probleem hier is dat door verschillen in het moment waarop de
tbs’ers in vrijheid worden gesteld, de observatieperiode binnen elk van
de vier onderzoekscohorten varieert van maar liefst drie tot acht jaar. De
resultaten zijn hierdoor vrij onnauwkeurig, want het maakt voor de kans
op het optreden van recidive natuurlijk veel uit of de maatregel drie of
acht jaar geleden werd beëindigd.
De Dienst Justitiële tnrichtingen (Dit, 2001) becijfert in haar jaarver
slag dat van al degenen die gedurende 1995 vanuit een penitentiaire in
richting in vrijheid werd gesteld, 17,5 procent binnen één jaar opnieuw
werd ingesloten. Na vier jaar is dit percentage opgelopen naar 43 pro
cent. De gegevens hebben betrekking op nieuwe insluitingen in een ge
vangenis of huis van bewaring, vandaar dat men deze vorm van recidive
‘detentierecidive’ noemt. Janssen (2000) meldt in haar proefschrift over
kortgestraften dit zijn personen die een onvoorwaardelijke gevangenis
straf tot zes maanden kregen opgelegd een recidivepercentage van
70%. Dit is beduidend hoger, maar het gaat hier dan ook weer om de al
gemene recidive’; alle justitiecontacten telden mee, niet alleen de con
tacten die uitmondden in een nieuwe detentie.
—

—

Het meten van recidive
Het laatste voorbeeld laat zien hoe bepalend de definitie van recidive kan
zijn voor de uitkomsten van het onderzoek. DJI baseerde haar onderzoek
op gegevens uit Tulp, het verblijfsregistratiesysteem van de penitentiaire
inrichtingen. Janssen daarentegen haalde haar gegevens uit het JDS, het
register waarin alle strafzaken worden bijgehouden van personen die in
Nederland in aanraking zijn gekomen met Justitie. Recidiveonderzoek
kan zijn gestoeld op zelfrapportage, politiegegevens, justitiebronnen, of
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de administratie van de penitentiaire inrichtingen. Elke bron bestrijkt
een ander deel van de criminaliteit. Met elke bron varieert de operatio
nalisering van het recidivebegrip met als gevolg dat de resultaten van het
onderzoek onderling niet vergelijkbaar zijn. Voor het WODC vormde dit
nu juist de aanleiding om te gaan werken aan de Recidivemonitor, een
systeem waarbij de recidive steeds op dezelfde wijze wordt gemeten.
Door uit te gaan van één gegevensbron, van vaste definities en
standaard-observatietermijnen, kunnen de uitkomsten van verschil
lende recidivestudies veel gemakkelijker worden geïnterpreteerd. En
door sommige metingen op gezette tijden te herhalen raken de recidive
cijfers niet gedateerd.
De OBJD

Als primaire bron voor het onderzoek binnen de Recidivemonitor is ge
kozen voor het JDS, het officiële justitieel documentatiesysteem dat
wordt beheerd door de Centrale Justitiële Documentatiedienst (CJD) in
Almelo. Het IDS geeft een chronologisch overzicht van alle strafzaken
waarin een persoon als verdachte voorkwam. Van elke strafzaak is opge
nomen wanneer en bij welk parket of hof deze werd aangemeld, om
welke delicten het ging en hoe en door welke instantie de zaak is afge
daan. Omdat het afdoeninggegevens bevat vormt het JDS bij recidive
onderzoek een veel gebruikte bron. Een nadeel is echter dat de
onderzoeksgegevens niet direct uit het JDS kunnen worden overgeno
men. De CJD print de gegevens eerst op papier, waarna de onderzoekers
ze voor verdere verwerking opnieuw moeten invoeren in een bestand.
Gelukkig is met de ontwikkeling van de onderzoek- en beleidsdatabase
voor de justitiële documentatie (OBJD) aan deze situatie een eind geko
men. Uit dit systeem kunnen de gegevens wel direct worden afgetapt.
De OBJD is speciaal voor onderzoeksdoeleinden in het leven geroe
pen. Het is een versleutelde, geanonimiseerde kopie van het JDS. Zij be
vat geen namen en alle gegevens die herleiding tot natuurlijk personen
mogelijk maken, zijn via een vast algoritme vervormd. Deze versleuteling

houdt verband met de privacywetgeving, het gaat hier immers om zeer
vertrouwelijke informatie. Alleen ten behoeve van wetenschappelijk on
derzoek mag de anonimiteit van de geregistreerde personen tijdelijk
worden opgeheven. Als wij nu van een groep mensen willen weten of zij
na een bepaalde datum nieuwe justitiecontacten hebben opgebouwd,
vragen wij in Almelo de versleutelde nummers aan waaronder deze per
sonen in de OBJD zijn geregistreerd. Met behulp van deze nummers se
lecteren we vervolgens de juiste gegevens uit de database.
Op dit moment bevat het bestand informatie over meer dan zes mil
joen strafzaken en acht miljoen strafbare feiten, gepleegd door ongeveer
3,2 mijoen personen. Elke drie maanden wordt de OBJD ververst. De
zaken die in die periode in het JDS zijn ingevoerd worden dan aan de
OBJD toegevoegd. Helaas zitten nog niet alle oude strafzaken in het JDS.
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Als een persoon na 1996 in aanraking is gekomen met Justitie, dan zijn
ook zijn oude zaken ingevoerd. Van deze personen is dus de gehele straf
rechtelijke carrière bekend.

Vaste definities van recidive
De komst van de OBJD maakt dat de gegevensverzameling voor het be
langrijkste deel is geautomatiseerd en we dus ook op veel grotere schaal
recidive-onderzoek kunnen doen. Toch is daar nog meer voor nodig,
want de informatie die via de juiste versleutelde nummers aan de OBJD
worden onttrokicen is nog erg ruw. De zaak-, delict- en afdoeninggegevens worden in aparte bestanden opgeslagen en dan verder ver
werkt. Ook hier zijn in de achterliggende maanden standaardprocedures
voor ontwikkeld. Zijn deze procedures eenmaal doorlopen dan is het
eindresultaat een bestand waarop de analyses plaatsvinden.
De keuze voor het JDS als primaire bron impliceert dat in de analyses
alleen de criminaliteit die onder aandacht komt van het Openbaar Mi
nisterie, in kaart wordt gebracht. Een deel van die delicten laten we bo
vendien buiten beschouwing. We concentreren ons op de misdrijven, de
overtredingen die in het JDS worden bijgehouden tellen niet mee.2 Het
zelfde geldt voor strafzaken die eindigen in technische sepots, een vrij
spraak of een andere technische uitspraak. Bij deze zaken is immers niet
vast komen te staan dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd.
Wordt de afhandeling van een zaak overgenomen door een ander
arrondissementsparket (overdracht’) dan tellen we die slechts één keer.
Zaken die worden gevoegd tellen wel mee.
Om de omvang van de recidive in een dadergroep geschakeerd vast te
kunnen stellen hanteren we drie criteria. Aan de hand van elk criterium
gaan we per persoon na of er sinds de zogenaamde uitgangszaak nieuwe
contacten met Justitie zijn opgebouwd. De drie criteria onderscheiden
zich door de ernst van de gepleegde feiten. Om de ernst vast te stellen
gaan we af op de maximale straf die voor deze feiten kan worden opge
legd.
Algemene recidive: Alle strafzaken volgend op de uitgangszaak, niet
eindigend in vrijspraak, technisch sepot of overdracht, naar aanleiding
van enig misdrijf ongeacht de aard of ernst daarvan.
Ernstige recidive: Strafzaken volgend op de uitgangszaak, niet eindi
gend in vrijspraak, technisch sepot of overdracht, naar aanleiding van
enig misdrijf met een wettelijke maximale strafdreiging van vier jaar of
meer.
Zeer ernstige recidive: Strafzaken volgend op de uitgangszaak, niet eht
digend in vrijspraak, technisch sepot of overdracht, naar aanleiding van
enig misdrijf met een wettelijke maximale strafdreiging van acht jaar of
meer.

—

—

—

2

Het JDS registreert slechts enkele overtredingen, voornamelijk verkeersovertredingen.
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Naast deze vaste criteria onderscheiden we ook nog ‘speciale’ en ‘speci
fieke’ recidive. Van speciale recidive is sprake als het vervoigdelict gelijk
soortig is aan het uitgangsdelict. We spreken van specifieke recidive als
het om precies hetzelfde delict gaat. In tegenstelling tot de recidive
criteria die zijn gebaseerd op de wettelijk vastgelegde strafmaxima kan
de betekenis van deze vormen van recidive dus variëren. Speciale reci
dive bij zedendelinquenten is iets anders dan speciale recidive bij over
treders van de Opiumwet.
Standaardanatyses

Bij elke recidivemeting vindt een aantal standaardanalyses plaats. Aller
eerst wordt onder elk van de bovenstaande definities het percentage re
cidivisten berekend. Niet zoals gebruikelijk over één vaste observatieperiode, zoals in de uitspraak: ‘na twee jaar bedraagt de algemene
recidive 50%’, maar over alle perioden die beschikbaar zijn. Voor elk jaar
volgend op de uitgangszaak wordt becijferd welk aandeel van de groep
inmiddels opnieuw met Justitie in aanraking is gekomen. De aanwas van
recidivisten wordt daarmee in kaart gebracht. Om voor verschillen in
observatietermijn te corrigeren worden de percentages berekend met
behulp van survivat analyse.
Naast de prevalentie wordt ook de frequentie en de totale ernst van de
recidive berekend. De frequentie wordt uitgedrukt door het gemiddeld
aantal recidivecontacten in een dadergroep te berekenen. Ook deze sta
tistiek zal per jaar en cumulatief in kaart worden gebracht. Om de ernst
van de totale recidive die zich in een groep heeft voorgedaan tot uitdruk
king te brengen, kijken we naar de afdoening van de strafzaken. Meer in
het bijzonder rekenen we uit welk aandeel van de afgedane zaken is
geëindigd in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een vrijheidsbene
mende maatregel. Op basis van deze statistiek kan de ernst van de reci
dive in verschillende dadergroepen gemakkelijk onderling worden verge
leken.
Het programma van onderzoek

Hoewel een aantal zaken nog in ontwikkeling is, is er inmiddels een pro
gramma van onderzoek voor de Recidivemonitor opgesteld. Dit jaar nog
en volgend jaar zal de recidive in de drie sectoren van DII in kaart wor
den gebracht, dus zowel voor het gevangeniswezen, de justitiële jeugdinrichtingen en de tbs. Het is de bedoeling om de metingen onder exgedetineerden, ex-pupillen en ex-tbs’ers jaarlijks te herhalen. Elk jaar
wordt een extra uitstroomcohort aan de onderzoeksgroep toegevoegd en
wordt de observatietermijn van de reeds opgenomen cohorten met een
jaar verlengd. DII levert ons de persoonsgegevens aan om de juiste gege
vens uit de OBJD te kunnen halen. Op grond van meegeleverde verblijfs
gegevens kan de recidive tot op inrichtingsniveau worden vastgesteld.
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Andere deelprojecten die op stapel staan voor 2003 zijn recidive
metingen onder cliënten van de Jeugdreclassering, jongeren die te ma
ken kregen met een Halt-afdoening, minderjarigen met een werkstraf, en
deelnemers aan een leerstraf. In deze gevallen vormen de recidive
metingen een onderdeel van een meeromvattend onderzoek. De gege
vens die in dat onderzoek worden verzameld kunnen worden gebruikt
om zogenaamde verklarende analyses te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om nadere informatie uit de voorgeschiedenis van de justitiabelen of
over de wijze waarop zij de interventies hebben ondergaan. Als derge
lijke gegevens voorhanden zijn kunnen zij worden gekoppeld aan de ge
gevens uit de OBJD, hetgeen ons in staat stelt om de verbanden tussen
de diverse grootheden en de recidive met behulp van multivariate
analyse-technieken te bestuderen. Zo wordt inzichtelijk welke factoren
een remmende werking hebben op het voorkomen van recidive.
Het is goed denkbaar dat de komende jaren meer onderzoek zal wor
den ingepast in de WODC-Recidivemonitor, bijvoorbeeld ten behoeve
van de eerder genoemde beleidsprogramma’s Terugdringen recidive en
Jeugdsancties. Omdat het verzamelen, verwerken en analyseren van de
gegevens verregaand is geautomatiseerd kunnen de metingen betrekke
lijk snel worden uitgevoerd. Grote aantallen respondenten vormen nu
geen obstakel meer. Wel is het nog steeds zo dat er voor recidive
onderzoek een betrekkelijke lange observatieperiode nodig is. De res
pondenten moeten immers de gelegenheid krijgen om te recidiveren en
dat betekent dat het onderzoek pas geruime tijd na de tenuitvoerlegging
van de betreffende sanctie kan worden gestart.
De eerste, voorzichtige resultaten
Op dit moment is het team van de Recidivemonitor bezig met aantal
deelprojecten. Voor de zomer hebben we de recidive berekend onder
verkeersdelinquenten, opiumwetovertreders en plegers van zeden- of
geweldsdelicten. De resultaten van deze studies moeten nog worden ge
publiceerd. Verder werken we mee aan een onderzoek naar de samen
stelling en achtergronden van de huidige gedetineerdenpopulatie. Op
basis van de gegevens uit de OBID brengen wij het strafrechtelijk verle
den van een steekproef van gedetineerden in kaart. De CJD in Almelo
werkt intussen aan onze aanvraag met betrekking tot vier uitstroom
cohorten van ex-gedetineerden. Van 75 duizend personen zijn de namen
opgestuurd met de bedoeling voor elk van hen een versleuteld nummer
terug te krijgen. Van twee andere deelprojecten wil ik hier graag de eer
ste, voorlopige uitkomsten laten zien. Het gaat enerzijds om het onder
zoek naar de strafrechtelijke carrière van ‘veelplegers’ en anderzijds om
het ‘Recidive 1997-onderzoek. Deze laatste studie is in feite een herha
ling van het gememoreerde onderzoek van Van der Werf.
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Veelpiegers

Bij het onderzoek naar de strafrechtelijke carrière van veelplegers gaat
het om vragen als: wat onderscheidt de veelpleger van de ‘normale’ justi
tiabele? Bij hoeveel zaken is hij betrokken? En met welke delicten? Hoe
lang is hij al actief? Is er sprake van toename in het aantal en de ernst van
de gepleegde delicten? Welke straffen of maatregelen heeft hij ondergaan
en is daar misschien ook een patroon in te ontdekken? Deze vragen kun
nen we op dit moment nog niet beantwoorden. Maar wat we wel kunnen
laten zien is het resultaat van een analyse van de verdeling van daders
over zaken.
Het is niet eenvoudig een go ede definitie te vinden van het begrip
‘veelpieger’. Wanneer kwalificeert iemand als een veelpleger? Als hij drie,
vijf of tien delicten heeft gepleegd? In één maand, in één jaar, of nog lan
ger? En gaat het dan om delicten van een bepaalde ernst, of telt alles
mee? Deze vragen zijn lastig te beantwoorden. Net zoals hij de definitie
van recidive, zal veel afhangen van de gegevensbron die men gebruikt.
Deze bepaalt voor een groot deel wat de mogelijkheden zijn, hebben we
het bijvoorbeeld over politie-antecedenten of strafzaken? Wat men ech
ter los van de gebruikte bron kan doen, is bepalen welk deel van de
dadergroep in het onderzoek verantwoordelijk is voor welk deel van de
gemeten criminaliteit. In het Abrio-rapport, een gezamenlijke publicatie
van de politie en het Openbaar Ministerie in het kader van de Landelijke
Criminaliteitskaart (LCK, 2000), wordt deze analyse uitgevoerd op
politiegegevens. De onderzoekers gingen de antecedenten na van de
honderdzeventigduizend verdachten die in 1998 minstens eenmaal in
aanraking kwamen met de politie. Na de verdachten te hebben ingedeeld
in grove dadercategorieën aan de hand van het aantal eerdere politie
contacten, berekenden zij dat 11% van de verdachten tien of meer ante
cedenten hadden en dat deze groep gezamenlijk verantwoordelijk was
voor 62% van alle politiecontacten.
Ik noem deze percentages omdat zij aanleiding vormden voor een
hoop misverstanden. Na de publicatie van het Abrio-rapport verschenen
er met enige regelmaat berichten in de media waarin werd beweerd dat
uit politiegegevens zou blijken dat slechts een gering deel van de daders
verantwoordelijk is als voor het merendeel van de criminaliteit. Hier is
echter sprake van een verkeerde interpretatie van de bevindingen. De
onderzoekers van het Abrio-rapport vonden weliswaar dat de top- 11%
van de verdachten 62% van de antecedenten voor hun rekening nam,
maar dit laatste percentage is berekend over slechts een deel van de cri
minaliteit, namelijk dat deel dat is gepleegd door de verdachten uit 1998.
De auteurs geven dat ook aan, maar daar wordt kennelijk gemakkelijk
over heen gelezen. Als men het aandeel van de veelplegers in de totale
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Grafiek 7: Verdeling van daders over strafzaken ingeschreven tussen 7997
en 2000
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criminaliteit wil weten, dan moet men ook de totale criminaliteit in
ogenschouw nemen. Dat is een andere analyse die geheel andere uit
komsten geeft. Ik zal dit illustreren aan de hand van analyses op het
OBID.
Als wij alle daders uit de OBJD selecteren die in 1998 minstens één
strafzaak hadden en we gaan na hoe het aantal eerdere justitiecontacten
in deze groep over de daders is verdeeld, dan vinden wij dat de meest
actieve 10,8% van de daders verantwoordelijk is voor bijna 59% van de
strafzaken. Dit percentage is vergelijkbaar met de 62% die het Abrio
team vond, zeker als men in aanmerking neemt dat de ene analyse op
politie- en de andere op justitiegegevens is gebaseerd. Kijken we echter
naar de verdeling van de daders als we alle strafzaken in de periode tus
sen 1997 en 2000 hebben geselecteerd, dan ontstaat er een ander beeld.
In grafiek 1 zijn de resultaten van deze analyse weergegeven.
Te zien is dat de top-l% van de veelplegers zo’n 11% van alle strafza
ken tussen 1997 en 2002 voor hun rekening neemt. De top-10% is verant
woordelijk voor ongeveer 37% van de zaken. Een getal dat niet in de
buurt komt van het percentage dat in het Abrio-rapport wordt genoemd.
En dat klopt ook wel, want het is het resultaat van een andersoortige
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analyse.3 Veelpiegers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot
deel van de criminaliteit. Maar hun aandeel is weer niet zo groot dat met
hun uitschakeling’ het grootste deel van de criminaliteit kan worden
voorkomen. Nog los van de vraag natuurlijk of het wel reëel is te veron
derstellen dat men deze groep zou kunnen stoppen. Het zijn per slot van
rekening niet voor niets veelpiegers.
Recidive volgend op de tenuitvoerlegging van sancties

Het onderzoek Recidit’e 1997 is zoals gezegd een replica van de overzichtstudie van Van der Werf (1986). Het belangrijkste verschil is dat de analy
ses nu niet gebaseerd zijn op steekproeven, maar op alle zaken die in het
jaar 1997 zijn afgedaan. In totaal zijn bij dit onderzoek zo’n honderdvijftigduizend daders betrokken. Van onzekerheidsmarges rond de ge
vonden percentages hebben we geen last. Natuurlijk zijn de sancties die
nu worden opgelegd anders dan in de jaren zeventig. Met name de taakstraf is ten opzichte van die periode een nieuw fenomeen. Maar we mo
gen ook aannemen dat de inhoud van reeds bestaande straffen is gewij
zigd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de invulling van de gevangenisstraf.
Men mag de gevangenisstraf van nu niet zonder meer gelijkstellen aan
de gevangenisstraf van meer twintig jaar geleden. Daarvoor is er teveel
veranderd.
Van een directe vergelijking met de percentages vastgesteld door Van
der Werf kan geen sprake zijn, ook al omdat zij de recidive berekende
over een periode van zes jaar. In het huidige onderzoek hebben we een
observatietermijn van vijf jaar, maar ook over de tussenliggende jaren
worden de recidivepercentages in beeld gebracht. In deze fase van het
onderzoek beperken ons tot de prevalentie van de algemene recidive, het
minst stringente recidivecriterium. In dit artikel worden bovendien al
leen de resultaten ten aanzien van de volwassen daders gepresenteerd, al
wil ik wel al vast verklappen dat de recidivepercentages onder jeugdigen
over de gehele breedte nog iets hoger lijken te liggen dan onder de vol
wassenen. In grafiek 2 worden de uitkomsten voor een aantal afdoenin
gen weergegeven. Wat de onvoorwaardelijke gevangenisstraffen betreft
beperkt de analyse zich tot de straffen korter dan zes maanden.
Wat natuurlijk onmiddellijk opvalt zijn de hoge scores voor de korte
vrijheidsstraf. Het percentage recidivisten loopt na deze sanctie op tot
iets meer dan 70% na vijf jaar, een percentage dat overigens wel in de
buurt ligt van het percentage voor onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen bij
Van der Werf en ook overeenkomt met het percentage dat Janssen in
haar proefschrift noemt. Opmerkelijk is verder dat er nauwelijks verschil

3

Zie over de overschatting van het aandeel van de veetpiegers in de criminaliteit ook Van
Tilburg en Grapendaal (2002) en een discussiebijdrage in het lijdschrift voor criminofogie
(Meijer e.a., 2002].
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Grafiek 2: Percentages algemene recidive na verschillende afdoeningen uit
1997
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tussen de recidivepercentages na taakstraffen en de recidivepercentages
die behoren bij de voorwaardelijk gevangenisstraf. Dit zal toch niet de
bedoeling zijn, taakstraffen zouden lager moeten scoren omdat ze een
sterkere resocialiserende werking zouden hebben dan de voorwaarde
lijke vrijheidsstraf (zie bijvoorbeeld Wijn, 1997).
Het is echter te vroeg om vast te stellen dat taakstraffen niet effectiever
zijn. Ten eerste omdat we aan dit beeld niet kunnen zien over welke
voorwaardelijke vrijheidsstraffen we het hebben: zonder bijzondere
voorwaarden of met. Er zijn aanwijzingen dat de recidivepercentages na
een voorwaardelijke vrijheidsstraf met bijzondere voorwaarden hoger
liggen dan de percentages na een voorwaardelijke vrijheidsstraf zonder
bijzondere voorwaarden. (Wartna, 2001). Daarnaast is het meer in het
algemeen zo dat deze cijfers überhaupt niets zeggen over de effectiviteit
van de sancties. De straffen zijn immers niet onderling inwisselbaar. Men
krijgt, mag men hopen, niet toevallig een bepaalde sanctie opgelegd. Een
directe vergelijking van de resultaten van de diverse sancties is onzinnig,
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zolang niet op een of andere manier is gecorrigeerd voor instroomverschillen in zaken zoals type delict, ernst van het strafbare feit en de
persoon van de dader.
De resultaten verbeeld in de grafiek geven dus nog geen zicht op de
effectiviteit van de interventies. Maar ze vormen wel het uitgangspunt
voor nadere analyses. En het biedt referentiemateriaal: het geeft aan
welke uitstroomresultaten we in grote lijnen van onze sancties mogen
verwachten. De recidivepercentages die men vindt in bijzonder onder
zoek kunnen tegen deze algemene cijfers worden afgezet, mits zij op de
zelfde wijze zijn berekend natuurlijk. De komende tijd zullen in aanvul
lende analyses de opgelegde sancties verder worden onderscheiden,
zodat het beeld kan worden genuanceerd. De recidivepercentages zullen
zoveel mogelijk worden ontdaan van de autonome effecten van grootheden als leeftijd, de omvang van het strafrechtelijk verleden en de ernst
van het delict. Ook na deze correcties komt strikt wetenschappelijk ge
zien de effectiviteit van de strafrechtelijke interventies niet vast te staan.
Maar een goede indicatie is het wel.
Slot
De WODC-Recidivemonitor gaat een belangrijke rol spelen bij de evalua
tie van de beleidsprogramma’s die zich richten op de verbetering van de
effectiviteit van strafrechtelijke interventies. Voordat men daaraan toe
komt, dient evenwel de omvang van de recidive in de verschillende
dadergroepen worden vastgesteld. Daarmee is nu een begin gemaakt. In
het kader van de Recidivemonitor worden gestandaardiseerde metingen
verricht die er voor zorgen dat de resultaten van uiteenlopend onderzoek
optimaal vergelijkbaar zijn. De ontwikkeling van een speciale database
maakt het mogelijk frequent en op grote schaal onderzoek te doen. Op
korte termijn zullen ook andere onderzoeksinstellingen van gegevens uit
de OBID gebruik kunnen maken; nog even en we zullen van elke opge
legde sanctie weten tot welk resultaat deze heeft geleid.
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Risïcotaxatïe ïn de tbs
Van geloof naar empirie
M. Phïlipse, T. van Erven en J. Peters*

De maatregel tbs kan alleen worden opgelegd of verlengd wanneer, naast
andere criteria, de veiligheid van anderen dan wel de algemene veilig
heid van personen of goederen dat vereist’ (art. 37a, 2°). Gedrags
deskundigen moeten de rechter daarom adviseren over de vraag of er
gevaar is voor nieuwe delicten in de toekomst, en dat gebeurt ook al de
cennia lang. De wetgever heeft verondersteld dat de klinische behandel
aar tot een dergelijke inschatting in staat is, en de rechterlijke macht
deelt dat vertrouwen.
Toch is ook al decennia lang veel wetenschappelijk onderzoek beschik
baar waarin de samenhang tussen klinische risicotaxatie en feitelijke te
rugval maar magertjes blijkt (Grove en Meehl, 1996; Monahan e.a., 2001;
Quinsey e.a., 1998; Steadman en Cocozza, 1974). In reactie op dat pro
bleem werden risicotaxatie-instrumenten ontwikkeld die het
inschattingsproces op zijn minst operationaliseren en structureren, en er
vaak ook een empirische grondslag aan geven. Het is opmerkelijk dat de
huidige introductie van dergelijke instrumenten in de tbs hij de magis
tratuur vragen oproept die bij de oude inschattingspraktijk nooit zijn
gesteld: is deze methode wel valide en wetenschappelijk getoetst? Terwijl
de geldigheid van gevestigde gewoontes klakkeloos wordt aangenomen,
worden nieuwe vormen van risicotaxatie met argwaan bekeken, zelfs al
hebben ze betere papieren’.
In dit artikel wordt om te beginnen stilgestaan bij het debat over klini
sche versus empirisch onderbouwde risicotaxatie zoals dat tot op heden
in Nederland is gevoerd. Daarna worden bevindingen gepresenteerd uit
een onderzoek waarin de validiteit van een gestructureerde risicotaxatie
methode, de HCR-20 (Webster e.a, 1997), in verhouding tot andere pre
dictoren wordt getoetst binnen Nederlandse forensisch psychiatrische
settings.
Vormen van risicotaxatie
Bij het doen van uitspraken over de kans op crimineel gedrag in de toe
komst, kunnen ruwweg drie werkwijzen worden gevolgd.

De auteurs zijn respectievelijk als psycholoog en onderzoeker verbonden aan de
Pompestichting te Nijmegen, als psycholoog en als onderzoeker verbonden aan de FPK van
GGz Eindhoven en sla psychotherapeut verbonden aan FPC Oldenkotte te Eibergen.
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Ongestructttreerde kilo ische benadering
Men kan de beoordelingen geheel individueel bepaald uitvoeren op ba
sis van het contact tussen behandelaar en patiënt. De clinicus weegt alles
wat hij van de patiënt weet uit strafdossiers, diagnostiek, behandelings
rapportage, gesprekken, observaties enzovoort, en trekt daaruit een con
clusie over de toekomstige terugvalkans. Hoe dat oordeel precies tot
stand komt is onduidelijk: het proces zal van clinicus tot clinicus ver
schillen en mede afhangen van opleiding, ervaring, theoretische scholen
die men aanhangt, en de eigen persoonlijkheid. Er zijn geen algemeen
geldende richtlijnen welke informatie op welke wijze gewogen moet wor
den in dit beoordelingsproces. Dit wordt wel de ongestructureerde Idini
sche benadering genoemd, en zij is tot op heden kenmerkend voor de
meeste Pro Justitia rapportages en voor de verlengingsadvisering in de
tbs.
Voordelen van deze benadering zijn de individuele flexibiliteit, en de
goede aansluiting bij de klinische werksituatie en de behandelplanning.
Nadelen zijn de magere empirische onderbouwing, het gevaar van wille
keur, en het risico van beoordelingsfouten door het meewegen van niet
ter zake doende informatie.

Actttariëte benadering
De diametraal tegengestelde benadering is die, waarbij de inschatting
volgt uit een vastliggende verzameling te beoordelen kenmerken waar
van in empirisch onderzoek is aangetoond dat zij een daadwerkelijke
samenhang vertonen met het risico van terugval. Niet alleen de kenmer
ken liggen vast, ook zijn er exacte instructies voor hun beoordeling
(scoring), en tenslotte volgt de inschatting zelf uit een rekenkundige ver
werking van alle scores op de verschillende kenmerken. De uitkomst van
deze geheel gestandaardiseerde procedure is goeddeels onafhankelijk
van degene die de beoordeling uitvoert. Iedereen die voorzien is van de
juiste informatie komt in principe tot (nagenoeg) hetzelfde eindoordeel.
Deze werkwijze wordt gewoonlijk de actuariële benadering genoemd,
vanwege haar gelijkenis met de manier waarop verzekeringsmaatschap
pijen de premies van hun cliënten berekenen.
Voordelen van de actuariële benadering zijn haar empirische onder
bouwing, de inzichtelijkheid van het beoordelingsproces, en ook de rela
tieve eenvoud van de meeste van deze methodes, die gewoonlijk weinig
tijd vergen en vaak ook geen speciale deskundigheid. Nadelen zijn het
sterk generaliserende karakter, dat resulteert in ongevoeligheid voor mo
gelijk belangrijke individuele kenmerken; ook worden de meeste actua
riële taxatie-instrumenten gedomineerd door historische kenmerken,
die geen ingangen bieden voor verandering in het hier-en-nu.
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Tussen vorm: gestructureerd klinisch

Tenslotte is er een tussenvorm waarin elementen uit beide voorgaande
benaderingen zijn verwerkt. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een
vaste lijst te beoordelen kenmerken, maar het verband tussen die lijst op
zich en het eindoordeel is minder dwingend. De beoordelaar krijgt de
vrijheid andere aspecten die hij belangrijk vindt maar die niet in de lijst
voorkomen mee te wegen. Ook kan hij ervoor kiezen bepaalde items
zwaarder te laten wegen dan andere, en de beoordeling zo toe te snijden
op de individuele patiënt waarover het oordeel gaat. De risicotaxatie zelf
volgt niet uit een rekensom, maar uit een weging van de verzamelde in
formatie door de beoordelaar. Deze aanpak wordt aangeduid als gestruc
tureerd klinisch. De HCR-20, waar verderop in dit artikel nader bij stil
wordt gestaan, is er een voorbeeld van.
Deze benadering verenigt de meeste voordelen van zowel de klinische
als de actuariêle taxatie in zich, met als nadeel dat sommige van de be
zwaren tegen de klinische benadering ook weer een rol gaan spelen: het
eindoordeel wordt weer afhankelijk van de specifieke beoordelaar, en
kan ook beïnvloed worden door informatie die niet ter zake doet.
De risicotaxatie discussie in Nederland
Voorstanders van gestructureerde of actuariële risicotaxatiemethoden
hebben de empirische bewijzen aan hun zijde. De Ruiter pleit krachtig
voor de invoering van gestructureerde, empirisch onderbouwde risico
taxatiemethoden in Nederland, en gaat zover te zeggen dat uit de weten
schappelijke literatuur blijkt ‘dat ongestructureerde klinische inschattin
gen altijd onnauwkeuriger zijn dan actuariële, empirisch onderbouwde
inschattingen’ (De Ruiter, 2000, p. 12). Zo zwart-wit ligt het niet hele
maal: Grove e.a. (2000) constateren dat in ruim de helft van 136 door hen
geanalyseerde gegevensbestanden de klinische taxatie even goed werkte
als de actuariële, en een enkele keer beter. Maar in alle overige gevallen
‘won’ de actuariële inschatting het van de klinische, met andere woor
den: de actuariële taxatie werkt vrijwel altijd even goed, en vaak beter
dan klinisch taxatie. Hilterman (200 t) traceert literatuur ten gunste van
actuariële benaderingen tot in 1928, daarmee implicerend dat getuigedeskundigen die het belang van actuariële methoden betwijfelen niet
slechts jaren, maar vele decennia achterlopen. Net als De Ruiter verwijst
hij naar de conclusie van Grove en Meehl (1996), dat het gezien de on
derzoeksresultaten niet alleen irrationeel, maar zelfs onethisch is vast te
blijven houden aan ongestructureerde risicotaxatiemethoden.
In tegenstelling tot Grove en Meehl verklaren Nederlandse auteurs zich
tot op heden echter geen voorstander van een volledig gestandaar
diseerde rekenkundige procedure als alternatief voor de ongestructu
reerde klinische taxatie: de voorkeur gaat uit naar de gestructureerd kli
nische taxatie. Dit compromis lijkt wat tegenstrijdig. Men zou immers
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verwachten dat wanneer een minder valide methode (klinische taxatie)
wordt gebruikt om de score van een meer valide methode (actuariële
taxatie) bij te stellen, dit enkel tot een afname van voorspellende waarde
kan leiden (Peacock en Barbaree, 2000).
Recent echter is enig onderzoek afgerond waarin het tegendeel het
geval lijkt. Zowel De Vogel e.a. (in druk] als Douglas (2001) vonden dat
het klinisch gewogen eindoordeel latere terugval goed voorspelt, en be
ter dan zuiver actuariële maten. Daar moet bij worden aangetekend dat
de ‘klinische weging’ in deze onderzoeken werd gedaan door onderzoe
kers, op basis van dossiers, in één van beide studies bovendien retro
spectief. In zon opzet zijn allerlei persoonlijke associaties en sympa
thieën, kliniekbelangen en andere irrationele factoren bij voorbaat
uitgeschakeld, terwijl die juist de belangrijkste bron vormen van verteke
ningen in het klinische oordeel (Harte, 2000; De Ruiter, 2000).
Auteurs die veel belang blijven hechten aan het klinische oordeel, be
roepen zich op diverse argumenten. Ten eerste wijzen zij erop dat actua
riële methoden zijn gebaseerd op statistische gemiddelden en daardoor
ongevoelig voor unieke individuele variaties (Harte, 2000; Van Wouden
berg, 2001). De clinicus kan vanuit zijn deskundigheid, zijn ervaring, en
zijn nauwe contact met de patiënt het oordeel individualiseren, is de ver
onderstelling. Men kan zich echter afvragen of de klinische ervaring veel
anders is dan de cumulatie van eerdere ervaringen met soortgelijke pa
tiênten als de huidige; net zo goed als vakdeskundigheid kennis is uit
opleidingen en literatuur die hetzij voorkomt uit kwantitatief onderzoek,
hetzij uit de gegeneraliseerde ervaringen van anderen met hun patiën
ten. Zo bezien is de ‘klinische blik’ even generaliserend en nietindividueel als de actuariële methode. Zelfs van de intuïtie of, zoals Hil
terman en Gresnigt (in druk) het hebben genoemd, het
‘onderbuikgevoel’, moet men aannemen dat het een geconditioneerde
reflex is op basis van gegeneraliseerde eerdere ervaringen tenzij men in
het paranormale gelooft.
Een mogelijkheid die dan overblijft is dat de clinicus vat heeft op cau
sale mecklmismen waarvoor actuariële instrumenten ongevoelig zijn. De
mening dat de clinicus op individueel niveau gewoonlijk beter beoor
deelt dan een actuarieel instrument wordt echter gelogenstraft door de
cijfers. Dit zou dan immers uit onderzoek moeten blijken, en dat is naar
bekend niet het geval. Wel blijft denkbaar dat de klinische taxatie in be
paalde uitzonderlijke gevallen beter werkt. Een bekend voorbeeld is de
‘broken leg case’. Dit betreft een patiënt met een extreem hoog delictrisico volgens een actuarieel instrument. Toch kan de clinicus met grote
stelligheid verklaren dat zijn werkelijke terugvalrisico de komende zes
weken erg laag is omdat hij weet dat patiënt met een gebroken been
aan zijn bed gekluisterd is. Uiteraard is het hebben van een gebroken
been geen item in enig risicotaxatie instrument, dat deze belangrijke
maar hoogst uitzonderlijke informatie dus mist. De winst van de klini
sche blik bij zulke uitzonderingen wordt echter op cumulatief niveau
—

—
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teniet gedaan doordat men in het gros van de gevallen méér fouten
maakt dan een actuariële methode (Grove en Meehi, 1996).
Een tweede argument dat wel wordt aangevoerd ter verdediging van de
klinische inbreng is het overwegend historisch gedetermineerde karakter
van actuariële methoden. Zij bieden geen ingang voor behandel
interventie. Dit is gegeven het huidige tbs-systeem een relevant argu
ment, maar het is eerder ideologisch dan wetenschappelijk van aard. Bij
de huidige stand van kennis valt niet uit te sluiten dat vigerende ideeën
over veranderbaarheid van daders en terugvalrisico’s deels berusten op
wishfut thinking. Het is echter waar dat nu bekende empirisch onder
bouwde voorspellers inhoudelijk tamelijk arm aandoen (Bonta, 1997;
Grubin en Wingate, 1996; Hart, 1999). Van de krachtigste voorspellers,
zoals het aantal eerdere veroordelingen of het aantal ongeoorloofde
afwezigheden tijdens behandeling, kan men zich zelfs afvragen of ze wel
als predictoren te beschouwen zijn, en niet eerder als varianten van de
uitkomstvariabele (recidive). Aan onderzoeksmethodieken valt boven
dien nog altijd genoeg te verbeteren om de hoop op het vinden meer
bruikbare dynamische predictoren levend te houden.
Het is, tenslotte, interessant te zien hoe pleitbezorgers van de klinische
benadering soms bezwaar maken tegen actuariële methoden op grond
van onderzoeksteclinische argumenten. De instrumenten zijn in Neder
land niet gevalideerd, wordt terecht geconstateerd, en ook wordt erop
gewezen dat statistische predictie van terugval een heikele zaak is omdat
de frequentie van dit gedrag zo laag is dat er onvermijdelijk veel fouten
worden gemaakt (vergelijk Van Marle, 2001). Daarbij wordt voorbijge
gaan aan het feit dat de in Nederland bestaande risicotaxatiepraktijk
evenmin empirisch gevalideerd is. Ook wordt vergeten dat de relatief
lage frequentie van terugval niet alleen zorgt dat rekenkundige taxatiemethoden het vaak mis zullen hebben, maar dat voor alle andere vor
men van inschatting precies hetzelfde geldt. Of de terugval daadwerkelijk
zo laag is staat bovendien te bezien. Mogelijk lijkt dat alleen maar zo om
dat veel recidivedelicten niet opgehelderd worden of zelfs nooit onder de
aandacht van Justitie komen.
Als buitenlands empirisch onderzoek het enige is waarop men kan
steunen, doet men er verstandig aan daar vanuit te gaan in plaats van
een aanpak te handhaven waarvoor helemaal geen empirische onder
bouwing bestaat, betogen Grove en Meehl (1996).
Toch moet men voorzichtig zijn met generaliseren. Verschillen tussen
rechtssystemen kunnen verschillende verbanden tussen risicotaxatie
score en werkelijke terugval veroorzaken (Borum, 1996). Van Panhuis
(2000) wijst erop dat cultuurverschillen, bijvoorbeeld als men denkt aan
wapenwetgeving, een forse weerslag kunnen hebben op aard en omvang
van (het risico van) geweldscriminaliteit. Voorts wijst hij op de unieke
lange behandelduur in de tbs, waardoor veel informatie over de patiënt
beschikbaar is, wat de kwaliteit van inschattingen ten goede kan komen.
Of dat werkelijk zo is hangt dan wel af van kwaliteit, consistentie, ge-
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structut-eerdheid en communicatie van die informatie. Ook brengt een
lange behandelduur meer gevaar mee voor beeldvorming en vertekenin
gen in de betrekkingensfeer. Uiteraard kan alleen onderzoek in Neder
land inzicht geven in de geldigheid van buitenlandse conclusies hier,
door toetsing van eigen en buitenlandse instrumenten. Belangrijke bij
dragen werden in dat verband tot op heden geleverd door Hilterman
(2000), De Vogel e.a. (in druk) en Brand en Van Emmerik (2002).
Een verder belangrijk initiatief werd genomen door het ministerie van
Jtistitie met de introductie van de HKT-30 (Historisch/Klinisch/Toekomst
—30, Commissie Instrumentarium Forensische Psychiatrie, 2001), een
HCR-achtig instrument dat op afzienbare termijn de landelijke stan
daard voor risicotaxatie zou moeten worden. Het hierna gerapporteerde
onderzoek hoopt aan deze initiatieven een verdere zinvolle toevoeging te
doen.
De HCR-20 risicotaxatieschaal

In 1995 startte een groep onderzoekers aan de Canadese Simon fraser
University met de ontwikkeling van de Historical/Clinical/Risk Manage
ment —20 (HCR-20; Webster e.a., 1997). Er was behoefte aan een gestruc
tureerde methode voor risicotaxatie die duidelijke klinische relevantie en
toepasbaarheid had. Door retrospectief opgezette valideringsstudies wa
ren snel onderzoeksresultaten voorhanden die wezen op matige tot
goede predictieve validiteit van dit risicotaxatie-instrument (Douglas
e.a., 1999; Nicholls e.a., in druk). De HCR-20 trok dan ook al snel interna
tionaal de aandacht, en in 2000 verscheen de Nederlandse vertaling
(Philipse e.a., 2000).
De iteminhoud van de HCR-20 werd samengesteld op basis van
onderzoeksliteratuur en op basis van inbreng door clinici. Het instru
ment bevat twintig items. Tien daarvan zijn historisch van aard, en be
treffen justitiële en persoonlijke voorgeschiedenis (H). Beoordeling van
deze items gebeurt in de meeste gevallen op basis van de hele voorlig
gende levensgeschiedenis tot aan het moment van beoordeling. Vijf
items betreffen het behandelingsverloop en de actuele klinische conditie
van de patiënt CC). Hier gaat het derhalve om de hier-en-nu situatie, te
beoordelen aan de hand van het algemene beeld de laatste weken of
maanden voor de beoordeling. Tenslotte zijn er vijf items die de beoor
delaar vragen inschattingen te doen over omstandigheden in de toekom
stige verblijfssituatie van de patiënt (R, voor risk management’). Hier
wordt dus op het moment van de beoordeling vooruit gekeken naar de
nabije en verdere toekomst, met de vraag welke omstandigheden daar te
verwachten zijn. De HCR-20 items zijn weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1: De items van de HCR-20 (Webster e.a., 1997)

Hi.
H2.
H3.
H4.
H5.
H6.
H7.
H8.
H9.
Hi 0.

Eerdere gewelddadigheid.
Jonge leeftijd bij eerste gewelddadige incident
lnstabiliteit van partnerrelaties.
Problemen in het arbeidsverleden.
Problemen met middelen gebruik.
Psychische stoornis.
Psychopathie.
Problemen in de kindertijd.
Persoonlijkheidsstoornissen.
Eerdere onttrekkingen aan het toezicht

Cl.
02.
03.
04.
05.

Gebrek.
Negatieve en/of procriminele opvattingen.
Actieve psychotische symptomen.
lmpulsiviteit.
Reageert niet op behandeling.

Ri.
R2.

Geringe kans dat plannen zullen slagen.
Blootstelling aan destabiliserende factoren.

R3.
R4.
R5.

Geringe beschikbaarheid van persoonlijke steun.
Werkt niet mee aan behandelmogelijkheden.
Hoog niveau van ervaren stress.

De items worden beoordeeld op een driepuntsschaal: risicofactor niet
aanwezig (score 0), deels of mogelijk aanwezig (1), en duidelijk of ernstig
aanwezig (2). Deze beoordeling vindt plaats door iemand die beschikt
over zoveel mogelijk informatie betreffende de patiënt. Een of meer ge
sprekken met de patiënt zijn wenselijk, maar niet noodzakelijk. De au
teurs raden aan de beoordeling te laten doen door iemand die niet direct
betrokken is bij de behandeling van de patiënt.
Kenmerkend voor de scoringsmethode is dat de eindbeoordeling van
terugvalrisico niet wordt bereikt door de itemscores op te tellen, maar
door reflectie van de beoordelaar op hoogte en patroon van itemscores.
Ook kan hij, indien daar goede redenen voor zijn, aspecten meewegen
die niet in de lijst voorkomen. Zo komt hij tot een beoordeling die wordt
vastgelegd in termen van laag, matig of hoog risico. De HCR-20 is daar
mee allesbehalve een ‘test’ voor terugvalrisico; zij is eerder te beschou
wen als een globale checHist die als geheugensteun dient bij de structu
rering van de risico-inschatting. De cijfermatige scores zijn slechts van
relatieve betekenis.
Introductie van dit instrument in de tbs heeft terechte vragen opgeroe
pen over de validiteit van ervan in de Nederlandse context. Daarvan wil
deze studie een eerste indruk geven.
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liet onderzoek werd uitgevoerd bij 69 patiënten die in de jaren 1996 tot
en met 1998 zijn vertrokken uit een van drie tbs-klinieken.2 Vertrek werd
gedefinieerd als hetzij ontslag uit de inrichting, hetzij ingang van proefverlof. De HCR-20 werd op basis van dossiergegevens retrospectief ge
scoord voor de situatie bij vertrek. Dit wil zeggen dat het instrument
werd gescoord op basis van dossiergegevens daterend van voor het ver
trek van de patiënt.
Scoring gebeurde door twee getrainde beoordelaars. Twintig dossiers
werden dubbel gescoord door de eerste auteur van dit artikel: zo kon
worden vastgesteld of de verschillende beoordelaars het instrument elk
op een vergelijkbare wijze invulden voor dezelfde patiënt.
De onderzoekssteekproef was onderdeel van een grotere dataset, het
project Inschatten van het risico van delictherhaling in de tbs (Verhagen
en Philipse, 1995). In het kader van dit grotere project hebben behandel
coördinatoren bij vertrek van de patiënt op een zespuntsschaal een in
schatting gegeven van het risico van delictherhaling (van ‘zeer laag’ tot
‘zeer hoog’ risico). Deze inschattingen zijn gebruikt om dein het hier
besproken HCR-20 onderzoek gevonden (actuariële) HCR-20 scores aan
te passen op basis van de klinische inschattÏHg. Dit werd gedaan door
voor elke patiënt het ‘gemiddelde’ te bepalen van de totaalscore op de
HCR-20 enerzijds en de klinische inschatting anderzijds. De resulterende
risicoscore kan worden opgevat als een benadering van de gestructu
reerde klinische taxatie: de actuariële uitkomst is bijgesteld in de richting
van het klinische oordeel.

Kenmerken van de steekproef
De patiënten waren 64 mannen en 5 vrouwen, allen ter beschikking ge
steld. De gemiddelde leeftijd bij ontslag was 34 jaar (jongste 23, oudste
56 jaar). Drie kwart van de groep was tot tbs veroordeeld wegens een
geweldsdelict; in ruim een derde van die gevallen met dodelijke afloop.
Vijftien procent kreeg tbs opgelegd wegens een zedendelict, een derde
van deze groep wegens een zedendelict met minderjarig slachtoffer. Tien
procent tenslotte werd tot tbs veroordeeld wegens brandstichting.
Van het sample was bij 62% tenminste één psychiatrische stoornis in
engere zin vastgesteld volgens de DSM-lIl-R (American Psychiatric Asso
ciation, 1987). Het betrof in de meeste gevallen stoornissen in gebruik
van middelen (drugs, alcohol), en psychose. Bij 83% van de betrokkenen
Om de leesbaarheid niet te schaden zijn psychometrische en technische details in deze
paragrafen tot een minimum beperkt. Voor nadere informatie kan de lezer 2iCh tot de
eerste auteur wenden.
2 FPI Oldenkotte, de EPK van GOzE, en de Pompestichting. De auteurs zijn de directies van
deze instellingen zeer erkentelijk voor hun medewerking aan dit onderzoek.
1
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werd tenminste één persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd, met
name antisociale persoonlijkheidsstoornis, en persoonlijkheidsstoornis
‘Niet anders omschreven (een mengvorm van diverse persoonlijkheids
stoornissen). Ongeveer de helft van de groep vertoonde zowel een of
meer psychiatrische stoornis(sen) in engere zin als een stoornis in de
persoonlijkheid.
Zes en vijftig patiënten verlieten de instelling met proefverlof. Drie pa
tiënten werden met einde maatregel ontslagen conform advies van de
kliniek; bij tien patiënten gebeurde dit contrair het gegeven advies.
Recidive
Recidivegegevens werden verzameld uit de Centrale Justitiële Documen
tatie op peildatum 22januari 2002. Op dat moment waren de betrokken
patiënten gemiddeld vier jaar en vier maanden buiten de instelling (kort
ste één jaar en acht maanden, langste vijfjaar en acht maanden; de kort
ste follow-up tijd ligt beneden de verwachte drie jaar omdat van som
mige patiënten het proehrerlof tussentijds werd ingetrokken).
Bij 23 patiënten (33% van de proefgroep) deed zich na vertrek enig in
cident voor, intrekking van proefverlof inbegrepen. Bij 21 patiënten
(30%) was sprake van hernieuwd justitiecontact. Bij negen van hen be
trof het enkel niet-geweiddadige delicten, met name vermogensdelicten
en fraude; hij twaalf was (ook) sprake van hernieuwde gewelddadige en!
of seksuele recidive, waarbij fysieke bedreigingen ook zijn opgevat als
gewelddadig delict. Deze laatste groep wordt in de rest van dit artikel be
doeld steeds als er sprake is van ‘ernstige recidive’.
Resultaten
Op basis van de dubbel gescoorde dossiers kon worden vastgesteld dat
de beoordelaars bij dezelfde patiënten tot zeer vergelijkbare HCR
totaalscores en scores op de subtotalen van de H- C- en R-schaal kwa
men. De gegevens zijn in die zin betrouwbaar.
In tabel 2 zijn de gemiddelde scores weergegeven op de HCR-20, de
drie deelschalen (H, C, R), en de gestructureerd klinische score. Alle sco
res zijn percentages van de inaximumscore: hoe hoger het cijfer, hoe gro
ter het veronderstelde terugvalrisico.
Opvallend is dat patiënten, hoewel alle aan het eind van hun behande
ling, nog tamelijk hoog scoren in termen van terugvalrisico. Met name
ongunstige historische determinanten blijken daaraan debet. Tevens is
duidelijk dat recidivisten op alle maten gemiddeld hoger scoren dan
niet-recidivisten, al zijn de verschillen alleen voor de H-schaal en de ge
structureerd klinische HCR- totaalscore significant.
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Tabel 2: Gemiddelde procentscores op HCR-totaal en subschalen, en
gemiddelden uitgesplitst naar al dan niet recidive
Variabelen

gemiddelde

range

(n=69)
HCR totaalscore
H totaal
C totaal
R totaal
HCR gestructureerd
klinisch

gemiddelde
nietrecidivisten
(n=39)’

gemiddelde
recidivisten

signifi
cantie
(t-toets)

(n=9)”

66%
36°/s
51°/o

26-79
39-89
00-80
00-90

50°/s
62°/o
32%
48%

59%
75%
38%
57°/o

(.054)
.012
n.s.
ns.

56%

34-80

53Db

62%

.014

54°/s

S

Deze gemiddelden hebben alleen betrekking op dat deel van het sample dat
daadwerkelijk gedurende de hele follow-up termijn at risk was (n=48). Zie
toelichting bij tabel 3.

Predictieve vatiditeit
In tabel 3 zijn de waarden van de ROC area under the curve weergegeven
voor de diverse HCR-maten, met als criterium ernstige recidive. De ROC
(Receiver Operating Characteristic) is een veelgebruikte maat voor pre
dictieve validiteit (Mossman, 1994). De waarde 0,50 komt overeen met
een voorspelling niet beter dan toeval (het opgooien van een muntstuk
bijvoorbeeld), de waarde 1,00 correspondeert met perfecte voorspelling.
Waarden van .65 tot .75 worden gewoonlijk als matig gekarakteriseerd,
waarden tussen .75 en .85 als goed, en hogere waarden als zeer goed. Een
gemakkelijke vuistregel voor de interpretatie van ROC waardes is, ze te
lezen als percentages die de kans aangeven dat een willekeurige recidi
vist hoger scoort op de voorspellende variabele dan een willekeurig niet
recidivist.
Naast de HCR-20 zijn een aantal andere uit het project Inschatten van
het risico van delictherhating in de tbs beschikbare historische gegevens
ter vergelijking ingevoerd. Het betreft enkele uit de literatuur bekende
historische predictoren zoals ‘aantal eerdere veroordelingen’, en ook de
ongestructureerde klinische risicotaxatie.
Het valt direct op dat in de totale steekproef (groep 1) alleen het aantal
ongeoorloofde afwezigheden tijdens tenuitvoerlegging van de maatregel,
en de leeftijd van eerste veroordeling matige predictieve validiteit verto
nen. Alle overige maten prediceren terugval niet significant beter dan
toeval.

ROC area under the curve

ROC area under the curve

(.66)
(.61)
.72*
77*
77*
(.64)
(.57)
(.57)
.27**

(.64)
(.66)
(.59]
(.59)
t.64)
(.68)
70*

(.62)
(.58)

(.57)
.28**

(.69)
75*

Groep 2:
Alle personen feitelijk at risk
(n=48, 9 recidivisten)

Groep 1:
Alle vertrekkers
(n=69, 12 recidivisten)

(.49)
(.32)

(.72)
(.54)

.78
.89
(.67)
(.64)
.82*
.76*

Groep 3:
Alle personen feitelijk at risk,
exclusief plegers van seksuele
recidive (n=45, 6 recidivisten]
ROC area under the curve

**

*

p<.OS:
pol. Waarden tussen (haakjes) duiden op een niet statistisch significant verband.
*
Een ROC waarde odner de .50 duidt op een negatieve samenhang tussen voorspeller en uitkomst: naarmate de score op de voorspellende
variabele hoger is gaat de kans op terugval omlaag, en vice versa. De waarde .28 staat dus voor een negatief verband even sterk als een
positief verband van .72.

HCR-20 totaalscore (actuarieel)
[1-score
C-score
R-score
HCR-20 gestructureerd klinische score
Ongestmctureerd klinische taxatie
Aantal ongeoorloofde afwezigheden
Aantal malen dat proefverlof werd
ingetrokken
Aantal eerdere veroordelingen
Aantal eerdere veroordelingen voor
soortgelijk delict
Leeftijd bij eerste veroordeling

Variabele

Tabel 3: Voorspellende waarde van verschillende variabelen in de gehele steekproef (groep 1) en twee subgroepen daarbinnen
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Mogelijk zijn verbanden tussen de HCR-scores en de feitelijke terugval
verstoord door interfererende invloeden. Zo blijkt een deel van de pa
tiënten na vertrek uit de tbs-ldiniek direct intramuraal te zijn opgeno
men in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Van anderen werd op
enig moment het proefverlof weer ingetrokken. Men kan van deze perso
nen zeggen dat zij niet werkelijk voor de hele duur van de follow-up vrij
en at risk’ in de samenleving waren. Het ene deel verbleef in een omge
ving die de kansen op een nieuw delict sterk inperkte; het andere deel
werd teruggeroepen naar de tbs-kliniek wellicht voordat het tot een te
rugval kon komen. Om de zuiverheid van het verband tussen inschatting
en uitkomst te optimaliseren zijn de berekeningen daarom herhaald met
weglating van deze groepen (de resterende steekproef is in tabel 3 aange
geven als Groep 2). Inderdaad blijkt dit een duidelijke verbetering van de
predictieve validiteit van afle HCR-maten op te leveren. De H-score en de
gestructureerd klinische HCR-totaalscore bereiken nu een significant
niveau. Dit is enigszins verrassend omdat de HCR in de R-schaal reke
ning houdt met diverse contextinvloeden die het terugvalrisico mede
bepalen. Verminderd risico door verblijf in een intramurale setting zou
op deze schaal weerspiegeld moeten worden. De bevindingen zouden
erop kunnen wijzen dat contextvariabelen zoals die in de R-schaal aan
wezig zijn, getalsmatig te zwak vertegenwoordigd zijn om de totale
risicoscore bij actuarieel gebruik van de HCR-20 voldoende naar bene
den bij te stellen waar dat nodig is. Dit is een voorbeeld van een situatie
waar de klinische weging doorslaggevend kan zijn (een ‘broken leg
case’): zelfs als er op basis van H- en C-score sprake is van een hoog ri
sico, kan het enkele feit dat betrokkene uitstroomt naar bijvoorbeeld een
intramurale setting het feitelijke recidivegevaar sterk reduceren, en ver
dient dat gegeven meer gewicht dan het in een actuariële optelsom
krijgt. Daar moet meteen bij worden gezegd dat aangezien ook de onge
structureerde klinische taxatie na verwijdering van deze groepen aan
merkelijk verbetert, het er niet op lijkt dat de in dit onderzoek betrokken
clinici de contextvariabele erg zwaar hebben laten wegen in hun inschat
ting.
In een derde stap werden diegenen verwijderd die recidiveerden met
een zedendelict (resulterend in groep 3). Het voorspellingscriterium van
de HCR-20 is namelijk terugval met hernieuwd geu’etddadig gedrag. Hoe
wel daaronder ook seksueel gewelddadig gedrag wordt begrepen, ligt het
accent op de geweiddadige, niet de seksuele component. Voor inschat
ting van de kans op recidive met een zedendelict is een verwant instru
ment ontwikkeld, de SVR-20 (Sexual Violence Risk —20, Boer e.a., 1995).
Verwijdering van de (kleine) groep seksuele recidivisten (n3) resulteert
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in een opmerkelijke verbetering van de voorspellingsprestaties van de
HCR-203, zowel actuarieel als klinisch gewogen.
In het licht van de literatuur is verder opvallend dat de ongestructu
reerde klinische taxatie in groepen 2 en 3 een goede predictieve validiteit
laat zien. In groep 2 voorspelt zij zelfs beter dan enige van de HCR
maten. In groep 3, waar alleen gekeken wordt naar de gewelddadige reci
dive, blijkt de score op de H-schaal van alle variabelen het sterkst predic
tief, samen met het aantal ongeoorloofde afwezigheden. De dynamische
schalen C en R hebben echter in geen enkele variant voorspellende
waarde. De terugvalkans lijkt op basis van deze gegevens primair statisch
gedetermineerd te zijn. Toch hebben klinische overwegingen een gun
stige invloed. In groepen 2 en 3 leidt aanpassing van de actuariële HCR
totaalscore aan de hand van de ongestructureerd klinische taxatie tot een
verbetering van de predictieve validiteit.
Conclusies en discussie
Op basis van de hier gepresenteerde gegevens is aannemelijk dat gebruik
van de HCR-20 meerwaarde kan hebben bij inschatting van de kans op
gewelddadige recidive voor personen die feitelijk at risk’ zijn in de sa
menleving. De gegevens suggereren ook dat het raadzaam is voorspelling
van verschillende typen recidive te benaderen met verschillende instru
menten.
Voorts blijkt de HCR-20 totaalscore maar marginaal sterker predictief
dan een eenvoudige klinische rating van gevaar op een zespuntsschaal,
of werkt de klinische beoordeling zelfs beter. Gestructureerde klinische
taxatie, dat wil zeggen een klinisch afwegingsproces aan de hand van de
HCR-20 structuur heeft, althans voor zover dat proces in dit onderzoek
kon worden nagebootst, altijd meerwaarde boven puur actuarieel ge
bruik en soms boven louter klinische taxatie. Als het predictiecriterium
wordt ingeperkt tot gewelddadige recidive, wordt de HCR-20 de sterkste
predictor. Die meerwaarde berust dan vooral in de historische kenmer
ken (de H-schaal), die alle andere voorspellende variabelen in de scha
duw stellen. De bevindingen doen vermoeden dat introductie van dyna
mische overwegingen reductie van predictieve validiteit impliceert.
De resultaten sluiten goed aan bij de conclusie die Mossman (1994)
formuleerde na analyse van 58 datasets met klinische en actuariële taxa
ties: clinici voorspellen beter dan toeval, maar een leek met een eenvou
dig lijstje historische gegevens brengt het er even goed of beter vanaf.
Het relatieve succes van risicotaxaties door niet-clinici, zoals dat hier in
overeenstemming met De Vogel e.a. (in druk) en Douglas (2001) werd
3 Weglating van personen die wegens een zedendelict tbs kregen opgelegd (n1O)
resulteerde eveneens in een verbetering, zij het een geringere, van predictieve validiteit De
betekenis van die bevinding is wegens de verdere verkleining van de dataset echter
moeilijker te duiden.
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vastgesteld, strookt met de aanbeveling van Webster e.a. (1997) dat
risicotaxaties goed kunnen worden uitgevoerd door functionarissen die
niet te dicht bij de patiënt staan. In de huidige tbs-praktijk schrijft de
coördinerende behandelaar het verlengingsadvies en treedt als getuigedeskundige op. Een alternatief is denkbaar waarin een externe risk as
sessor’ de risicotaxaties met behulp van een gestandaardiseerde risico
taxatiemethode uitvoert. Hij kan zich daarbij baseren op rapportage van
de behandelaar over planning, verloop en resultaat van de behandeling,
op ander dossiermateriaal, en desgewenst op een of meerdere gesprek
ken met betreffende patiënt. De behandelaar kan eventueel als overlegpartner worden ingeschakeld bij de uiteindelijke weging en taxatie. In
dachtig Grove en Mcclii (1996) kan worden gesteld dat zelfs al zouden
taxaties in een dergelijk systeem niet beter, maar alleen maar even goed
zijn, deze oplossing waarschijnlijk goedkoper zou zijn dan de huidige,
waarin hooggekwalificeerde therapeuten grote delen van hun werktijd
opgeslokt zien door risicotaxatie en optredens als getuige-deskundige.
Een inhoudelijk voordeel zou bovendien zijn dat de therapeutische rela
tie tussen behandelaar en patiënt niet verstoord raakt door gebakkelei
over risico-inschattingen en confrontaties in de rechtszaal.
Tot slot mag niet onopgemerkt blijven dat zelfs wanneer de verbete
ring in predictiesucces door gebruik van de HCR-20 maar marginaal is,
het instrument andere voordelen biedt: het besluitvormingsproces rond
risicotaxatie wordt erdoor geëxpliciteerd en voor alle betrokken partijen
inzichteiijk gemaakt; en het taxatieproces wordt wat minder vatbaar voor
variaties die meer met de beoordelende ciinicus te maken hebben dan
met de beoordeelde patiënt.
Het hier gerapporteerde onderzoek is kleinschalig en geeft slechts een
eerste, globale indruk van het mogelijke nut van de HCR-20 in de tbs.
Bovendien spelen, naast de kleine onderzoeksgroep, nog enkele andere
methodologische problemen parten. Met name is de vraag in hoeverre
de officieel geregistreerde delictgegevens de daadwerkelijke terugval
weerspiegelen. Het gevaar van een extreem grote dark number’ is in het
hier gerapporteerde onderzoek echter wat ingeperkt doordat de meeste
patiënten de kliniek verlieten met proefverlof. Er was ook na hun vertrek
daardoor nog regelmatig toezicht, wat de kans verkleint dat ernstige inci
denten onopgemerkt bleven.
Een andere complicatie is dat terugvalcijfers per definitie alleen kun
nen laten zien hoeveel mensen onterecht werden ontslagen, niet hoeveel
patiënten terecht (of onterecht) nietwerden ontslagen. Vrijwel elk
recidiveonderzoek heeft met tekortkomingen als deze te kampen, en de
problemen zijn ook maar ten dele binnen ethisch verantwoorde en prak
tisch haalbare onderzoeksprojecten oplosbaar. Het is desalniettemin van
groot belang dat in de nabije toekomst veel vergelijkbaar, en zoals Brand
en Van Emmerik (2002) terecht opmerken liefst grootschalig, onderzoek
in Nederland wordt uitgevoerd. Een prospectieve, in de praktijk veran
kerde opzet, waarbij de beoordelingen worden uitgevoerd door de func
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tionarissen die dat ook in werkelijkheid doen, verdient daarbij de voor
keur. Gaandeweg kan zo een betrouwbaarder beeld ontstaan van de
werkelijke waarde van de huidige praktijk en de precieze noodzaak van
meer of minder ingrijpende veranderingen.
Het belang van zulk onderzoek beperkt zich niet tot mogelijke verbete
ringen in het forensisch psychiatrische systeem. Het maakt namelijk te
gelijk inzicht&ijk waar de grenzen van de mogelijkheden liggen. In een
samenleving als de huidige, die geobsedeerd is door vermeende onveilig
heid, en van politiek, justitie en politie volstrekt irreële veiligheids
garanties eist (Boutellier, 2002; Van Swaaningen, 1996), kunnen
onderzoeksbevindingen helpen om meer realistische perspectieven te
herstellen. Daarbij moeten de beperkingen van risicotaxatie instrumen
ten goed in het oog blijven: gemakkelijk ontstaat de neiging weg te
vluchten in de schijnzekerheid van ‘harde’ cijfers. Alleen daarom al zou
het wenselijk zijn dat allen die ermee te maken krijgen, zeker ook juris
ten, zich meer dan nu het geval is verdiepen in onderzoeks
methodologie. Zij zullen daardoor beter in staat zijn de voors en tegens
van instrumenten af te wegen, en de betekenis van gestructureerde of
actuariële taxaties op hun werkelijke waarde te schatten. Naarmate
risicotaxatie instrumenten gewoner worden in de Nederlandse rechts
zaal, en die ontwikkeling lijkt inmiddels onvermijdelijk, wordt dit een
noodzakelijke voorwaarde om een goede rechtspleging te garanderen.
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De betekenis van
risicotaxatie
Overschat én onderschat
PJ.A. van Panhuis*

Bij de recente Tweede Kamer verkiezingen was het meest gehoorde ant
woord op de vraag wat kiezers het belangrijkste thema vonden: ‘veilig
heid’. Politici speelden hier op in en beveiliging van de samenleving lag al
snel op veler lippen bestorven. Daarin is sindsdien niets veranderd. De
rechtelijke macht, die wortelt in dezelfde samenleving, is recent ook pu
nitiever, misschien mag men zeggen ‘harder’, geworden (Buruma, 2001).
Of er een samenhang bestaat met de zojuist geschilderde bredere ont
wikkelingen is niet bekend, maar een feit is dat binnen de forensische
psychiatrie en psychologie de laatste jaren een steeds grotere belangstel
ling bestaat voor risico-inschatting en —management. Dit valt af te leiden
uit het aantal publicaties over dit onderwerp maar ook uit de reeks van
risicotaxatie-instrumenten die recent ‘op de markt’ zijn gekomen.
Binnen bepaalde kringen in het vak bestaat de neiging het gebruik van
instrumenten juist bij individuele gevallen zo sterk te promoten, dat men
zich moet afvragen of hier geen sprake is van een te grote bereidheid ‘at
your service’ te zijn richting politiek en samenleving (Rogers, 2000;
freedman, 2001; Farnham en James, 2001). Of door middel van derge
lijke instrumenten met een grotere mate van zekerheid dan door klinisch
onderzoek in individuele gevallen geweldsdelicten kunnen worden voor
speld, is een vraag die nog vrijwel niet door wetenschappelijk onderzoek
is beantwoord. Minstens zo belangrijk is het antwoord op de vraag of
dankzij het inzetten van risicotaxatie-instrumenten minder daders on
nodig zullen worden vastgehouden uit vrees dat zij een geweidsdelict
zullen begaan. Clinici wordt immers juist verweten dat zij vaak te ‘voor
zichtig’ zijn in hun voorspellingen; niet geheel ten onrechte (Buchanan
en Leese, 2001).
Daarbij is het van belang reeds in deze inleiding duidelijk te stellen dat
een risicotaxatie-instrument alleen adequaat kan worden ingevuld op
basis van een uitvoerig onderzoek door een clinicus. Als zodanig heeft
een dergelijk instrument zeker een aanvullende rol die vooral van belang
is bij het structureren van de klinische risicotaxatie. Hiermee is de eerste
betoogljn van dit artikel geschetst: het verschaffen van inzicht in mogeDe auteur ja paychiater hofressortacoördinator van de Forenaiach Psychiatrische Dienst in
het reasort ‘s-Hertogenbosch. Hij promoveerde in 1997 op het onderwerp “de psychotiache
patiënt in de TBS: van kwaad tot erger?’
—
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lijkheden en beperkingen van risicotaxatie en het aangeven van wat
daarbij de taak van clinici is en waarin door de politiek keuzes moeten
worden gemaakt.
Een tweede lijn vindt zijn basis in de wetenschappelijke literatuur over
risicotaxatie en -management. Veel van die literatuur komt voort uit we
tenschappelijk onderzoek naar het verband tussen psychiatrische stoof
nis en gewelddadig gedrag. Op grond van wetenschappelijk onderzoek
wordt gewoonlijk het (behandel)beleid in de geneeskunde aangepast.
Met andere woorden, research heeft consequenties voor de praktijk. De
zojuist genoemde wetenschappelijke body of knowledge’ aangaande het
verband tussen stoornissen en gewelddadig gedrag geeft aanleiding tot
aanbevelingen voor ander beleid ten aanzien van gestoorde delinquen
ten. Het doen van dergelijke aanbevelingen, die neerkomen op risicomanagement, vormt de tweede betooglijn van dit artikel. Daarbij wordt
goed in het oog gehouden dat niet van één ongedifferentieerde groep
van forensisch psychiatrische patiënten kan worden uitgegaan. Onder
scheid moet worden gemaakt op grond van wat uit onderzoek bekend
is tussen mensen met (onder andere) een psychose in hun psychopa
thologische make up’ en degenen die slechts’ aan een persoonlijkheids
stoornis lijden en/of verslaafd zijn.
In tegenstelling tot de hierboven gesignaleerde brede bereidheid, zo
wel in de politieke en ambtelijke wereld als in sommige hier dicht tegen
aan verkerende professionele kringen, om in feite nog onvoldoende in de
klinische praktijk gevalideerde instrumenten in individuele gevallen te
gaan toepassen, bestaat in diezelfde kringen een zekere desinteresse om
(evenzeer) te investeren in de mogelijkheden tot risicomanagement die
uit hetzelfde onderzoek te destilleren zijn. Behoudens het voortreffelijke
boek Violence and mental disorder van Blumenthal en Lavender (2000)
waarnaar in dit artikel nog vaker wordt verwezen, wijst ook de weten
schappelijke literatuur slechts spaarzaam in die richting, hetgeen moge
lijk te maken heeft met de bijzondere positie van de forensische psychia
trie in de geneeskunde. Hier bestaat immers niet alleen een verband
tussen research en kliniek (en geld), maar de situatie wordt per definitie
(sterk) mee bepaald door wetgeving. Zowel in de strafwetgeving als in de
wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen is (negen
tiende eeuwse) opsluiting nog het letterlijke sleutelwoord. Eigentijd evi
dence based’ risicomanagement vraagt eigentijdse wetgeving. Dat daarin
eigentijdse middelen en dat is bij psychotici niet slechts opsluiting
maar behandeling centraal horen te staan is de derde en laatste betooglijn van dit artikel. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de beperkin
gen die state of the art’ (be)handelen oplegt aan het justitiële beleid ten
aanzien van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
—

-

-

-
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De relatie tussen geweld en psychiatrische stoornis
In het begin van de jaren tachtig was de overheersende mening in de
psychiatrische literatuur dat tussen psychiatrische stoornis en geweld
geen relatie was aan te tonen (onder anderen Monahan, 1992). Die me
ning was gebaseerd op onderzoeken waarbij patiëntenpopulaties die
waren ontslagen uit psychiatrische ziekenhuizen werden vergeleken met
de algemene bevolking. De eerste groep was in die tijd nog v55r de de
hospitalisatie een positieve selectie want men moest een heel eind ge
nezen’ zijn alvorens te worden ontslagen.
Latere onderzoeken brachten andere gegevens aan het licht. In de vakliteratuur wordt nu een verband tussen psychiatrische ziekte en geweld
erkend, zij het een bescheiden verband. Dit verband lijkt vooral samen te
hangen met het floride (actief) zijn van een psychotisch beeld (voor een
uitvoerig literatuuroverzicht zie Van Panhuis en Dingemans, 2000). Veel
sterker wordt dit verband echter wanneer er ook sprake is van drugs- en!
of alcoholproblematiek, op zichzelf een risicofactor voor gewelddadig
gedrag (onder anderen Marzuk, 1996).
Uit alle studies blijkt evenwel dat factoren van meer statische, histori
sche aard sterkere voorspellers zijn voor gewelddadig gedrag dan (het
bestaan van) een psychiatrische ziekte. Om een aantal van de belangrijk
ste te noemen: leeftijd (jong), geslacht (man), sociaal economische
klasse (laag) en vooral: eerder gepleegd geweld. Blumenthal en Lavender
(2000) merken in dit verband (mijns inziens terecht) op dat tegen het om
veiligheidsredenen preventief vasthouden van mensen met psychiatri
sche ziekten uiterst kritisch moet worden aangekeken. Met meer recht
zou men groepen jonge mannen preventief kunnen detineren aldus deze
auteurs. Het gaat bovendien bij psychotici vaker om mensen die hun tbs
opgelegd kregen wegens een poog- of dreigdelict’ dan wegens een ge
slaagd levensdelict. De psychotische daders onderscheidden zich daarin
van anderen. Dit gegeven is in de gangbare justitiestatistieken niet gedis
crimineerd vastgelegd maar is uit gericht onderzoek afkomstig (Van Panhuis 1997). De vraag hoe lang mensen met een psychotische ziekte (pre
ventief) moeten worden vastgehouden levert niet alleen in het Verenigd
Koninkrijk dilemma’s op maar ook in ons land. Een aanwijzing daarvoor
is te vinden in het grote aantal mensen met een psychose dat figureert in
de zes-jaars verlengingsonderzoeken van de tbs door onaffiankelijke psy
chologen en psychiaters en aldus blijkt lang in de tbs te blijven ‘hangen’.
—

-

‘Evidence based medicine’
Breed gedragen in de geneeskunde is momenteel de praktijk om ‘evi
dence based’ te werken. Hieronder wordt verstaan dat keuzes voor on
derzoek en met name voor behandeling niet worden bepaald door per
soonlijke voorkeuren van een arts of op basis van hetgeen deze in zijn
opleiding heeft geleerd, maar dat beleid afgezet moet worden tegen wat
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uit wetenschappelijk onderzoek bekend is. Een keuze voor een behande
ling is ‘evidence based’ als die behandeling op basis van gecontroleerde
studies’ gebleken is superieur te zijn aan andere (in het voorliggende
geval). In toenemende mate zijn er dan ook protocollen en richtlijnen
ontwikkeld voor onderzoek of behandeling van ziektebeelden. Ook in de
psychiatrie is dit het geval en zijn er richtlijnen voor bijvoorbeeld behan
deling van stemmings- of angststoornissen of voor een eerste psychoti
sche episode.
De gedaante waarin men deze neiging tot ‘evidence based’ praktijk
voering in de forensische psychiatrie ziet, is die van het werken met de
op wetenschappelijke onderzoeken gebaseerde gevaarsinschattings
factoren. Deze lijn is doorgezet in de creatie van een aantal instrumenten
voor risicotaxatie. Enkele voorbeelden zijn de Psychopathie Checklist
Revised (PCL) (Harris e.a.1993), de Historical Clinical Riskmanagement
(HCR)(Webster e.a.1997) en de Historisch-Klinische Toekomst (HKF)
(Nederlands, Van den Brink e.a. 2000). De verleiding is groot om in de
(forensische) psychiatrie als een echte dokter ‘evidence based’ bezig te
zijn. De risicotaxatie-instrumenten lijken zich daarvoor te lenen. De
vraag is echter of deze een even harde ‘evidence base’ bieden als die
wanneer men een door grampositieve bacteriën veroorzaakte ontsteking
behandelt met penicilline.
Kema-keur?
Tussen risicotaxatie-instrumenten bestaat veel overlap (Van den Brink
e.a., 2000). Dit is niet verwonderlijk omdat ze allemaal op dezelfde in de
literatuur gepubliceerde risicofactoren zijn gebaseerd. Ze bestaan alle
voor ongeveer de helft uit zogenaamde historische of statische factoren
terwijl de andere (dynamische) helft van de items gelijkelijk is opgedeeld
in zogenaamde klinische factoren en ‘riskmanagement-’ of ‘toekomst-’
factoren.
Is het daarmee nu voor psychiaters en psychologen mogelijk om, als
ware het een Kema-keur, een garantie te geven of een bepaalde onder
zochte nog wel of niet gevaarlijk is? Kan de uitspraak die een Tweede Ka
merlid bij het bezoek aan een tbs-kliniek deed dat ‘er nu wel geen reci
dieven meer zullen voorkomen, want jullie hebben nu toch die taxatieinstrumenten?’ onweerlegd blijven? Het antwoord op deze vragen moet
helaas negatief luiden. Farnham enJames (2001, p. 1926) spreken in dit
verband zelfs over ‘would be claiwoyants engaged in this form of asses
sment exercise will make use of “tools” in the form of actuarially-based
checklists which give spurious scientific value to estimations that per
form less well than chance’. Er is een aantal redenen waarom de beteke

1

Bij een gecontroleerde studie wordt een onderzoekepopulatie met een op een aantal
parameters gemetchte controlegroep vergeleken op één verschillende parameter.
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His van de risicotaxatie-instrumenten momenteel beperkingen kent.
Deze worden hierna opgesomd.
Risicotaxatie-instrumenten: niet overschatten
Risicotaxatie-instrumenten zijn recent ontwikkeld. Research wordt nog
gedaan naar de betrouwbaarheid van hun voorspellend vermogen. Een
aantal zaken die uit die research zijn gebleken zijn belangrijk om tot een
evenwichtige waardering van de (huidige) betekenis van die instrumen
ten te komen. Een aantal andere aspecten zijn inherent aan de wijze
waarop de instrumenten zijn geconstrueerd. Op een rijtje gezet ziet dit er
als volgt uit:
De losse items waaruit de instrumenten samengesteld zijn, zijn ont
leend aan onderzoeken in civiel gedwongen opgenomen psychiatrische
populaties (bijvoorbeeld met in bewaring stelling). Zij voorspellen gevaar
op de korte termijn. Een voorbeeld is een patiënt die tijdens een opname
een verpleegkundige aanvalt of tijdens een weekendverlof agressief is
tegen familieleden.
Behoudens de PCL-r zijn de instrumenten slechts zeer beperkt getest
op forensisch psychiatrische populaties. Een belangrijk onderzoek in dit
verband is dat van Belfrage (2000). Hierbij werd bij zevenhonderd opge
nomen forensisch psychiatrische patiënten de HCR afgenomen. In deze
Zweedse studie bleek dat bij deze populatie de historische factoren juist
niet discrimineerden; de baseline was altijd hoog. De klinische en
vooral riskmanagement- factoren zijn betrouwbaarder om onderscheid
te maken tussen wel of geen gevaarlijk gedrag, hetgeen de gedachte doet
opkomen dat men weer bij enkele clusters van toch voornamelijk kli
nisch te beoordelen factoren uitkomt als harde (voorspellings)kern.
Het invullen van de items van een instrument vraagt een uitgebreid
klinisch onderzoek en bovendien training van clinici om goed met zo’n
instrument om te gaan. Het is dus absoluut af te wijzen wanneer leken
(rechtelijke macht) met een dergelijk instrument aan de gang gaan.
Het is de vraag of men de scoring van een aantal losse, op verschil
lende onderzoeken gebaseerde items wel in één instrument bij elkaar
mag tellen. Bovendien zijn veel factoren overlappend.
Het probleem van de afbreekpunten. Afbreekpunten zijn waarden,
waarover door deskundigen afspraken zijn gemaakt: eronder voldoet
iemand niet aan een bepaald criterium, erboven wel. De PCL-r, die al
langer in gebruik is, en die in tegenstelling tot de andere instrumenten
(zie later) wel op één samenhangend concept is gebaseerd, blijkt op in
ternationale congressen een vaste aanleiding tot discussie voor wat be
treft de afbreekscore waaronder men iemand niet (meer?) gevaarlijk acht
en waarboven absoluut beveiliging nodig is. Zo blijkt dat er met de
affireekscore uit de Verenigde Staten in Noorwegen helemaal geen ‘psy
chopaten’ bestaan en in Duitsland maar heel weinig. Men lost dit nogal
eens op door die atbreekscore wat naar beneden te schuiven.

—

—

-

—

—

—
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Tabel 1: Negen stappen procedure van Blumenthal en Zavender

Step 1

Step 2
Step 3
Step 4

Step 5

Step 6

Step 7
Step 8

Step 9

A detailed history from birth using every available information and
agency for validation
Special attention to substance abuse especially alcohol, with information
about dosage taken, reasons for taking it and its special effects
Special attention to sexual interest, attitudes and ideas
A detailed account of any criminal and/or antisocial behaviour; police
records should be sought whenever possible, remembering that an
uncorroborated account from the patient is insufficient. The account
should be discussed with the patient in terms of his thoughts, fears,
feelings at the time. The account should, if possible, give a description of
the build-up to the antisocial behaviour and the situation in which it
occurred
A psychological assessment, including an assessment of intelligence, an
assessment of personality and, if relevant from step 3, a detailed
assessment of sexual feelings and sexual responses
A mental state assessment, not just a mental state assessment at the
time of one interview, but a description, if possible, of thought, moods,
fears over the period of time covering any antisocial behaviour; an
attempt should be made to relate any abnormalities to the antisocial
behaviour Particular emphasis should be given to feelings of anger and
temper control
A description of behaviour, attitudes and responses to any treatment.
Quoted verbatim from Gunn (1993).
An assessment of the social contexts of the individuals. This should
include where and how they have spent their time and the cultural norms
which operate in those contexts. Particular attention needs to be paid to
the specific context and circumstances in which the violence occurred
because the chances of repeated violence will increase if the same
contexts are replicated in the future. For example, sending an individual
to the same home circumstances where they have previously been
violent to the family member, without change in their response either to
treatment or to those circumstances, is likely to increase the chances of a
repetition of violence
That of using this information to provide a psychological formulation. A
formulation should provide an analysis, based on theory and research, of
information collected during assessment which provides a psychological
understanding of the history and development of the individual’s
difficulties Çincluding the meaning of the violent act), and which takes
account of their social and cultural context

De HIC is in Nederland (nog) slechts op interbeoordelaar
betrouwbaarheid getoetst (Greven, 2002; Canton, Ter Veer e.a., 2002).
Deze is goed. Of het instrument echter effectief is, wordt nu in een retro
spectieve populatie, waarvan rapporten met de HKT en recidieven wor
den gescoord en in samenhang gebracht, onderzocht. Prospectief onder
zoek moet nog opgezet worden. Een effectief instrument mist zo weinig
mogelijk vals negatieven en heeft zo weinig mogelijk vals positieven. Met
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andere woorden: er worden niet meer mensen als gevaarlijk geïdentifi
ceerd dan zij die het echt zijn, maar degenen die het echt zijn worden
wèl allen opgespoord. Van de PCL-r is bekend (Blumenthal en Lavender,
2000) dat ermee wel degenen worden geïdentificeerd die later blijken
gevaarlijk te zijn maar met hen een veel groter aantal die dat later niet
blijken te zijn.
De (klinische) basis van de risicotaxatie
Op deze plaats kan bij de lezer zeker de vraag opgekomen zijn wat klini
sche risicotaxatie dan wel inhoudt. Blumenthal en Lavender (2000) beve
len een zeven stappen procedure aan voor taxatie van risico die zij ont
leenden aan Gunn (1993). Van deze zeven stappen procedure maakten
zij zelf een negen stappen procedure door twee stappen toe te voegen.
De letterlijke weergave van hun tekst is in de tabel 1 te vinden en geeft
een duidelijk antwoord op de zojuist gestelde vraag.
Het is duidelijk dat om aan dit stappenplan te voldoen een uitvoerig
onderzoek nodig is. Dit onderzoek vormt tevens de basis voor het invul
len van een risicotaxatie-instrument. Bewust kan de clinicus, geholpen
door het instrument, een constructie maken wèlke risicofactoren bij
welke patiënt in welke combinatie kunnen leiden tot welke gevaars
situatie. In feite gebeurt dan in de individuele casus wat Mulvey en Lidz
(1995) voorstellen als ‘conditional risk assessement’ en komt het tot een
synthese van klinisch en gestructureerd onderzoek.
De politiek aan zet 1

Wij hebben boven uiteengezet dat de risicotaxatie-instrumenten voor
research wel perspectief bieden en het denken van de clinicus structure
ren, maar dat deze daarmee (nog?) geen beproefd middel heeft om be
tere gevaarsvoorspelling te doen dan (alleen) op basis van klinisch on
derzoek. Voorspellingen worden echter toch altijd gevraagd bij Pro
Justitia- rapportages maar ook bijvoorbeeld bij tbs-verlengingen. De
vraag is hoe met die voorspellingen om te gaan.
Het is een statische wetmatigheid dat naarmate minder fouten van de
eerste orde worden gemaakt (onterecht een gevaarlijk iemand laten lo
pen) er meer fouten van de tweede orde worden gemaakt (ongevaarlijke
mensen ten onrechte vasthouden). Zeer recent publiceerden Buchanan
en Leese (2001) een overzichtsartikel over deze problematiek gebaseerd
op 23 predictie-onderzoeken bij mensen met een persoonlijkheids
stoornis. Zij vonden dat om één geweldsdelict te voorkomen zes mensen
(preventief) gedetineerd zouden moeten worden. Het doen van voor
spellingen over een kortere termijn verbeterde de accuratesse niet. Zij
stellen dat om verschillende redenen in de praktijk het aantal mensen
dat gedetineerd moet worden nog hoger ligt. Het is niet aan clinici om te
beoordelen welke verhouding van fouten bij welke delicten maatschap
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pelijk verantwoord is. Dit is de taak van de politiek (maatschappij). De
samenhang tussen maatschappelijke gebeurtenissen en opvattingen en
de wijze van omgaan met risico’s, is bijvoorbeeld goed te zien in de dui
delijke neiging die na de zaak Dutroux is gegroeid om daders van seksu
ele delicten langer vast en onder controle te houden dan in de jaren
daarvoor.
Beleid in algemene zin in de forensische psychiatrie

Hierboven is uiteengezet dat het toepassen op individuen van instru
menten die tot stand zijn gekomen op basis van gegevens, ontleend aan
onderzoek van groepen patiënten, niet vrijelijk kan geschieden. In het
navolgende zullen wij laten zien wat deze (op basis van onderzoek van
groepen verkregen) wetenschappelijke gegevens nu juist wèl kunnen
betekenen voor de bejegening van groepen forensisch psychiatrische
patiënten. Die groepen moeten groot genoeg zijn en onderling op essen
tiële parameters voldoende overeenkomst vertonen om deze aan re
search ontieende gegevens op van toepassing te verklaren. De diffuse
groep van forensisch psychiatrische patiënten kan, op basis van patholo
gie en op basis van wat gezien die pathologie qua behandeling wel en
niet kan, in nvee hoofdgroepen worden onderscheiden. Dit is enerzijds
de groep die (mede) aan een psychose lijdt en anderzijds de groep die
lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. We zullen hierna de mogelijke
consequenties van de research schetsen voor zowel het behandel- als
beveiligingsbeleid ten aanzien van beide groepen.
De psechose

Het is bekend dat psychotische patiënten vooral gevaarlijk agressief ge
drag vertonen wanneer bij hen sprake is van een zogenaamd ‘threat con
troll complex’ van symptomen (McNiel, Eisner e.a., 2000). Dergelijke
symptomen komen (vrijwel) alleen voor bij een actieve, floride fase van
het psychotisch beeld. Juist tegen die fase helpen antipsychotische medi
cijnen en juist dit soort symptomen wordt losgemaakt, men zegt ook wel
‘losgewoeld’, door drugs (met name cocaïne en amfetamine). Niet ne
men van medicatie (‘non-compliance’) wordt vaker gezien bij klassieke
neuroleptica dan bij zogenaamde aspecifieke, nieuwere antipsychotica
(Bruggeman, 2001). Ook Blumenthal en Lavender (2000) wijzen op het
belang van ‘compliance’ (dit is de mate waarin een patiënt zich met de
geboden behandeling verenigt). Het soort delicten dat men hier vindt
zijn vaker pogingen tot levensdelicten of nog vaker dreiging daarmee dan
geslaagde voorbeelden van deze delicten (Van Panhuis, 1997). De groep
waarop dit ‘scenario’ van toepassing is, betreft in ieder geval ongeveer
een derde van de tbs-populatie en een aantal gedetineerden dat in de
duizenden loopt. Jaarlijks worden namelijk enkele duizenden mensen

De betekenis van risicotaxatie

1 02

met een psychiatrische ziekte gedetineerd voor meestal korte, soms lan
gere tijd (Bulten, 1998 en 2001).
De bovenstaande researchbevindingen kunnen goed de basis vormen
voor risicomanagement. Essentieel is daarbij dat psychotische patiënten
niet floride psychotisch worden. Een basisvoorwaarde om dat te berei
ken is bepaald niet dat zij (continu) opgesloten worden (gehouden), zo
als helaas te vaak en te lang met psychotische tbs-gestelden gebeurt. We
zenlijk is wel dat zij een goede ‘compliance’ aan medicijnen ontwikkelen
en géén (verkeerde) drugs gebruiken. Daarvoor is weer nodig een goede
‘holding’ door zorg èn een goede controle. Dit kan, nadat eerst klinisch
een goede behandelrelatie is gevestigd, vaak ambulant gerealiseerd wor
den. Het is hoopgevend dat het duaal (psychiatrisch-verslavingszorg)
casemanagement op vele plaatsen in Nederland gestalte heeft gekregen
en nog krijgt. Dit geldt zeker ook voor de forensisch psychiatrische
netwerkvorming. Dit alles biedt een betere basis voor ambulantisering
van een behandeling.
Met het ambulantiseren van de beveiliging, waarvoor door schrijver
dezes reeds eerder (Van Panhuis 1997, 1999) is gepleit, is het in Neder
land nog droevig gesteld. De reclassering draagt nog immer de dubbele
pet van begeleiden en beveiligen en heeft zich vooral gestort op kort
durende, snel af te rekenen ‘producten’ zoals de taakstraf. Een recent ge
presenteerd programma uit Ontario (Ontario, 2002) laat zien hoe het
moet: opname in een instituut dat van binnen klinisch is en waar ver
pleegkundigen de kern zijn, maar dat van buiten een ‘ring’ met
beveiligingspersoneel heeft. Door het personeel wordt die beveiliging
met de patiënt en met de door de verpleging geleverde zorg ‘meegetrans
muraliseerd’. Men moet hier denken aan gespecialiseerde penitentiaire
inrichtingswerkers die ‘ambulant gaan’ en zich bezig houden met con
trole: controle of patiënten hun medicijnen innemen, of zij zich van
drugsgebruik onthouden, of zij hun behandelafspraken nakomen enzo
voort. Die factoren, die op grond van wetenschappelijk onderzoek aan
toonbaar een bepalende rol spelen bij het plegen van delicten, kunnen
aldus geëlimineerd of minstens op aanvaardbaar niveau gehouden wor
den.
Alles overziende zijn er gegronde redenen om eerder geld te investeren
in het gestructureerde empirisch gefundeerde risicomanagement bij
deze patiëntengroep dan in een steeds verder uitdijende papieren wereld
van (slechts) risicotaxatie.
De persoonlijkheidsstoornis
Ten aanzien van de groep patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
gelden qua risicomanagement heel andere overwegingen dan ten aan
zien van de zojuist beschreven psychotici. Een opmerking vooraf moet
worden gemaakt: psychopathie werd in de Duitse psychiatrie breed ge
bruikt om er die persoonlijkbeidsstoornissen mee aan te duiden, die als
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een defect werden opgevat.2 Later is de term psychopathie in de Ameri
kaanse psychiatrie door met name Cleckley (1976] verengd en gekoppeld
aan een complex van eigenschappen dat nauw samenhangt met crimi
neel gedrag. Dit concept is later door Hare verder geoperationaliseerd,
onder andere in de reeds genoemde PCL-r.
Het begrip psychopathie blijkt hoog te scoren als risicofactor voor ge
welddadig gedrag. Het ligt voor de hand juist bij deze groep van patiën
ten iets te veranderen aan hun defect. De onderzoeksliteratuur is voor
wat betreft de mogelijkheden tot verandering bij deze groep patiënten
echter niet hoopgevend (Chamberlain en friman, 1997; Meloy, 1996).
Rice, Harris e.a. (1992) vonden zelfs dat de recidive van geweldsdelicten
bij gedwongen behandelde mensen met psychopathie was toegenomen.
Terecht echter waarschuwen Blumenthal en Lavender (2000) tegen een
op voorhand afschrijven van mensen met psychopathie als onbehandel
baar.
Nu is het zo dat veel patiënten met psychopathie zelf niet vinden dat
zij iets mankeren en dat zij vaak aficerig zijn van een (gedwongen) behan
deling. In deze gegevens ligt een belangrijke sleutel voor een effectieve
bijdrage aan risicomanagement bij deze groep, zeker als naar het buiten
land wordt gekeken. Zo kunnen in Groot-Brittannië mensen met een
persoonlijkheidsstoornis in een therapeutische gemeenschap (TG)
(Grendon Underwood) worden behandeld, echter op eigen verzoek en
via een wachtlijst, die soms wel tot tweehonderd personen telt. De resul
taten van deze behandeling zijn in tegenstelling tot het boven
beschrevene wèl gunstig (Dolan en Coid, 1993; Marshall, 1997). Dit staat
in tegenstelling tot hetgeen over de Nederlandse ‘package deal’ van be
handeling en beveiliging, de tbs, wordt geschreven, onder andere in het
recente rapport van de Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Gezond
heidszorg. Een wezenlijk verschil met de Britse situatie is dat hier op
voorhand een beslissing wordt genomen die (gedwongen) behandeling
inhoudt (tbs). Dit sluit niet aan bij ‘evidence based’ gegevens. Het leidt
bovendien niet tot een efficiënt en effectief gebruik van op zich zeer
waardevolle instellingen, de Nederlandse tbs-klinieken.
De politiek aan zet 2

Wat uit research over risicomanagement bij bovengenoemde groepen als
effectief naar voren komt, laat zich dus slecht rijmen met het Neder
landse systeem dat in feite draait om de ‘package deal’ van de tbs. Die
komt uiteindelijk op niets anders neer dan een starre koppeling tussen
opsluiten en gedwongen (gespreks- en) sociotherapeutisch behandelen.
Om de effectiviteit van risicomanagement te vergroten, lijkt het aller
eerst aangewezen niet langer vanuit de bestaande wettelijke structuur te
2

Dit in tegenstelling tot het begrip (karakter]neurose dat werd gebruikt voor (eind
toestanden van) scheefgroei.
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denken, maar te bezien met welke wettelijke instrumenten men het doel
van risicobeperking kan dienen. Daarbij wordt de bovengegeven onderverdeling, die zoals is betoogd haat basis vindt in klinische en uit Weten
schappelijk onderzoek stammende argumenten, als leidend aangehou
den. Voor de groep mensen met een psychose ligt de aanbeveling voor
de hand om de huidige tbs ‘om te bouwen’ tot een court order’ waarin
de nadruk niet langer uitsluitend ligt op het l9 eeuwse opsluiten, maar
op: behandelen met antipsvchotica; voorkomen van drugsgebruik; en,
tenslotte, ambulantisering, niet alleen van behandeling maar vooral ook
van beveiliging. Voor dit laatste zijn niet alleen papieren bepalingen no
dig, maar vooral, zoals hierboven en ook eerder (Van Panhuis, 1997) is
betoogd, een capabeÏe personele invulling door mensen met bevoegd
heid om bij het onaanvaardbaar worden van risico’s een plaatsing achter
gesloten deuren te realiseren. Zij dienen daarvoor op het gewenste mo
ment ook over de benodigde faciliteiten te beschikken. Vanzelfsprekend
moeten zij de mogelijkheid hebben om het naleven van de voorwaarden
voor behandeling met antipsychotica en voorkomen van drugsgebruik te
verzekeren. Vanzelfsprekend is ook dat rechterlijke toetsing dient te wor
den gegarandeerd. Bij een subgroep van mensen met een psychose zal
blijken dat ambulante controle gedurende langere (soms levenslange
termijn) onvoldoende garanties biedt voor preventie van recidive.Vaak
zal naast de psychose het bestaan van middelenmisbruik of van
persoonlijkheidspathologie hier debet aan zijn. Deze subgroep zal
hoogstvermoedelijk aangewezen (blijven) op longstay intramtirale voor
zieningen zoals die nu in de tbs-sfeer reeds bestaan en ontwikkeld wor
den.
Voor de groep mensen bij wie een persoonlijkheidsstoornis een be
langrijke oorzakelijke rol speelt bij hun (gewelds)delinquentie ligt de
zaak ogenschijnlijk gecompliceerder in het geval er geen tbs-maatregel
meer zou zijn. Laten wij ervan uit gaan dat bij deze mensen lange, zelfs
in tijd niet begrensde straffen worden opgelegd en dat die straffen over
eenkomstig de ernst van het delict én met het herhalingsrisico in lengte
toenemen (langere straffen zijn feitelijk reeds een waarneembare ont
wikkeling). Dit hoeft, ook zonder tbs-wetgeving, een behandeling geens
zins uit te sluiten. Aan diegenen bij wie door psychiaters en gedrags
deskundigen in een rapportage is aangegeven dat behandeling een
mogelijkheid biedt de recidivekans te verkleinen kan zon behandeling
worden aangeboden, wanneer zij daar tenminste zetfvoor kiezen, res
pectievelijk voor te motiveren zijn (in detentie) en gemotiveerd blijven
(in de kliniek).
Wanneer die behandeling resultaten oplevert die een gunstige weer
slag hebben op de recidivekans, dan kan via proefverloven (en extramu
3 Wanneer toch over wetgeving, die ziet op beveiliging van of tegen mensen met een
psychiatrische ziekte, wordt nagedacht, verdient het zeker aanbeveling hier de Wet
Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen in te betrekken.
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raliseren van behandeling en van controle) onder voorwaarden gereso
cialiseerd worden, met een nog bestaand strafrestant als stok achter de
deur’. Een veel gestelde voorwaarde zal ook bij hen zeker liggen op het
gebied van alcohol- en drugsgebruik. Vanzelfsprekend moet en dat
komt wel overeen met de huidige tbs-wetgeving ook hier een toetsende
rol voor de rechter bestaan. Ook hier is een in personete zin adequaat
bezet controle-apparaat, dat ook ambulant bevoegdheden heeft, van es
sentieel belang.
Van deze groep zal een deel zich voor gedragskundige en/of psychia
trische interventies onbereikbaar houden of er, voor wat de recidivege
vaarlijkheid betreft, niet door veranderen. Hoe lang de enige dan nog
mogelijke beveiliging, namelijk die door middel van de gesloten deur, in
die gevallen van blijvende delictgevaarlijkheid moet blijven bestaan
moet door rechters op basis van door de wetgever vastgelegde kaders
worden beslist. Welke naam die gesloten deur moet hebben (dit hoeft
niet in ‘klinieken’ te geschieden) is wederom een politieke keuze.
Uit dit alles vloeien veel consequenties voort voor de beveiligings
wetgeving. De voornaamste is dat van de tbs in zijn huidige ‘package
deal’-gedaante afscheid moet worden genomen. Voor de psychotische
daders kan daarvoor de meer op de beveiligingsmogelijkheden van deze
tijd aansluitende maatregel in de plaats komen die in het bovenstaande
nader is uitgewerkt. Voor de niet-psychotische daders kan de (tbs)maat
regel zondermeer vervallen maar moeten wel structurele mogelijkheden
om vanuit detentie therapeutische ‘modules’ te volgen worden ge
creëerd. De huidige tbs-voorzieningen, die veel waarde hebben, kunnen
daarbij voor een ‘breder publiek’ (niet zoals nu alleen voor degenen met
een maatregel) worden benut. Daarnaast moeten middelen worden aan
gewend om een effectief ambulant controle- en beveiligingssysteem te
-

-

ontwikkelen. Dit zijn vraagstukken waarmee de politiek zich intensief
moet bezighouden, als zij werkelijk ‘beveiliging’ zo hoog in het vaandel
heeft. Ze doet er verstandig aan eens los van het bestaande en ver
steende kader van de tbs te denken alvorens keuzes voor wetgeving en
beleid te maken en kennis te nemen van bevindingen uit het weten
schappelijk onderzoek naar het verband tussen psychiatrische stoornis
en gevaar.
De aanbeveling die Farnham en James (2001) in The Lancet aan de
Britse regering doen, om in plaats van grote sommen geld aan risicotaxatie te besteden, dit geld te besteden aan structurele verbetering van
de medische psychiatrische zorg in de justitie-inrichtingen, gaat erg ver.
Het één (verdere research naar risicomanagement) te doen, maar het
ander (de structurele zorg verbeteren) beslist niet te laten, past beter in
onze Nederlandse ‘poldercultuur’, temeer daar goede klinische praktijk
slechts kan bestaan bij de gratie van voortdurend wetenschappelijk on
derzoek.
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis try
of Justice in co-operation with the publishing house Kluwer. Fach issue
focuses on a central theme related to criminal law, criminal policy and
criminology. The section Summaries contains abstracts of the
internationally most relevant articles of each issue. The central theme of
this issue is (vol. 28, nr. 8, 2002): Recidivisrn.
‘You’re first a criminal and then a citizen’
J.E Nijboer
Recently the former Dutch minister of justice introduced a bill
proposing to uplevel the maximum penalties for a number of crimes,
such as (involontary) manslaughter. By means of amendment later on,
he also added a proposal to introduce a general provision according to
which all niaximum penalties increase in case of recidivism. The Dutch
criminal code so far inciudes only a few specific paragraphs 00
recidivism concerning some particular crimes. In this article it is argued
that the Dutch legislation is built upon a principle of legality, of which
specificity is a major feature. This principle will be abandoned if the
provision is adopted by parliament. Moreover the proposal will appear
to have only symbolic meaning, since in practice the penalties imposed
usually do not exceed the ‘regular’ maximum penalty, even if the court
takes into account recidivism. 1f the Dutch legislator takes the
suppression of recidivism seriously, he should adopt legislation on strict
surveillance within the framework of probation and parole. The
Canadian and British examples show that this cao be succesful.
Offender assessment and treatment; current knowledge and future
directions
J. Bonte
It has been only in the last decade that correctional practitioners and
researchers have recognized that the treatment of offenders is more
likely to reduce their recidivism than imposing harsh and tough
sentences. Furthermore, considerable progress has been made in
identifying the principles associated with effective treatment. The
reliable assessment of offender risk and the matching of risk to the
intensity of treatment characterize effective treatment programs.
Effective programs also target the criminogenic needs of offenders.
Finally, programs that reduce recidivism tend to be programs that are
delivered using cognitive-hehavioral modes of intervention. Applying
the principles into real world settings is achievable and these same
principles cao be used to guide program development.
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Evidence based practice and evidence based policy; modernising
probation in England & Wales
D. Perry

Many people are aware that over the last few years substantial changes
have been taking place in the probation service for England & Wales.
This article looks at the background of the reforms and examines how
the aspirations of probation leaders and the government led to the what
works initiative and a new vision for the service at the start of the new
millennium. The author, who has responsibility for the national
programme, goes on to explore the cost benefit analysis that lead the
government to substantially increase investment in probation, and
some of the management issues involved in implementing change on a
national scale. The article concludes with a summary of some of the
very encouraging early resuits, and a review of the challenge of
maintaining political support for what works in a rapidly changing
world.
What works and what does not work in The Netherlands
M. Boone and R. Poort

The pro grammes offered by the Dutch probation service do not yet fulfil
the requirements of What Works. The authors wonder if this strategy
should be exactly copied to the Dutch situation. In this article they
discuss two major criticisms. First, the authors oppose the idea that
What Works is the right answer to repressive tendencies towards
offenders. Repression is challenged by accepting justice and humanity
as basic assumptions of a sanction system. Also more effective
programmes leave the question open what should happen to an
offender in case a programme does not work. Second, What Works
could even lead to more repression, due to the scientific expectations it
arouses. It seems that it can only he the offender who is responsible for
the failure of a programme. The authors wonder 1f that’s true, paying
more attention than usual to responsivity and the implementation of a
programme as indicators for succes. Finally, the authors discuss some
practical problems the probation service will face ifWhat Works is
carried out in the Dutch situation just like that, due to for example the
smaller scale and different portrayal of offenders.
The WODC-recidivism monitor; gaining more insight in the results of
penal interventions
B.S.J. Wartna

The ministry of Justice in the Netherlands is working on plans to
improve the effectiveness of penal interventions. The WODC, the
research bureau of the ministry will help to evaluate these plans by
measuring the levels of recidivism among several groups of offenders.
For this research, a database holding information on all penal cases
which are handled by the prosecutor’s office has been developed. In the
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yeats to come this database will be the starting point of many studies
on criminal careers. In this article sorne of the methods used to
measure recidivism are discussed and some preliminary findings of two
research projects are presented. Analyses show that the group of most
active, chronic offenders is not responsible for as much crime as often
is assumed and that 70 percent of all short term prisoners are being
prosecuted for a new offence within a period of five years after release.
Risk assessment in Dutch forensic psychiatry
Al. Philipse, T van Erven and J. Peters
Risk assessment in Dutch forensic psychiatrv (tbs) is still dominated by
an unstructured clinical approach. Researchers have argued in favour of
a standardised approach because international research reports limited
predictive validity of clinical approaches. The Dutch version of the
clinical-actuarial debate is briefly summarised in this article. Next, a
study is presented that eva]uates the validity of an international risk
assessment tool, the HCR-20 in tbs. This shows that using the HCR-20
may improve risk assessment under certain conditions, although
unstructured clinical judgement performs quite well too. Also, it is
shown that clinically adjusted HCR-scores are slightly better than
actuarial scores. However, in the final analysis historical predictors
outperform all other measures. It is conciuded that the HCR-20 may
constitute a meaningful addition to Dutch risk assessment practice,
though it is imperative that all persons dealing with this and similar
instruments have a dear view of their limitations.

Risk assessment; over- and undervalued
RIA. van Panhuis
In the Netherlands ‘security’ is as hot’ a topic in politics as is risk
assessment in forensic psychiatry. This contribution focusses firstly on
the limitations of risk assessment instruments used in the examination
of the individual related as they are to research concerning groups of
forensic psychiatric patÏents. Contrarilv, as a second focus of attention,
the contribution shows that the same body of scientific knowledge,
which is at the basis of these instruments, has a lot to offer for risk
management in the group of forensic psychiatric patients as a whole. In
this context the author to the recently published book ‘Violence and
mental disorder’ by Blumenthal and Lavender (2000). Recommenda
tions are formulated about risk management of both psychotic patients
as a group and about the group of patients with a personality disorder.
Limitations are stated. Legislative consequences are outlined witli
special regard to the in the eyes of the author hopelessly obsolete Dutch
TBS legislation in which nineteenth-century incarceration is emphasi
sed instead of twenty-first century (possibilities of) treatment.
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Het WOOC op Internet: www.wodc.nl
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie is onlangs
via Internet bereikbaar geworden. Het
WODC is een kenniscentrum op
justitieel terrein dat een wetenschap
pelijk bijdrage levert aan de
ontwikkeling en de evaluatie van
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is
de volgende informatie te vinden:
1. Doelstelling en organisatie (o.a.
organigram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);
2. Producten en diensten;
overzicht en uitgebreide samenvat
tingen van de nieuwste rapporten;
inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdsch rift Justitiële verkenningen;
inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het Engelstalige tijdschrift European
Journal on Criminal Policy and
Research;
jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);
-

-

-

-

-

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen);
In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke
producten als databases (literatuurbestand) en aan producten en
diensten gekoppelde bestelmogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie

kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk (e-mail: wodc
informatiedesk@minjus.nl).
Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante
kennis en informatie buiten het
ministerie van Justitie.
Hans van Netburg (WODC-webmaster)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl
WODC-Thesaurus Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum ONODC) van
het ministerie van justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu
reerde standaard trefwoordenlijst
inzake het criminaliteits vraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten!
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie. rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis
wezen en reclassering. Na het
uitkomen van de eerste uitgave van de
WODC-thesaurus in 1993 is deze met
succes toegepast als instrument bij het
toegankelijk maken van publicaties op
het gebied van het criminaliteits
vraagstuk. Niet alleen bij de Afdeling
Documentaire Informatievoorziening
van het WODC maar ook op andere
afdelingen binnen het ministerie van
justitie wordt de WODC-thesaurus
gebruikt. Daarnaast maken andere
organisaties waaronder politiebibliotheken, het openbaar ministerie,
gevangenisbibliotheken en de
rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel. De afgelopen jaren is de
hoeveelheid publicaties op het terrein
van justitie en politie sterk toegeno
men, zowel nationaal als internatio
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naal. De IRT-affaire en de daaruit
voortvloeiende commissies Wierenga
en Van Traa brachten nieuwe vormen
van opsporingsmethodieken aan het
licht. Het jeugdstrafrecht werd
gewijzigd. Allerlei grens
overschrijdende criminaliteitsvormen
zijn meer in de belangstelling komen
te staan. Nieuwe alternatieven voor de
vrijheidsstraf werden en worden getest
om de problemen rond de celcapaciteit op te lossen. Nieuwe termen
als integriteit, integrale veiligheid,
fenomeenonderzoek, proactieve
opsporing, forensische accountancy,
taakstraf, internet, televerhoor,
stelselmatige daders en zelfredzaam
heid zijn de afgelopen jaren veelvuldig
gebruikt. Natuurlijk zijn er ook termen
die verouderen of termen die
belangrijk leken maar niet of
nauwelijks gebruikt werden. Deze zijn
uit de thesaurus verwijderd of
vervangen door andere termen. Hier
en daar is de schrijfwijze van een
begrip aangepast Dit alles heeft ertoe
geleid dat een grondige herziening van
de WODC-thesaurus noodzakelijk was.
Hopelijk zal de herziene thesaurus de
komende jaren weer een nuttig
instrument zijn voor de ontsluiting van
de nog steeds groeiende informatie
stroom rondom het criminaliteits
vraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het ministerie
van justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel.: 070-3 70 69 19
e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl
Beste/wijze:

De WODC-thesaurus 1997 kost 30,per ex.
tel.: 070-3 70 65 54 (mw. A. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: a.eind@minjus.nl
—

Themanummers Justitiële
verkenningen
Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekon
digde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.
JV9, 2002, December: Jeugdbescherming
JV1, 2003, januari/februari: De rechter
en de samenleving
JV2, 2003, maart: Criminaliteit op zee
Congressen
19° symposium Gezinsonderzoek:
Gezin, school en gemeente;
integrale jeugdzorg en sociale
integratie
Donderdag 21 november 2002:
Maatschappelijke (re)integratie en
participatie; School en klas: naar
integrale zorg in school en gezin.
Vrijdag 22 november Vertaling van
onderzoek over welzijn van jongeren
naar gemeentelijk beleid en
hulpverlening; Pleegzorg en welzijn
van jongeren.
Datum: Donderdag 21 en vrijdag 22
november 2002
Plaats: Aula van de Katholieke
Universiteit Nijmegen
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Inlichtingen: http://www.socsi.kun.nl!
symposia/gezinsonderzoek
Aanmelding: Congresorganisatie KUN,
Postbus 9111, 6500 HN Nijmegen, tel.:
024-3615968.
Samenwerken in de forensische
jeugdpsychiatrie
Het aantal jeugdigen met en
forensisch psychiatrische problematiek
stijgt de laatste jaren snel., zowel in de
de civielrechterlijke als strafrechterlijke
sector. Samenwerking en afstemming
tussen justitiële jeugdinrichtingen,
jeugd ggz en orthopedagogische
instellingen is daarom van groot
belang. In de praktijk ervaart men
echter knelpunten ten aanzien van
behandelwijzen en de hoeveelheid en
aard van de voorzieningen in de
forensische jeugdpsychiatrie. In
navolging op de netwerkvorming in
het volwassenencircuit proberen
verschillende regio’s de samenwerking
beter af te stemmen. De Ministeries
van Justitie en VWS trachten deze
samenwerking d.m.v nieuwe
regelgeving en financiële prikkels te
stimuleren.
Datum: 20 november 2002, 09.30
15.45 aansluitend borrel
Plaats: Musis Sacrum, Velperbuiten
singel 25, Arnhem
Informatie: info@leidscongresbureau.nl
-

Markt & Mededing, repressieve
handhaving door door de NMa
Inhoud: 1. Handhavingsbevoegdheden
NMa 2. Repressieve handhaving to.v.
kartels 3. Praktische problemen bij
kartelonderzoek in Nederland 4.
Richtsnoeren clementietoezegging 5.
Internationale aanpak van kartels
Datum: 20 november 2002, 13.00
17.35 aansluitend borrel
<mditPiaats: Crown Plaza Promenade
Hotel, Den Haag
-

,

Informatie: mr. A. de Jongh, Congresontwikkelaar, telefoon 070-441 576?.
ieugdcriminaliteit onder etnische
minderheden
Deskundige sprekers geven u een
volledig inzicht over de stand van
zaken omtrend de jeugdcriminaliteit
onder etnische minderheden. Welke
projecten zijn er eigenlijk? Wat is de
achtergrond van bijv. Marokkaanse
jeugddelinquenten? Is integratie de
enige oplossing voor een afname van
de criminaliteit onder allochtone
jongeren. En vooral: hoe kan de
aanpak van allochtone yeugdcriminelen
worden ingepast in bestaande
projecten voor jeugdcriminelen in het
algemeen. Dagvoorzitter is mevrouw
mr. S.B. Pauw Gerlings (Vice
president/kinderrechter Arrondisse
mentsrechtbank Rotterdam]. Sprekers:
P. Boekhoud (Voorzitter College van
Bestuur Albeda College R’dam), prof.
dr. F. Bovenkerk (Hoogleraar
criminologie Willem Pompe Instituut,
Universiteit Utrecht), prof. dr. R.A.R.
Bullens (o.a. Hoogleraar forensiche
kinder en jeugdpsychologieVU A’dam),
mr. S. Harchaoui (o.a. Voorzitter
Marrokaans Nederlands Interactieteam
Jeugd), prof. dr. Junger-Tas(o.a.
Hoogleraar Criminologie Universiteit
Lausanne), drs. T.A. Pultrum
(Gedragsdeskundige Raad v.d.
Kinderbescherming Groningen). drs.
J.P. Veeris (o.a. Oud voorzitter
Adviescommissie Antiliaans
Medeburgerschap in Nederland.
Datum: 22 november 2002
Plaats: Congrescentrum Engels
Rotterdam
Informatie:
vermande.studiedagen@sdu.nl
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Algemeen
Strafrecht en strafrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
Jeugdbescherming en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit
Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze mbriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
ministerie van justitie tegen betaling
kopieën worden aangevraagd. Wij
attenderen u erop dat volgens art. 1Gb,
lid 1 van de Auteurswet 1912, de
kopieën uitsluitend mogen dienen tot
eigen oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen, rapporten
en jaarverslagen met betrekking tot
bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t. specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te leen
worden gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezon
den worden. In beide gevallen kan
men zich wenden tot de Informatie
desk van het WODO, Postbus 20301,
2500 EH ‘s-Gravenhage, tel.: 070-370
65 53 (09.00u.-15.00u.]. Email:
wodcinfo@wodc.minjustnl
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Hobbs, D., t’. Hadfleld e.a.
‘Door lore fhe art and econom/cs of
fnfimidation
The British journal of criminology, 42e
jrg., nr. 2, 2002, pp. 352-370
Deze ethnografische studie gaat over
een beroepsgroep waarbij het gebruik
van geweld een legitieme status heeft:
uitsmijters. De observaties werden
uitgevoerd door een van de auteurs,
die zelf als uitsmijter aan de deur is
gaan staan en zo van nabij de
activiteiten van zijn collega’s kon
gadeslaan. Die waren niet op de
hoogte van het feit dat hij tijdens het
werk eigenlijk wetenschappelijke
arbeid aan het verrichten was. In het
artikel wordt een levendig beeld
geschetst van de sociale wereld van
de uitsmijter, zijn waarden en normen
en zijn bereidheid om geweld te
gebruiken. Behalve van ethnografische
observaties maakten de auteurs ook
gebruik van interviews met horecamedewerkers en -eigenaars,
vergunningverleners en agenten. De
auteurs pleiten voor een actievere rol
van de politie bij training en
regulering. Ook zou de overheid er
goed aan doen een systeem in te
voeren van vakbekwaamheidscertifica
tie. Worden geen maatregelen
genomen, dan ontstaaf het risico dat
er een beroepscultuur ontstaat die in
geïsoleerdheid afglijdt naar een
situatie zonder duidelijke formele
regels.
Met literatuuropgave.
2
Moody, J.
Race, school integration and friendship
segregafion in America
American journal of sociology, 107e
jrg., nr. 3, 2001, pp. 679-716
Sinds 1954, toen het Amerikaanse
Hooggerechtshof oordeelde dat het
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scheiden van leerlingen op grond van
ras onwettig is, zijn Amerikaans
scholen aan integratie begonnen.
Maar hoe geïntegreerd een school ook
is in formele zin, als leerlingen hun
vriendschappen zoeken binnen hun
eigen raciale kring, dan zou er toch
sprake zijn van scheiding van rassen.
Hoe kunnen scholen dan toch een
gewenste beweging op gang helpen
brengen? De auteur buigt zich over
deze vraag door een onderzoek te
doen onder 90118 leerlingen van
middelbare en lagere scholen. Hij doet
dat met de contacttheorie van Allport,
die drie aspecten accentueert die
kunnen verklaren waarom contact leidt
tot vriendschap: statusgelijkheid, het
nastreven van een gezamenlijk doel en
de mate van betrokkenheid van de
omgeving, dus in dit geval van leraren
en schoolbesturen. De auteur
constateert dat in scholen met
buitenschoolse activiteiten het
fenomeen vriendschap over de
grenzen van de eigen raciale
achtergrond sterker naar voren treedt
Buiten het lesprogramma vallende
activiteiten doen namelijk contactmogelijkheden toenemen en daardoor
ook het ontstaan van ‘gemixte’ relaties.
In gematigd heterogene scholen
kunnen leerlingen zich nog gebonden
voelen aan ras, maar in zeer
heterogene scholen is dat veel minder
het geval en daar komen dus meer
interraciale vriendschappen voor Dat
komt onder meer omdat wanneer de
heterogeniteit op een school erg groot
is, elke groep een minderheid wordt
ten opzichte van de anderen.
Met literatuuropgave.
Strafrecht en strafrechtspleging

Presser, 1., P. Van Voorhis
Va/ues and evaluat/on; assess/ng
processes and oufcomes of restorative
justice programs
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Crime and delinquency, 48e jrg., nr 1,
2002, pp. 162-188
De voornaamste doelstellingen van
restauratieve rechtspleging zijn: herstel
van materiële en/of immateriële
schade bij directe slachtoffers en
andere betrokkenen én teweegbren
gen van veranderingen in het gedrag
van daders, zodat recidive zal worden
beperkt. Vaak wordt de vraag gesteld
of restauratieve rechtspleging wel
effectief is. De auteurs doen een
eerste poging om te bepalen op welke
manier de processen en resultaten van
restauratieve rechtspleging het beste
kunnen worden gemeten. Zij nemen
hiertoe drie nieuwe restauratieve
programma’s onder de loep, waarbij a.
bemiddeling tussen slachtoffer en
dader plaatsvindt, b. ervaringen
uitgewisseld worden tussen slachtoffer
en familie, dader en familie, andere
betrokkenen en eventueel een
vertegenwoordiger van justitie als
gespreksleider of c. een gemeen
schappelijk besluit wordt genomen
tav. de te nemen maatregelen door de
onder b. genoemde personen én
andere vertegenwoordigers van het
justitieel apparaat. Het blijkt dat deze
nieuwe programma’s zich van andere
correctionele maatregelen onderschei
den door verschillende kernprocessen,
met name de dialoog, het opbouwen
van relaties en het overbrengen van
waarden en normen. Dok blijkt dat er
sprake is van herstel van de schade en
verbetering van het sociale welzijn bij
slachtoffers. Hoewel hier niet alle
aspecten van restauratieve rechtsple
ging zullen zijn bepaald, zijn
bovengenoemde kenmerken bruikbaar
als vertrekpunt voor evaluatie.
Met literatuuropgave.
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4
Bernard, 0., i. Pwulx
Caractërisdques du passage â I’acte de
criminels violents ëtats-llmites et
narcissiques
Revue canadienne de criminologie,
januari 2002, pp. 51-76
Met gebruikmaking van de rationele
keuze theorie vergeleken de auteurs
de karakteristieke kenmerken van de
gewelddadige acties van 16 borderline
daders met die van 18 narcistische
daders. De resultaten van de analyses
van alle fasen van hun gewelddadige
acties tonen duidelijke verschillen
tussen de twee groepen. De bordedine
daders bleken, vergeleken met de
narcistische, eerder geneigd tot het
hebben van negatieve emoties en
gaven ook blijk van gevoelens van
eenzaamheid, een laag gevoel van
eigenwaarde, financiële problemen en
moeilijkheden door psychoactieve
drugsintoxicatie. Zij bleken ook meer
te worden gedreven door sexuele
gevoelens of door de behoefte de
omgang met geliefden te hernieuwen
of scheiding van geliefden te
vermijden; zij gebruiken ook eerder
geweld bij berovingen. Aan de andere
kant zijn narcistische daders eerder
geneigd tot contract’ moorden voor
een criminele organisatie. Zij zoeken
kracht uit status; zij trachten
concurrenten gedurende hun criminele
acties te elimineren. De narcistische
daders ontkennen geweld te
gebruiken terwijl borderline daders
hun verlies aan controle pogen te
verklaren. Ook zijn narcistische daders
eerder geneigd zich tegen hun
arrestatie te verzetten.
Met literatuuropgave.
5
DeVoe, E.R., K.C. Faller
Questioning strategies in interviews with
chlldren who may have been sexually
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abused
Child welfare, 81e jrg., nr 1, 2002, pp.
5-31
Aangezien seksueel misbruik van
kinderen vaak plaatsvindt zonder
getuigen of tysieke gevolgen, is men
afhankelijk van het verhaal van het
kind als enig bewijs. Niet-suggestieve
ondervragingstechnieken kunnen
hierbij van grote waarde zijn. In dit
artikel wordt een aantal soorten
vragen bestudeerd, die werden
gebruikt bij klinische interviews en
interviews met behulp van de
computer Deze studie maakt
onderdeel uit van een uitgebreider
onderzoek naar de effectiviteit van een
protocol met betrekking tot de
evaluatie van beschuldigingen van
seksueel misbruik, waarbij gebruik
werd gemaakt van de computer
Interviews met 47 meisjes en 2g
jongens in de leeftijd van 5 tot 10 jaar,
die werden verwezen naar een
multidisciplinaire kliniek waar seksueel
misbruik kan worden vastgesteld,
werden geanalyseerd. Er werd een
coderingssysteem ontwikkeld a.h.v. de
uitgewerkte interviews, waarna er
negen soorten vragen konden worden
gedefinieerd. Uit de resultaten blijkt
dat in het eerste interview gemiddeld
195 vragen (SD=92) werden gesteld
en dat het hier in meer dan 85°/o van
de gevallen open vragen betrof. Het
merendeel van de kinderen sprak over
het seksueel misbruik in antwoord op
gerichte vragen. Geconcludeerd wordt
dat veel kinderen in staat zijn hun
seksueel misbruik te omschrijven,
wanneer zij zorgvuldig worden
ondervraagd met behulp van
niet-suggestieve, gerichte vragen.
Met literatuuropgave.
6
Dunlap, E., A. Golub e.a.
Intergenerational transmission of
conduct norms for drugs, sexual
exploitation and violence; a case study
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The British journal of criminology, 42e
jrg., nr. 1, 2002, pp. 1-20
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar vier generaties
vrouwen die zijn opgegroeid in
buitengewoon ellendige gezinsom
standigheden zoals die zo veel
voorkomen in de binnenstad van New
York en andere grote steden. Door
drugsmisbruik en lichamelijk en
seksueel geweld wordt een voortdu
rende aanslag gepleegd op jonge
vrouwen die vaak leidt tot een
zelfkwelling die eruit bestaat dat zij de
omstandigheden waarin ze verkeren
aanvaarden en zich daar op volwassen
leeftijd aan aanpassen. Uit het
onderzoek blijkt dat de vrouwen de in
hun omgeving heersende gedragsnor
men vaak herhalen en ze zodoende
overdragen aan de volgende generatie.
De onderzoekers dringen aan op de
ontwikkeling van programma’s die zijn
gericht op verbetering van de
omstandigheden in dergelijke
gedepriveerde huishoudens. Daarmee
zouden gezondere gedragsnormen
kunnen worden gevestigd en jonge
meisjes kunnen worden geholpen met
het vormgeven aan constructievere
levensstijlen in hun volwassen leven.
Met literatuuropgave.

Richard Quinney die met zijn werk de
studie van deviante interorganisatori
che relaties op het raakvlak tussen
bedrijfsleven en overheden van een
stevig theoretisch fundament voorzag.
Zijn bijdrage ligt onder meer in het feit
dat hij criminologen leerde inzien dat
wetgeving niet zozeer het resultaat is
van een participatorische democratie.
Het is eerder het product van
interacties en belangenverstrengeling
van bedrijven, investeerders en
overheden. De auteurs schetsen ook
de contouren van een analytisch kader
met drie belangrijke elementen:
motivaties, opportunities en
beheersinstrumenten. Tot slot gaan zij
in op bovengenoemde ramp met de
space shuttle waarbij de Nasa een
rol speelde en illegale activiteiten
van de Atomic Enetgy Commission en
de Occupational Safety and Health
Administration.
Met literatuuropgave.

Kramer, R.C., RJ. Michalowski e.a.
77e origins and development of the
concept and theoîy of state-corporate
crime
Crime & delinquency, 48e jrg., nr. 2,
2002, pp. 263-282
Het was na de ramp in 1986 van de
ruimteveer Challenger dat het concept
state-corporate crime zijn intrede deed
in de criminologische literatuur. De
auteurs gaan in hun artikel in op
ontstaan en ontwikkeling van dit
concept dat verwijst naar illegale
activiteiten begaan door overheids
organisaties in samenwerking met
private ondernemingen. Het was vooral

-

-

$
Ouimet, M.
&plaining the American and Canadian
crime ‘drop’ in the 1990’s
Canadian journal of criminology,
januari 2002, pp. 33-51
Na decennia van constant stijgende
criminaliteitscijfers beleven zowel de
Verenigde Staten van Amerika als
Canada thans een langdurige periode
van dalende criminaliteitscijfers.
Criminologen zijn begonnen met
onderzoek naar de oorzaak van deze
ommekeer. In de Verenigde Staten is
sprake van diverse factoren die van
invloed kunnen zijn op deze trend,
zoals de toename van het aantal
politieagenten, de agressievere
benadering door de politie en het
toenemende aantal detenties. Hoewel
in Canada dezelfde trend als in de
Verenigde Staten te zien is, is daar
geen sprake van gewijzigde
politiepraktijken of een verhoogde
detentie. De schrijver concludeert dat
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de oorzaken voor de dalende
criminaliteitscijfers in Canada ergens
anders liggen, namelijk in demografi
sche verplaatsingen, betere werkgele
genheid en veranderingen in de
collectieve normen en waarden.
Met literatuuropgave.
9
Quilïan, L, Ii Pager
Black neighbors, higher crime? The role
of racial stereotypes in evaluations of
neighborhood crime
American journal of sociology, 3’ jrg.,
nr. 4, 2001, pp. 71 7-767
In dit artikel gaan de auteurs in op de
relatie tussen de raciale samenstelling
van een buurt en de perceptie van het
niveau van criminaliteit die de
buurtbewoners hebben van hun buurt.
Op basis van een vergelijking van
enkele buurten in Chicago, Seattle en
Baltimore in de Verenigde Staten
komen de auteurs tot de conclusie dat
buurtbewoners een positieve relatie
leggen tussen het aandeel jonge
zwarte mannen in een buurt en het
voorkomen van criminaliteit in hun
buurt. Hoe groter het aandeel jonge
zwarte mannen in de buurt, hoe hoger
het niveau van criminaliteit wordt
ingeschat door buurtbewoners. Dit
impliceert volgens de auteurs dat
stereotyperingen over zwarte
mede-buurtbewoners van invloed zijn
op de perceptie van criminaliteit. Uit
het onderzoek blijkt namelijk dat de
correlatie tussen de raciale samenstel
ling van een buurt en het niveau van
criminaliteit door blanke buurtbewo
ners sterk wordt overschat. De auteurs
stellen tenslotte vast dat een
succesvolle integratie van de
verschillende bevolkingsgroepen in de
buurt afhankelijk is van de mate
waarin deze raciale vooringenomen
heid losgelaten wordt.
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70
Silver, E., LL. Miller
A cautiona,y note on the use of
actuarial risk assessment tools for social
control
Crime & delinquency, 48e jrg., nr. 1,
2002, pp. 138-161
Statistische algorithmen categoriseren
individuen in subpopulaties met
dezelfde kenmerken en risico’s. Ze
laten zien hoe iemand ‘scoort’ op een
risicoschaal m.b.t. bijvoorbeeld
drugsgebruik, arbeidsstatus of het
tijdens de vroege jeugd sexueel
misbruikt zijn. Nadat de voorspellings
fouten bij het gebruik van deze
instrumenten aanzienlijk waren
gereduceerd, kwamen ze steeds meer
in zwang. De auteurs willen met hun
artikel criminologen en hun
opdrachtgevende beleidsmakers
waarschuwen niet zonder de nodige
voorzichtigheid naar deze instrumen
ten te grijpen, Op statistische wijze de
mogelijke toekomstige risico’s van
mensen vaststellen, ontdoet die
mensen van hun individualiteit. Het
individu wordt getransformeerd van
een autonoom keuzen makend subject
tot een bundel risicofactoren. Verder
zijn het instrumenten die uitnodigen
tot denken in termen van groepen en
geaggregeerde risico’s. Het zijn ook
instrumenten die primair zijn
ontworpen voor het efficiënt managen
van organisatorische hulpbronnen.
Voor zover ze geweld en recidive
kunnen reduceren, doen ze dat door
mensen te isoleren van het niet
gevaarlijk geachte deel van de
bevolking. Maar ze doen dat niet door
mensen of hun omgeving te
veranderen. Dit is een benadering van
criminaliteitsreductie die leidt tot
marginalisering en stigmatisering van
hen die toch al op de rand van het
sociale leven balanceren.
Met literatuuropgave.

779

Justitiële verkenningen, jrg. 28, nr. 8, 2002

Svensson, R.
Strategic offences in the criminal career
context
The British journal of criminology, 42e
jrg., nr. 2, 2002, pp. 395-411
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar die eerste delicten die
een hoog risico voorspellen voor een
langdurige criminele carrière de
zogenaamde strategische delicten en
die eerste delicten die een laag risico
voorspellen voor zo’n criminele
carrière. De onderzoeker meent dat dit
soort inzichten van groot belang
kunnen zijn voor een goed strafrechte
lijk beleid. Als het de bedoeling is om
te voorkomen dat mensen zich een
delinquente levensstijl gaan aanmeten,
kunnen we ons het beste concentre
ren op delinquenten die delicten
hebben gepleegd die een dergelijke
levensloop lijken te voorspellen dan op
delicten die dat niet doen. Voor het
onderzoek is gebruik gemaakt van
gegevens betreffende veroordeelden in
Zweden, die zijn geboren in de jaren
1960, 1965, 1970 en 1975. Uit de
bevindingen blijkt dat drie delicttypen
kunnen worden beschouwd als
risicovol in bovenomschreven zin. Het
eerste type is fietsendiefstal, maar ook
andere diefstallen alsmede roof zijn
voorspellend voor een lange en
ernstige delinquente carrière.
Winkeldiefstal en verkeersdelicten
inclusief rijden onder invloed hebben
een lage voorspellende waarde voor
een langdurige criminele levensstijl.
Met literatuuropgave.
—

—

—

—
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Topalli, ‘t!., R. Wright e.a.
Drug dealers, robbery and retaliation
British journal of criminology, 42e jrg.,
nr. 2, 2002, pp. 337-351
Drugdealers die worden beroofd van
hun geld en drugs stappen niet naar
de politie. Hoe compenseren zij zich?
Wat zijn hun gevoelens van victimisa

tie? Willen ze wraak? De auteurs
deden een studie naar deze vragen
door diepte-interviews af te nemen bij
20 bestolen dealers uit St Louis. De
resultaten maken duidelijk dat de
respondenten vooral de directe
vergelding als meest adequate respons
zien. Dit vanwege drie redenen: ze
zoeken wraak, ze willen hun reputatie
van hardheid en onbevreesdheid
behouden en ze willen hun verlies
compenseren. Maar er waren ook
respondenten die vanwege de
situatie waarin ze zaten geen wraak
wilden of konden nemen op hun
aanvallers. Deze respondenten
reageerden op overwegend twee
manieren: ze hervatten hun activiteiten
of ze beroofden een andere dealer.
Meestal ging dit samen met de nodige
rationalisaties.
Met literatuuropgave.
-

-

73
Tseloni, A., D.R. Osborn e.a.
Modelling property crime using the
British Crime Sutvey
The British journal of criminology, 42e
jrg., nr. 1, 2002, pp. 109-1 28
De laatste jaren zijn er verschillende
statistische modellen ontwikkeld om
gevolgen van vermogensdelicten te
beschrijven op het niveau van
individuele huishoudens. Hierbij werd
gebruik gemaakt van verschillende
versies van het ‘British Crime Survey
Ten aanzien van voorspellende
factoren van vermogensdelicten werd
duidelijk bewezen dat zowel
kenmerken van een huishouden als
van de directe woonomgeving een
belangrijke rol spelen. Met name de
welvaart van een huishouden was
positief van invloed op het doelwit
worden van criminaliteit in tegenstel
ling tot het negatieve effect van
welvaart van de woonomgeving.
Gegevens uit eind jaren negentig
wijzen erop dat het slachtoffer worden
van criminaliteit niét als willekeurig
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kan worden gezien, ook al is het
statistische model afhankelijk gesteld
van deze bekende kenmerken. Zich
baserend op een meer algemeen
model, waarin deze niet
willekeurigheid tot uitdrukking komt,
maken de onderzoekers gebruik van
simulatiemodellen om de invloed van
bovengenoemde kenmerken te
bepalen. Zij bekijken de wijze waarop
huishoudens verschillen wat betreft de
voorspellende kans slachtoffer van een
misdrijf te worden (zowel in z’n
algemeenheid als per soort misdrijf).
Daarnaast onderzoeken zij de wijze
waarop kenmerken van de woonom
geving samenhangen met
criminaliteitscijfers en hoe eerdere
slachtoffering van huishoudens zich
verhoudt tot voorspellende factoren
ten aanzien van het getroffen worden
door een vermogensdelict op een later
moment.
Met literatuuropgave.
Jeugdbescherming en
-delinquentie
74
Adalbjarnardottir, S.

Ado/escent psychosocial maturity and
alcohol use; quantitative and qualitative
analysis of longitudinal data
Adolescence, 37e jrg., nr. 145, 2002,
pp. 19-53
Aan jongeren zélf wordt in onderzoe
ken bijna nooit gevraagd hoe zij de
risico’s ervaren van alcoholgebruik.
Deze leemte wordt door de onderzoekster opgevuld. Uitgaande van een
theoretisch raamwerk ten aanzien van
psychosociale ontwikkeling, wordt in
deze studie gebruik gemaakt van een
onderzoeksmodel waarbinnen
meerdere theoretische inzichten
verenigd zijn (zowel kwantitatieve als
kwalitatieve methodes). Met dit model
wordt de relatie tussen de psychoso
ciale volwassenheid van adolescenten
en hun alcoholgebruik onderzocht. Een

steekproef van 1198 vijftienjarigen (51
procent meisjes) werd bestudeerd. Op
zeventienjarige leeftijd werden zij
opnieuw bekeken. Op beide
momenten blijken de jongeren die
meer volwassen waren minder vaak
excessief te drinken dan diegenen die
minder volwassen gedrag vertoonden.
Op vijftienjarige leeftijd was deze
relatie nog sterker bij hen waarvan de
vrienden ook dronken. Met zeventien
jaar bleek deze lineaire relatie
duidelijker bij degenen die minder
dronken op vijftienjarige leeftijd. Van
de drie psychosociale competenties
die werden onderzocht was het
concept van persoonlijke betekenisge
ving sterker gerelateerd aan
alcoholgebruik dan intermenselijk
inzicht en sociale vaardigheden. Om
dit te illustreren werden een jongen en
een meisje geïnterviewd aan het eind
van beide schooljaren. Uit de
thematische- en ontwikkelingsanalyse
van deze interviews blijkt dat er
individuele variaties zijn bij het oordeel
over de eigen drinkgewoontes.
Met literatuuropgave.
75
Brannigan, A., W. Gemmeli e.a.

Self-control and social contro/ in
childhood misconduct and aggression;
the role of family structure, hyperacti
vity, and hostile parenting
Canadian journal of criminology, 44e
jrg., nr. 2,2002, pp. 119-142
In de discussies over de oorzaken van
wangedrag van kinderen zijn twee
theoretische modellen tegenover
elkaar geplaatst Enerzijds het
zelfcontrole-model waarin de nadruk
wordt gelegd op hardnekkige
impulsieve eigenschappen bij het
individu zelf en anderzijds het sociale
controle-model dat de nadruk legt op
de voordelen van sociaal kapitaal dat
voortvloeit uit een sterke gehechtheid
aan het gezin en de gemeenschap. In
dit artikel wordt verslag gedaan van
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een onderzoek waarin deze beide
modellen worden getoetst aan de
hand van gegevens die afkomstig zijn
uit een longitudinaal onderzoek naar
kinderen en jongeren. Gekeken is naar
agressief gedrag en wangedrag van
kinderen tussen 4 en 11 jaar oud. Uit
de resultaten blijkt dat structurele,
individuele en procesfactoren ieder
voor zich een significante bijdrage
leveren aan het voorkomen van zowel
agressief gedrag als wangedrag. Zo
blijken hyperactiviteit in de kindertijd
en afwijzende ouders beide het risico
van agressief gedrag behoorlijk te
verhogen. De voorstelling dat
zelfcontrole en sociale controle elkaar
wederzijds uitsluiten, wordt verworpen.
In elke leeftijdsgroep zijn factoren uit
beide modellen van belang ter
verklaring van gedragsproblemen.
Nadelige factoren blijken juist vaak
samen te gaan. Nader onderzoek moet
uitmaken hoe die factoren op elkaar
inspelen.
Met literatuuropgave.

een voortdurend deviant type; het
genot zoekende type (voortdurend
genot of steeds meer genot); en, een
met onderbrekingen deviant type,
gericht op het zoeken naar genot
totdat vergetelheid ontstaat (geassoci
eerd met de wens om te vergeten, zich
bij iemand aan te sluiten, wraak te
nemen of tot zelfdestructie).
Gebeurtenissen die door de jongeren
als exceptioneel worden ervaren
kunnen leiden tot de overgang van
type 1 naar type 2 en type 3. Bij de
analyse van de verschillende typen
deviantie blijkt de ontevredenheid die
de jongeren gedurende hun
kinderjaren hebben ervaren van
allesomvattende importantie.
Met literatuuropgave.

Bmnelle, M., M. Cousineau e.a.
Trajectofres types de déviance juvénile;
tin regard qualltaüf
Revue canadienne de criminologie,
januari 2002, pp. 1-32
In dit artikel trachten de auteurs te
achterhalen hoe jongeren zelf hun
deviant gedrag zien. Uitgaande van
een fenomenologische benadering
werden de door de betrokkenen zelf
verstrekte gegevens onderzocht van 38
mannelijke en vrouwelijke jeugdigen
die hetzij onder juridisch toezicht
stonden hetzij behandeld werden
wegens drugsverslaving. Analyse van
de gebeurtenissen en reeksen van
gebeurtenissen was de belangrijkste
methode om de gegevens te ordenen.
Dit artikel gaat dus over typisch
deviant gedrag door jongeren,
beschreven door deze jongeren zelf. Er
worden drie hoofdtypen beschreven:

17
Fieldman, i.R, ED. Crespi

Child sexual abuse; offenders,
disciosure, and schoolbased initiatives
Adolescence, 37e jrg., nr. 145, 2002.
pp. 151-160
Seksueel misbruik van kinderen is een
zeer ernstig probleem. De omvang
ervan kan slechts geschat worden,
aangezien er lang niet altijd aangifte
wordt gedaan. Verondersteld wordt dat
één op de vier meisjes en één op de
tien jongens hier het slachtoffer van
wordt. Hoewel de gevolgen van
seksueel misbruik complex zijn, blijkt
uit eerder onderzoek dat veel
slachtoffers kenmerken vertonen van
posttraumatische stress, zich seksueel
ongepast gedragen, periodes van
dissociatie ervaren en woedeaanvallen,
slaapproblemen of problemen op
school hebben. Veel van deze
kenmerken worden met de tijd erger
en de kans op herhaald misbruik is
groot. Hoewel er een groot aantal
behandelingsmogelijkheden zijn,
kunnen scholen van onschatbare
waarde zijn bij het aanbieden van
bijvoorbeeld preventieprogramma’s.
Helaas ontbreekt het leerkrachten
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vaak aan kennis omtrent de omvang
van het probleem en preventieve
maatregelen binnen de school. In dit
artikel bestuderen de onderzoekers
kenmerken van daders van een
seksueel misdrijf gericht tegen
kinderen. Ook kijken ze naar de
omstandigheden waaronder kinderen
seksueel misbruik zullen melden.
Scholen kunnen hier hun voordeel
mee doen bij het opzetten van
preventieptogramma’s en hulp aan
kinderen en hun familie d.m.v.
proactieve strategieën. En school
counselors, -psychologen en
-maatschappelijk werkers zullen zo
eerder signalen kunnen op vangen,
kunnen ingrijpen en kunnen
behandelen.
Met literatuuropgave.
18
Houghton, S., A. Carroli

Longitudinal rates of self-reported
dellnquency of at-risk and not at-risk
Western Australian high school students
Australian and New Zealand journal of
criminology, 35e jrg., nr. 1, 2002, pp.
99-11 3
Deze studie heeft tot doel de
zeifgemelde gegevens ten aanzien van
delinquent gedrag van 249 mannelijke
en vrouwelijke scholieren in het
vervolgonderwijs (12- en 13-jarigen) te
onderzoeken op risicostatus (hoge of
lagere kans delinquent gedrag te gaan
vertonen). Dit werd vastgesteld aan de
hand van gedrags- en situationele
indicatoren als spijbelen, asociaal
gedrag of (tijdelijk) van school
gestuurd zijn. Deze leerlingen werden
willekeurig geselecteerd uit een
populatie van vijf scholen voor
vervolgonderwijs in Perth, West
Australië. Zij verstrekten gegevens
over eigen delinquente activiteiten in
drie opeenvolgende jaren. Na
multivariabele variantieanalyse blijkt
dat leerlingen met een verhoogde kans
op delinquent gedrag significant vaker

betrokken waren bij criminaliteit op
het moment van de eerste gegevensverzameling. Jongens van 12 en 13
jaar maakten significant vaker melding
van crimineel gedrag waarbij auto’s
betrokken waren, geweldpleging,
overtreding van regels en vandalisme
ten opzichte van meisjes. Voor
bepaalde criminele activiteiten was er
sprake van een significante toename
in de tijd (delicten ten aanzien van
motorvoertuigen, drugs en verstoring
van de openbare orde). Terwijl dit niet
gold voor andere vormen van
delinquent gedrag (diefstal, overtre
ding van regels en vandalisme). Voor
de meeste vormen van delinquent
gedrag maakten de leerlingen die een
hogere kans hadden betrokken te
raken bij crimineel gedrag er ook
significant vaker melding van.
Met literatuuropgave.
19
Mears, D.P., W.R. Kelly

Linking process and outcomes in
evaluating a statewide drug treatment
program for youthful offenders
Crime delinquency, 48e jrg., nr. 1,
2002, pp. 99-115
Als een jonge drugsdelinquent een
behandelingsprogramma goed
doorkomt, kan dit zijn recidivekans
verminderen. Een andere factor die
recidive kan verminderen, is de wijze
waarop zo’n programma wordt
uitgevoerd. Deze twee factoren zijn
weinig onderzocht Daarom deden de
auteurs een onderzoek naar het
Chemical Dependency Treatment
Program van de Texas Youth
Commission ÇtYC). Dit programma
kent vier hoekstenen: therapie,
discipline, opleiding en werk. Het
onderzoek werd gedaan op de vijf
jeugdcentra van de TYC. De auteurs
hanteerden de regressiemodellen van
Cox. Meer dan de helft van de
respondenten recidiveerde binnen
twee jaar na vrijlating. Maar bij
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respondenten die het goed deden in
het programma was de kans op
recidive toch enigzins kleiner. De
recidivekans verschilde ook per
centrum. Twee centra sprongen eruit
in negatieve zin: jongeren die hier het
programma volgden, hadden een vier
maal zo grote kans op recidive. In
deze organisaties was het personeels
verloop relatief hoog. Maar er waren
ook twee lage recidive’ organisaties.
De ene was betrekkelijk nieuw en was
daarom beter toebedeeld wat
hulpbronnen betreft en de andere had
een lange traditie van gerichtheid op
rehabilitatie. Van deze Organisatie
vonden de auteurs dat daar het
programma van de TYC het effectiefst
was geïmplementeerd. Hun eindcon
clusie is dat als het gaat om de kans
te recidiveren individuele kenmerken
er niet zo veel toe doen vergeleken
met organisatorische en situatie
gebonden factoren.
Met literatuuropgave.

weer terugkomt, is de alledaagse
levenservaring van fysiek of seksueel
misbruik. Misdaad is een symptoom
van andere pijnlijke levenservaringen.
De verzoenende houding die Quinney
aanneemt tegenover misdaad doet
vermoeden dat een niet-bestraffende
reactie meer hoop biedt op een
toekomst zonder misdaad dan een
punitieve reactie. Gevangenisprogramma’s die alleen maar zijn
gericht op het aanleren van
opvoedende vaardigheden aan de
gedetineerde vrouwen of op het
aanleren van specifieke beroepsvaardigheden, gaan voorbij aan de
eigen behoeften van die vrouwen. Het
meest effectief zijn benaderingen
waarbij de behandeling van verslaving
en depressie samengaan met het
aanleren van pedagogische en
beroepsvaardigheden. Een dergelijke
reactie is adequater omdat ze zich ook
richt op de levenservaringen die vooraf
zijn gegaan aan het delict.
Met literatuuropgave.

Radosh, P.F.

21
Surefte, R.

Reflect/ons on women’s crime and
mothers in prison; a peacemaking
approach
Crime & delinquency, 48e jrg., nr. 2,
2002, pp. 300-315
In dit artikel wordt het werk van de
criminoloog Richard Quinney, in het
bijzonder diens verzoenende
benadering, gebruikt om de
omstandigheden rond de misdaad van
vrouwen te onderzoeken en het effect
dat detentie heeft op vrouwen en hun
kinderen. Het opent met een citaat van
Quinney waarin deze zegt dat het voor
het onderzoeken van misdaad belang
rijk is wat gebeurt voordat het delict
plaatsvindt: Wat voorafgaat aan de
misdaad is veel belangrijker voor het
begrijpen van misdaad dan de
misdaad zelf. Misdaad is een reflectie
van iets groters en diepers Het thema
dat bij gedetineerde vrouwen altijd

Self-reponed copycat crime among a
population of serious and violent
juvenile offenders
Crime & delinquency, 48e jrg., nr. 1,
2002, pp. 46-69
Een 16-jarige Californische jongen
bekende door het zien van de film
Scream zijn moeder vermoord te
hebben. Dit is slechts één van de vele
voorbeelden waaruit de gewelddadige
invloed van films zou spreken. Vooral
jongeren zouden het geweld in films
nabootsen en zich schuldig maken aan
copycat crimes De auteur onderzoekt
in een self-report studie de crimi
nogene rol van films bij 68 wegens
ernstige gewelddadigheden veroor
deelde jongeren (15-17 jaar] in een
gevangenis in Orange County, Florida.
Een derde van de respondenten zei
met het idee te hebben gespeeld om
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na het zien van een film met veel
geweld een misdrijf te plegen. Een
kwart gaf toe door zon film beïnvloed
te zijn en bepaalde geweldplegingen
uit die film daadwerkelijk te hebben
nagebootst. Ook bleek dat als
respondenten gewelddadige films als
nuttig beschouwden omdat er veel
bruikbare informatie uit te halen was,
zij een grotere neiging hebben tot
nabootsing. Het is niet zo dat hoe
meer films men ziet, hoe meer
nabootsingsmisdrijven men pleegt. De
auteur vond ook geen samenhang met
geringe schoolprestaties. De
onderzoeksresultaten ondersteunen
het idee dat ook naar voren komt in
andere studies dat jongeren vatbaar
kunnen zijn voor de criminogene
invloed van films. De auteur wil graag
meer onderzoek over de invloed van
videospellen.
Met literatuuropgave.
-

-

22
Sutherland, 1., i.P. Shepherd
A personailty-based model of
adolescent violence
The British journal of criminology, 42e
jrg., nr. 2, 2002, pp. 433-441
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar het verband tussen
gewelddadig gedrag van pubers
enerzijds en een lage zelfachting en
een geringe bekommernis om het
eigen welzijn anderzijds. Ook andere
gedragingen dan geweld worden bij
het onderzoek betrokken, zoals roken,
drinken en druggebruik. Het
onderzoek werd gedaan onder 13.650
scholieren in de leeftijd van 11 tot 16
jaar. Gebruik werd gemaakt van
zelfrapportage. Uit het onderzoek
bleek dat ruim 14 procent iemand het
afgelopen jaar had geslagen. Het
gebruik van geweld was sterk
gerelateerd aan sekse (meer jongens
dan meisjes). Significant meer jongens
dan meisjes hadden een lage
zelfachting en een geringe bekommer
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nis om het eigen welzijn. Een model,
samengesteld uit de factoren sekse,
zelfachting, zelfbekommernis, roken,
drinken en druggebruik, bleek in staat
ruim 96 procent van hen die geweld
hadden gebruikt juist te identificeren.
De onderzoekers concluderen dat
zelfachting en zelfbekommernis nuttige
concepten zijn ter voorspelling van
gewelddadigheid. Ze dringen aan op
nader onderzoek naar de oorzaken van
een lage zelfachting bij adolescenten.
Met literatuuropgave.
23
Varma, K.N.
&ploring ‘youth’ in court; an analysis of
decision-making éi youth court bad
hearings
Canadian journal of criminology, april
2002, pp. 143-164
Onder de vele besluiten die er
dagelijks in Canada moeten worden
genomen binnen de jeugdrechtbanken, is de beslissing om een
jongere die ervan wordt verdacht een
misdrijf te hebben gepleegd in
hechtenis te nemen, één van de meest
gecompliceerde. (Kanton)rechters
dienen voorwaarden genoemd in
sectie 515 van het Canadese wetboek
van strafrecht af te wegen tegen de
specifieke bepalingen van de Young
Offender Act’ (YOA), waarin leeftijd en
de mate van volwassenheid als
relevante factoren worden beschouwd.
In dit onderzoek wordt het beslissings
proces bestudeerd bij hoorzittingen
m.b.t. het vrijlaten op borgtocht binnen
de jeugdrechtbank. Hierbij schenkt de
onderzoekster speciaal aandacht aan
de rol die de leeftijd van de jonge
verdachte en zijn of haar klaarblijke
lijke volwassenheid speelt tijdens de
algemene besluitvorming. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat
wetsregels in belangrijke mate de
uiteindelijke beslissing bepalen, naast
bepaalde factoren ten aanzien van de
status van de betreffende jongere,
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zoals thuiswonend en schoolgaand.
Maar het meest significant blijkt het
effect van het oordeel van de Officier
van Justitie te zijn op de uitkomst van
een zaak. Implicaties hiervan worden
besproken in het licht van de
verwachte vervanging van de YOA’
door de ‘Youth Criminal Justice Act
Met literatuuropgave.
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structuur’ noemt. De structurele
analyse was populair bij vooral
Marxistische theoretici, actie
georiënteerden waren vooral te vinden
bij de interactionisten. Beide
perspectieven zijn naar elkaar
opgeschoven, de scherpe tegenstellin
gen zijn er inmiddels af. Belangrijk is
deze beweging voort te zetten en de
verdere synthese tussen de twee te
bevorderen. Verbindende schakel
tussen ‘actie’ en ‘structuur’ is ‘cultuur
Dit zijn de drie basiselemenenten van
het theoretische kader van de auteur.
Hij is van mening dat de systeemtheorie bij uitstek geschikt is dit kader
verder te onderbouwen. De politieorganisatie zien als een systeem heeft
als voordeel dat onderlinge
afhankelijkheden van de delen van het
geheel aandacht krijgen. Ook doet de
systeembenadering recht aan
temporele dimensies. Deze dimensies
zeggen iets over de fasen van
ontwikkeling en verandering.
Met literatuuropgave.
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of criminology, 35e jrg., nr. 1, 2002, pp.
27-42
In dit artikel gaan de auteurs in op de
vraag in hoeverre klachten over
politie-optreden gebruikt kunnen
worden om misdragingen van
politie-functionarissen te signaleren en
vervolgens te verminderen. Politie
functionarissen zijn volgens de auteurs
vanwege de aard van hun werk, per
definitie gevoelig voor mogelijke
misdragingen. Uit een nadet
onderzoek blijkt dat bij politie-korpsen
waarover veel klachten binnenkomen
van het publiek er een probleem kan
zijn bij individuele politie
functionarissen. Veel klachten kunnen
ook duiden op een organisatie-cultuur
binnen de politie op het niveau van
het politiebureau waarin misdra
gingen van politie-functionarissen niet
opgemerkt of zelfs gestimuleerd
worden. De auteurs pleiten ervoor om
klachten over het handelen van de
politie op politie-bureau niveau te
registreren aangezien met deze
informatie misdragingen van
politie-funcionarissen kan worden
opgespoord. Dit is ook essentieel om
dergelijke gedragingen in de toekomst
te voorkomen.
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