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Inleiding
Dit themanummer is gewijd aan het uitoefenen van toezicht op
verdachten en veroordeelden die hun straf of maatregel ondergaan in
de samenleving. De sancties hebben met elkaar gemeen dat voorwaarden of verplichtingen zijn opgelegd waaraan de verdachte of veroordeelde zich moet houden. Doet hij dat niet, dan kunnen repercussies
volgen. In het ergste geval kan de oorspronkelijke sanctie worden
omgezet in een zwaardere straf, wat vaak vrijheidsbeneming betekent.
Toezicht kan in verschillende fasen van de strafrechtspleging worden
toegepast. Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan de schorsing
van de voorlopige hechtenis bij een door het Openbaar Ministerie
voorgestelde transactie of opgelegde strafbeschikking, bij een door de
rechter op te leggen (voorwaardelijke) straf of in de laatste fase van de
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf, dan wel in het kader van een
penitentiair programma of voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook de
voorwaarden of verplichtingen die kunnen worden opgelegd, zijn
velerlei. Het kan gaan om werkstraffen, locatiegeboden of -verboden
die al dan niet met elektronisch toezicht worden gecontroleerd,
gedragsinterventies of behandeling.
Een belangrijke reden om aandacht te schenken aan dit fenomeen is
de explosieve stijging in de laatste twee decennia van het aantal
mensen dat onder toezicht is geplaatst, zowel in Nederland als daarbuiten. Dit geldt zeker in verhouding tot het totale aantal opgelegde
strafrechtelijke sancties. Tegenover het duizelingwekkende aantal van
2,1 miljoen mensen dat eind 2015 in een Amerikaanse gevangenis verbleef (relatief gesproken zeven keer zoveel als in een gemiddeld Europees land), stonden er in de Verenigde Staten ruim 4,5 miljoen onder
toezicht (Kaeble & Glaze 2016). Het betreft hier een verviervoudiging
in dertig jaar tijd. Volgens de SPACE-data van de Raad van Europa
stonden er op 31 december 2015 1,2 miljoen mensen in Europa onder
toezicht van een reclasseringsorganisatie in de 47 (van de 52) landen
die gegevens aanleverden. Omgerekend betrof het 195 personen per
100.000 inwoners.1 Dit is bijna het dubbele van het aantal mensen dat
zich in detentie bevond. In Nederland waren dat er 250 per
100.000 inwoners (SPACE-II, p. 24). Nederland behoort daarmee tot de
top 25% van landen waarvan gegevens bekend zijn over het aantal

1 Zie http://wp.unil.ch/space/files/2018/03/SPACE_II_report_2016_Final_100320.pdf.
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mensen onder toezicht van de reclassering (Boone 2019). Het aantal
van 250 per 100.000 inwoners stijgt ook ver uit boven het aantal
personen in detentie, wat er op dit moment zo’n 50 per 100.000 zijn.2
Hoewel het aantal straffen dat in Nederland werd opgelegd over de
hele lijn afnam in de afgelopen tien jaar, verdubbelde het aantal
gevallen van reclasseringstoezicht bijna van 7.224 naar 13.790
(Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, tabel 7.12).
Los van de omvang van toezicht, zijn ook de duur en de intensiteit
ervan zeer toegenomen. De maximumduur van het toezicht is in
Nederland binnen enkele jaren opgelopen van maximaal drie jaar tot
mogelijk levenslang toezicht na het ondergaan van een tbs-maatregel
of lange detentie (Jue Volker 2018). Technologische vernieuwingen,
zoals elektronisch toezicht – al dan niet uitgeoefend met behulp van
gps – en de introductie van de Alcoholmeter, hebben het toezicht verder geïntensiveerd. En er staat ons nog meer te wachten, leert een
recent WODC-rapport ons over het gebruik van nieuwe technologieën:
de stappenteller om te meten of een onder toezicht gestelde wel
genoeg beweegt, of een zweetmeter die aangeeft of het stressniveau
niet te veel aan het oplopen is (Cornet e.a. 2017).
Vormen van toezicht in de samenleving worden vaak geïntroduceerd
met het doel toepassing van vrijheidsbeneming terug te dringen. Met
dit doel wordt nu ook in Nederland in het kader van de modernisering
van het Wetboek van Strafvordering overwogen de figuur van de voorlopige vrijheidsbeperking te introduceren.3 Vrijheidsbeperkende voorwaarden kunnen dan niet meer alleen aan verdachten worden opgelegd als voorwaarde bij een schorsing van de voorlopige hechtenis,
maar ook als zelfstandige maatregel. Of dit daadwerkelijk tot een
afname van het gebruik van de voorlopige hechtenis zal leiden, is echter maar de vraag (Boone e.a. 2019). Feitelijk blijkt de introductie van
nieuwe vormen van toezicht in de samenleving vaak samen te gaan
met een toename van de vrijheidsbeneming. Voor de Verenigde Staten
heeft Phelps laten zien dat in staten waar er sprake is van een grote
detentiepopulatie, ook het aantal mensen dat onder toezicht staat
meestal hoog is (Phelps 2013). Voor Europa toont het onderzoek van
Aebi en collega’s dat in de periode 1990-2010 een toename van het

2 Zie www.dji.nl/binaries/DEF%20%20infographic%20gevangeniswezen%20sep_2018_tcm41
-352270.pdf, laatst geraadpleegd 2 maart 2019.
3 MvT bij het conceptvoorstel voor Boek 2 van het Wetboek van Strafvordering, p. 35-35
en 71.
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aantal personen onder toezicht bijna altijd samenging met een gelijktijdige groei van de detentiepopulatie, ook in Nederland (Aebi e.a.
2015). Net als de toename van het aantal gedetineerden, is ook de
groei van het aantal personen onder toezicht een uitdrukking van het
strafklimaat in een land. Naarmate het meer wordt toegepast voor
lichte delicten, gaat het vaker hand in hand met een toename van de
vrijheidsbeneming, aldus Phelps. En er is ook een samenhang met het
beleid inzake het voortijdig stopzetten van het toezicht als de tenuitvoerlegging van de voorwaarden mislukt (Phelps 2013, p. 69). De constatering dat toezicht zeker niet steeds in de plaats komt van vrijheidsbeneming, in combinatie met de vaststelling dat het toezicht zelf
steeds intensiever wordt, maakt duidelijk dat over toezicht en de juridische waarborgen bij het toepassen ervan niet licht moet worden
gedacht. Het kan zeker niet worden beschouwd als een gunst, waarmee verdachten en veroordeelden blij moeten zijn omdat het hen uit
de gevangenis houdt.
Het opleggen van een toezichtmaatregel of het falen ervan roept vaak
emoties op in de samenleving. Dat is natuurlijk het geval als het misgaat en er tijdens het toezicht alsnog (ernstige) strafbare feiten worden
gepleegd. Het meest recente, afschuwelijke, voorbeeld is de moord op
Anne Faber op 29 september 2017 door een veroordeelde zedendelinquent, die de laatste fase van zijn straf uitzat in een behandelkliniek
waar hij veel vrijheden kreeg. Maar ook de beslissing zelf kan publieke
commotie veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de ophef rond de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der G. Er werd onder
andere een protestmars georganiseerd en 40.000 mensen ondertekenden een petitie. Hoewel uit dergelijke gebeurtenissen zou kunnen
worden afgeleid dat er geen draagvlak is voor toezicht in de samenleving, blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies het tegendeel
(Ruiter e.a. 2011; Aarten 2014). Dit kan ook worden afgeleid uit het feit
dat veel burgers bij de uitvoering van toezicht betrokken zijn, bijvoorbeeld als projectmedewerker op een taakstrafproject of als vrijwilliger
(Boone 2019).
Dit alles was voor de redactie en redactieraad van Justitiële verkenningen aanleiding om een nummer aan dit thema te wijden. Het eerste
artikel, geschreven door Jeroen ten Voorde, benadert het onderwerp
vanuit een rechtsfilosofische en rechtstheoretische invalshoek. De
auteur schaart zich achter de oproep van andere juristen dat de toegenomen sanctiedifferentiatie tot een algehele herbezinning op het
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strafrechtelijk sanctiestelsel zou moeten leiden. Hij bespreekt drie fundamentele kwesties die samenhangen met het uitoefenen van toezicht
in de samenleving: de betekenis van autonomie bij toezicht, de positie
van de autonome persoon die object is van toezicht en de verschillende doelen van toezicht.
De ervaringen van degenen op wie het toezicht wordt uitgeoefend, zijn
tot nu toe onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek. Jennifer
Doekhie, Esther van Ginneken, Anja Dirkzwager en Paul Nieuwbeerta
beschrijven de situatie van ex-gedetineerden die voorwaardelijk in
vrijheid zijn gesteld. Hoe ervaren zij de opgelegde voorwaarden en de
wijze waarop het toezicht op hen wordt uitgeoefend? Hoe vinden zij
dat die ervaringen bijdragen aan hun terugkeer in de samenleving en
het proces van stoppen met criminaliteit? Hoewel de interviews laten
zien dat reclasseringswerkers zeer betrokken zijn bij de begeleiding
van ex-gedetineerden, ervaren de ex-gedetineerden het toezicht als
meer gericht op controle dan op begeleiding. Tevens vinden zij dat het
maar weinig bijdraagt aan hun proces van terugkeer naar de samenleving. In hun ogen is toezicht het meest zinvol als reclasseringswerkers
hun discretionaire bevoegdheid gebruiken om ruimte te maken voor
een proces van vallen en opstaan.
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de beslissing een vrijheidsbeperkende sanctie voortijdig af te breken en te veranderen of
om te zetten in een vrijheidsbenemende straf. Toch zijn met die
beslissing grote belangen gemoeid: de betrokkene kan (opnieuw)
gedetineerd raken, terwijl voor de samenleving de veiligheid in het
geding is. Miranda Boone presenteert in haar bijdrage een aantal
bevindingen van een internationaal vergelijkende pilotstudie naar
breach decision-making, zoals deze materie in het Engels wordt aangeduid. Met gebruikmaking van Hawkins’ concept van seriële besluitvorming (Hawkins 2003) wordt het proces van besluitvorming in kaart
gebracht in de tien bij het onderzoek betrokken landen. Zichtbaar
wordt dat de beslissing of een sanctie al dan niet moet worden herzien, over meerdere lagen gaat en dat de definitieve beslisser in grote
mate afhankelijk is van de informatie die wordt verstrekt door eerdere
beslissers en toezichthouders. Dat roept de vraag op hoe enerzijds
adequaat toezicht kan worden uitgeoefend met inachtneming van de
waarborgen van een eerlijk proces voor de betrokkene en anderzijds
voldoende discretionaire ruimte kan worden geboden aan toezicht-
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houders om de betrokkene te ondersteunen bij het succesvol afronden
van het toezicht.
Draagvlak voor toezicht in de samenleving komt heel duidelijk tot uitdrukking in de Circles of Support and Accountability (COSA), die al
tien jaar actief zijn in Nederland. Veroordeelde zedendelinquenten
worden in hun resocialisatieproces ondersteund door een groep zorgvuldig geselecteerde en getrainde vrijwilligers. De bijdrage van Mechtild Höing en Audrey Alards geeft een schets van de verschillende varianten van het model en gaat in op de effectiviteit van COSA en de
methodologische grondslagen ervan. De verschillende varianten in de
verschillende landen laten zien dat het model robuust is en een grote
mate aan flexibiliteit toelaat. Onderzoek naar de invloed van de verschillen in uitvoering op de effectiviteit ontbreekt nog geheel. Evenmin is duidelijk of COSA nu vooral werkt door de emotionele of door
de praktische sociale steun en wat effectieve strategieën zijn om vrijwilligers te werven en te trainen.
Zoals hierboven al werd aangegeven, worden ook steeds vaker technologische hulpmiddelen ingezet om het toezicht vorm te geven. In de
laatste bijdrage aan dit themanummer stelt Katy de Kogel de vraag hoe
technologische hulpmiddelen bijdragen aan toezicht en de succesvolle terugkeer van delinquenten in de samenleving. Globaal worden
technologische hulpmiddelen bij toezicht wel uitgesplitst in zogeheten
‘eerste generatie’ (gps-tracking) en ‘tweede generatie’ (smartphoneen sensortechnologie) hulpmiddelen. De auteur bespreekt wat globaal
bekend is over de effectiviteit en veronderstelde werkingsmechanismen van eerste generatie technische hulpmiddelen. Vervolgens wordt
verkend welke meerwaarde tweede generatie technische hulpmiddelen hebben. Deze kunnen potentieel bijdragen aan het resocialisatieproces doordat ze op afzonderlijke individuen kunnen worden afgestemd en daarnaast toezicht en begeleiding kunnen combineren. Op
dit moment is er echter nog weinig bekend over hun effectiviteit.
Miranda Boone
Marit Scheepmaker *

* Gastredacteur prof. mr. dr. M.M. Boone is als hoogleraar criminologie en vergelijkende
penologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit
Leiden. Zij is tevens lid van de redactieraad van Justitiële verkenningen. Mr.drs.
M.P.C. Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
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Enkele reflecties op toezicht in het
Nederlands strafrechtelijk
sanctiestelsel
Jeroen ten Voorde *

In 2018 vergaderde de Vereniging voor de vergelijkende studie van het
recht van België en Nederland over vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming in het strafrechtelijk sanctierecht. Namens Nederland schreef
F.W. Bleichrodt een kritisch preadvies (Bleichrodt 2018). De preadviseur richtte zijn pijlen niet slechts op de ‘onoverzichtelijkheid van het
sanctiestelsel’ (vgl. Bleichrodt 2011), hij wees er ook op dat een ‘zware
wissel wordt getrokken op de proportionaliteit van de strafrechtelijke
sanctie’. Hij tekent als bezwaar aan dat aan recente wetswijzigingen
‘geen overkoepelende gedachtevorming ten grondslag [ligt] over de
plaats van toezicht in het sanctiestelsel’ en spreekt van een ‘risico van
cumulatie van toezicht’, terwijl een algemeen kader node wordt
gemist. Volgens Bleichrodt is de tijd rijp voor een ‘herbezinning’ op
het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel (Bleichrodt 2018, p. 188).
De roep om herbezinning wordt gekoppeld aan de groei van het toezicht in het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel. Toezicht is een
‘wijdverbreid en complex fenomeen’ (Boone 2018) dat in het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel sterk aan belang heeft gewonnen
(Van der Wolf & Struijk 2014; Struijk 2018). Het toegenomen belang
van toezicht nodigt uit tot verder onderzoek. In deze bijdrage reflecteer ik op een aantal thema’s die in het wetenschappelijk onderzoek
over toezicht naar voren zijn gekomen, maar nog nauwelijks door een
meer filosofische bril zijn bekeken. Deze thema’s houden verband met
de persoon die onder toezicht is gesteld, de betekenis van toezicht
voor het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel en de doelen van toezicht binnen ons sanctiestelsel.

* Prof. dr. mr. J. ten Voorde is universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Universiteit
Leiden en bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie (leerstoel Leo Polak) aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
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Ten aanzien van het eerste thema is in de afgelopen jaren onderzoek
gedaan naar de rechtspositie van de onder toezicht gestelde (Boone
2009), alsmede naar de wijze waarop deze personen het op hen uitgeoefende toezicht hebben ervaren (zie verwijzingen in Boone 2018).
Mogelijke gevolgen van toezicht voor het huidige Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel, in het bijzonder het daarin gemaakte onderscheid tussen straf en maatregel, zijn onder andere door Struijk (2018)
en Schuyt (2011) gesignaleerd. Ook naar de doelen van toezicht (en het
daadwerkelijk bereiken daarvan) is onderzoek gedaan, terwijl in
onderzoek naar straffen in de huidige democratische samenleving ook
op de plaats van toezicht is gewezen (Van Oenen 2011, p. 60). Deze
onderzoeken hebben ons inzicht in toezicht verrijkt. Wat echter lijkt te
ontbreken is onder meer expliciete aandacht voor het mensbeeld dat
in het kader van het in dit nummer centraal staande toezicht wordt
gehanteerd en wat dat mensbeeld voor ons inzicht in toezicht kan
betekenen. In onderzoek naar toezicht door instanties wordt veel aandacht gegeven aan de praktische uitdagingen van het uitoefenen van
toezicht, minder aandacht gaat uit naar toezicht in relatie tot de
(straf)doelen die door toezichthouders moeten worden bereikt. Welke
doelen kunnen worden onderscheiden en wat betekenen die doelen
voor toezicht? Ook verdient de betekenis van toezicht voor het tweesporenstelsel onze aandacht. Is het voor ons sanctiestelsel zo kenmerkende onderscheid tussen straf en maatregel nog wel te handhaven?
Deze bijdrage beoogt niet meer te zijn dan een eerste reflectie op de
onderwerpen die zojuist werden genoemd. Daarbij vertrek ik vanuit
relevante parlementaire stukken over toezicht, om vervolgens – associatief – te reflecteren op deze stukken en daarin verwoorde keuzes.
Wat niet volgt is een doorwrocht filosofisch betoog, onderbouwd met
veel literatuur, maar wel enkele opmerkingen die kunnen worden
gezien als aandachtspunt bij verder onderzoek.

Toezicht en autonomie
Toezicht wordt uitgeoefend op iemand. Wie is de persoon die onder
toezicht is gesteld? In de literatuur is daaraan de laatste jaren veel aandacht geschonken. Het valt op dat tamelijk veel wetenschappelijk
onderzoek gericht is op het leren kennen van sociale en neurowetenschappelijke kenmerken van de mens die met het strafrecht te maken
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krijgt (Den Bak e.a. 2017). Hier komt een mensbeeld naar voren van
een persoon die slechts in beperkte mate verantwoordelijkheid kan
dragen voor zijn handelen en wiens handelen vooral moet worden
begrepen in het licht van sociale en cognitieve beperkingen.1
Tegelijkertijd opteren beleidsmakers en politici voor een mensbeeld
waarin de gestrafte persoon verantwoordelijk wordt gehouden voor
een succesvolle tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde sanctie
(Van Ginneken 2018).2 Met betrekking tot toezicht wordt in de toelichting bij het wetsvoorstel straffen en beschermen opgemerkt dat de veroordeelde ‘zelf de sleutel in handen [heeft] voor een geslaagde terugkeer in de maatschappij. Met zijn gedrag en inspanningen tijdens de
detentieperiode moet de gedetineerde kunnen laten zien dat hij bereid
is te investeren in zichzelf.’3 Tevens wordt gesproken van het tonen
van inzet voor een succesvolle terugkeer in de samenleving.4 Autonomie (of eigen verantwoordelijkheid) wordt in de geciteerde parlementaire stukken op twee manieren uitgelegd. Ten eerste wordt autonomie beschouwd als iets dat van een persoon is. Ten tweede wordt
autonomie opgevat als het kunnen maken van keuzes. We spreken van
persoonlijke en keuzeautonomie.
Over autonomie is heel veel geschreven. Het voert te ver alle perspectieven de revue te laten passeren. Ik maak hier gebruik van het handzame overzicht dat de filosoof Sneddon (2013) schreef. Deze
omschrijft persoonlijke autonomie als de overkoepelende notie van
autonomie. Zij bestaat onder andere uit keuzeautonomie. Keuzeautonomie is de capaciteit om te kunnen kiezen en om op die keuzes te
kunnen reflecteren. Autonoom is een keuze wanneer na reflectie dit de
keuze is die iemand ook echt wil. Wanneer een veroordeelde in het
kader van de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel verklaart
geen strafbare feiten meer te zullen plegen, is die keuze slechts autonoom wanneer hij ook na reflectie tot dezelfde conclusie komt. Keuzes
die men – wanneer men de kans krijgt – weer terzijde schuift, zijn bijgevolg geen autonome keuzes.
Men kan zich afvragen of het in het kader van toezicht ertoe bewegen
van veroordeelden om de autonome keuze te maken om geen straf-

1 Bijv. Koers & Kansen. Whitepaper over de toekomst van de sanctie-uitvoering. Bijlage bij
Kamerstukken II 2016/17, 24587, 689, p. 9.
2 Ook strafrechtswetenschappers benadrukken het belang van het autonome subject. Zie
o.a. De Jong 2012.
3 Kamerstukken II 2018/19, 35122, 3, p. 6.
4 Kamerstukken II 2013/14, 33816, 3, p. 24.
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bare feiten meer te plegen een vorm van externe beïnvloeding is
(manipulatie) die op gespannen voet staat met autonomie. Kun je willen wat je echt wilt als een ander vertelt wat je moet willen? Wanneer
de extern beïnvloede keuzes integreren met de rest van een persoon, is
autonomie volgens Sneddon nog steeds denkbaar (2013, p. 37 e.v.).
Wanneer hij de keuze geen misdaad te plegen integreert in de rest van
zijn ‘zelf’, is het een autonome keuze om voortaan zonder misdaad te
leven. Beleid dat er niet op is gericht een leven zonder misdaad te
laten internaliseren in een persoon, is er niet op gericht iemand met
een beroep op zijn autonomie of eigen verantwoordelijkheid te laten
kiezen voor een leven zonder misdaad. Het is beleid voor de korte
termijn, voor de eerste, niet-doordachte, keuze. Het stimuleert mogelijk wel calculerend gedrag (vgl. Struijk 2018), maar daarmee is niet
gezegd dat de veroordeelde de misdaad voortaan echt wil afzweren.
Persoonlijke autonomie omvat ook het vermogen tot zelfkennis (Sneddon 2013, p. 49 e.v.). Zelfkennis komt neer op het vermogen controle
over het eigen leven uit te oefenen. Daarbij gaat het om het hele leven,
niet slechts een deel ervan, bijvoorbeeld het feit dat hij strafbare feiten
pleegt. Hiervoor zagen we dat een veroordeelde moet investeren in
zichzelf. Wat daarmee wordt bedoeld, is niet helemaal duidelijk.
Onduidelijk is ook of het toezicht dat op een Nederlandse veroordeelde wordt uitgeoefend op zijn gehele persoon ziet. Soms houdt het
toezicht slechts verband met het strafbare feit dat is gepleegd. Dat verband is soms sterk, maar wanneer we het toezicht in het kader van de
gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel in ogenschouw nemen (art. 38ab Wetboek van Strafrecht), dan is er wel een
verbinding met het gepleegde strafbare feit te maken, al is zij niet heel
erg sterk (Fokkens 2016). Ook in het wetsvoorstel straffen en beschermen wordt nadruk op de persoon gelegd en staat het strafbare feit
waarvoor hij is veroordeeld meer op de achtergrond.5 Dat zou erop
kunnen duiden dat het investeren in zichzelf betekent dat een persoon
in zijn gehele persoon moet investeren.
Investeren in de persoon als geheel betekent dat hij niet alleen moet
laten zien dat hij geen strafbare feiten meer zal plegen. Hij moet meer
dan dat. Dat brengt ons bij het derde onderdeel van autonomie: zelfcreatie. Jezelf creëren is controle over je eigen identiteit krijgen en
keuzes kunnen maken over jezelf (Sneddon 2013, p. 59). Het gaat er

5 Vgl. Kamerstukken II 2018/19, 35122, 3, p. 2.
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hier vooral om dat toezicht uitoefenen op een persoon die in zijn
gehele persoon moet investeren de vraag oproept hoever dat toezicht
eigenlijk reiken moet en mag. Met betrekking tot de reclassering wordt
opgemerkt dat zij resocialiserende componenten moet verwerken in
het toezicht (RSJ 2017, p. 15). Die houden veelal verband met het delict
dat is begaan en waarvoor iemand is veroordeeld. Dat zou betekenen
dat die trainingen de persoon helpen bij het investeren in een deel van
zichzelf. We zien ook een persoonsgerichte aanpak vooropstaan,
waarmee de gehele persoon lijkt te worden bedoeld. Daarvoor kunnen
ook andere trainingen gewenst zijn dan die met het strafbare feit in
verband staan. Indien dat de bedoeling is, dwalen we dan niet af van
de strafrechtelijke titel op basis waarvan toezicht wordt uitgevoerd?6 Is
de inbreuk op de persoon dan niet te groot? Wordt dan aan autonomie
gewerkt, of wordt zij juist tegengewerkt?

Toezicht en het tweesporenstelsel
Het tweesporenstelsel beschermt de burger tegen een vergeldende
straf die ontkoppeld is van schuld en maakt tegelijkertijd het opleggen
van een uit oogpunt van schuld disproportionele maar in het belang
van preventie en beveiliging noodzakelijke sanctie mogelijk. Het
onderscheid tussen straf en maatregel heeft in het bijzonder vanaf het
einde van de negentiende eeuw vorm gekregen ten gevolge van een
verfijning van het denken over strafdoelen en het plaatsen van preventie boven vergelding. Het onderscheid tussen straf en maatregel is in
ons strafrechtelijk sanctiestelsel nog steeds ‘leidend’ (Bleichrodt &
Vegter 2016, p. 40). Het geformuleerde onderscheid tussen beide typen
sancties neemt niet weg dat straf en maatregel naar elkaar toe zijn
gegroeid. Dat hoeft het onderscheid op theoretisch niveau niet weg te
nemen, tenzij er sprake is van een situatie die ook op theoretisch
niveau ertoe moet leiden dat het onderscheid tussen straf en maatregel opnieuw moet worden doordacht. Geeft het toegenomen belang
van toezicht aanleiding tot een doordenking van het tweesporenstelsel?

6 De worsteling met het toezicht op Volkert van der G. gedurende zijn voorwaardelijke invrijheidstelling maakt de actualiteit van deze vragen indringend duidelijk. Zie over de casus
Van der G. Boone 2018.
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Het valt op dat er op het niveau van de voorwaarden waarop toezicht
kan worden uitgeoefend weinig verschil bestaat tussen straffen en
maatregelen. Dat hoeft nog niet zoveel te zeggen. Straffen kunnen ook
preventie en beveiliging tot doel hebben. Het belangrijkste verschil
tussen straffen en maatregelen is echter de nadruk die bij straf wordt
gelegd op proportionaliteit en – via schuld – de relatie met het
gepleegde strafbare feit. Dat zou met zich kunnen meebrengen dat
toezicht aan tijd gebonden moet zijn, als de uitdrukking van proportionaliteit en de voorwaarden waarop de naleving wordt toegezien, verband houden met het strafbare feit waarvoor is gestraft. Bij maatregelen is die binding aan tijd en strafbaar feit hoegenaamd afwezig. Dat
maakt dat ‘tijdloos’ toezicht in ieder geval denkbaar is.
De relativering van de verbinding tussen strafbaar feit en straf op het
niveau van de voorwaarden waarop toezicht wordt uitgeoefend, zou
op zichzelf ook kunnen worden gerelativeerd. Dat kan op twee manieren. Ten eerste heeft vergelding als strafdoel misschien lang niet zo’n
prominente status als in de discussie over het tweesporenstelsel wel
wordt verondersteld. Ze wordt als strafdoel wel opgevoerd (in de vorm
van leedtoevoeging aan de dader en herstel van door hem veroorzaakt
leed), maar de nadruk ligt vooral op het strafdoel voorkomen van herhaling.7 Als ook straffen vooral met dat doel worden opgelegd, is het
verschil met maatregelen gerelativeerd, waardoor het niet zo vreemd
is dat het toezicht op het naleven van voorwaarden onderling weinig
verschil vertoont. De vraag zou dan opkomen waarom – als toezicht
op naleving van voorwaarden met het oog op het voorkomen van herhaling van strafbare feiten zo belangrijk is – het bestaande sanctiestelsel wordt gehandhaafd.
Ten tweede zou kunnen worden beweerd dat het beeld dat we bij vergelding hebben niet juist is. Vergelding koppelen we nu aan het strafbare feit dat is begaan. Opvallend aan het discours over toezicht is dat
daarbij soms het verleden relevant kan zijn, namelijk in het kader van
verlenging van de proeftijd. Verlenging daarvan (en dus van het toezicht) wordt namelijk gerechtvaardigd als adequate reactie op ‘problemen die zich bij de veroordeelde bij het naleven van de aan de VI verbonden voorwaarden’ hebben voorgedaan.8 Verlengd toezicht dus als
vergelding voor het niet naleven van voorwaarden. Vergelding wordt
hier nog beschouwd als reactie op gepleegd ‘onrecht’. Van Stokkom
7 Kamerstukken II 2018/19, 35122, 3, p. 5.
8 Kamerstukken II 2013/14, 33816, 3, p. 25.
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meent dat we ons bij vergelding op het verleden én de toekomst moeten oriënteren. In een prikkelend artikel, prikkelend mede omdat veel
auteurs er met reden van uitgaan dat bij vergelding het verleden centraal staat (Ten Voorde 2015), omschrijft Van Stokkom een vergeldende straf als ‘een opzettelijke inbreuk op vrijheden en rechten van
de schuldige, die deprivatie en verplichtingen met zich meebrengt’
(2016, p. 796). Hij koppelt de verplichtingen primair aan herstel voor
slachtoffers en stelt zich hiermee in een traditie die inmiddels ook
onze wetgever lijkt aan te spreken. Die verbindt straffen ook steeds
meer met de belangen van slachtoffers, al is daarmee niet gezegd dat
de wetgever het perspectief van Van Stokkom helemaal omarmt.9 Verplichtingen hebben volgens Van Stokkom ook met de dader zelf te
maken: ‘Het komt erop aan dat de verplichting [de veroordeelde] aanspoort tot het nemen van verantwoordelijkheid’ (2016, p. 803). Verantwoordelijkheid nemen hoeft niet beperkt te zijn tot herstel van het
leed dat slachtoffers is aangedaan, zij kan meer algemeen ook betrekking hebben op het treffen van maatregelen om te voorkomen dat
iemand opnieuw strafbare feiten begaat. Daarop toezien is niet alleen
nodig om te bezien of verplichtingen worden nagekomen. Is niet
denkbaar dat met toezicht ook enige deprivatie wordt bereikt? En als
dat het geval is, wat moeten we daaruit afleiden met betrekking tot het
onderscheid tussen straf en maatregel in ons sanctiestelsel?
De omschrijving van straf door Van Stokkom roept de vraag op of hij
nog een verschil ziet tussen straf en maatregel. De term schuldige kan
misleidend zijn, omdat hij niet gelijkstaat aan een persoon die een verwijt wordt gemaakt. Het kan ook gaan om een persoon die een strafbaar feit heeft begaan. Ook de persoon die ter beschikking is gesteld, is
dan schuldige. Onduidelijk is ook of deprivatie en het nemen van verantwoordelijkheid onder het verband van het opzet staan, of dat meebrengen een kleurloos begrip is en slechts een causaal verband veronderstelt. Van Stokkom is ook op dit punt niet zonder meer duidelijk
(2016, p. 802). Indien slechts een causaal verband wordt verondersteld, vallen maatregelen ook onder de definitie, waardoor het onderscheid tussen straf en maatregel irrelevant is geworden. Is dat wenselijk? Het antwoord daarop hangt af van het antwoord op meerdere vragen, waaronder: hoe belangrijk is schuld (in de zin van verwijtbaarheid) voor het onderscheid tussen straf en maatregel en voor het

9 Kamerstukken II 2018/19, 35122, 3, p. 11-12.
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bepalen van straf; hoe belangrijk is proportionaliteit in het sanctiestelsel; en – bij een zeker belang – hoe garanderen we proportionaliteit?
Van Stokkom introduceert het begrip ‘publieke redelijkheid’ en stelt
dat de ‘verplichtingen’ die daders ‘op zich nemen’ in overeenstemming moeten zijn met ‘de ernst van de inbreuk’ (2016, p. 797). Met
betrekking tot toezicht zou kunnen worden beweerd dat toezicht tijdens de tenuitvoerlegging van een straf aan tijd en intensiteit gebonden moet zijn. Hoe deze moeten worden bepaald, is onduidelijk
wanneer niet alleen het verleden, maar ook de toekomst relevant is
voor vergelding. Een andere vraag is of publieke redelijkheid ook relevant moet zijn voor het toezicht in het kader van het opleggen van
maatregelen, en welke gezichtspunten daarbij dan in acht genomen
moeten worden.

Doelgerichtheid van toezicht
Strafrechtelijk toezicht ziet op naleving van voorwaarden die kunnen
worden opgelegd. Die worden om een bepaalde reden of met een
bepaald doel opgelegd. Het formuleren van doelen betekent dat het
behalen daarvan wordt nagestreefd. In beleidsdocumenten en parlementaire stukken waarin naar toezicht wordt verwezen, wordt verbinding gelegd met het terugdringen van recidive. Dat is volgens de
minister voor Rechtsbescherming op drie manieren mogelijk: door
afschrikking, incapacitatie en resocialisatie. Deze manieren worden
kortweg omschreven als niet durven recidiveren, niet kunnen recidiveren en niet willen recidiveren.10 Hierop wordt toezicht uitgeoefend.
Als we deze manieren van terugdringing van recidive en toezicht met
elkaar in verband brengen, ontstaat het volgende beeld.
Toezicht op incapacitatie lijkt het meest eenvoudig, door erop toe te
zien dat een persoon zich niet onrechtmatig aan zijn insluiting onttrekt.11 Toezicht in het kader van afschrikking en resocialisatie moet
meer omvatten. Bij afschrikking zal het toezicht zo moeten zijn ingericht dat de persoon die onder toezicht is gesteld dat zo onprettig
vindt dat hij het niet meer in zijn hoofd haalt om opnieuw in de fout te
gaan. Met betrekking tot resocialisatie staan centraal ‘evidence-based’

10 Kamerstukken II 2018/19, 35122, 3, p. 5.
11 Incapacitatie wordt hier uitgelegd als incapacitatie door detentie. Zie over de verschillende
betekenissen van incapacitatie Duker & Malsch 2012.
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interventies die op maat van de veroordeelde zijn gesneden. Toezicht
bestaat dan uit effectieve hulp en steun.
Het voorgaande wijst uit dat hoewel er tussen toezicht en het terugdringen van recidive een relatie wordt onderkend, dat op zichzelf nog
niet zoveel zegt. Het hangt van de wijze waarop men recidive wil
terugdringen af hoe men het toezicht inricht. Over het toezicht kan
nog meer worden gezegd.
Toezicht vindt plaats in het hier en nu. Bij afschrikking en resocialisatie geldt dat het toezicht op de toekomst is gericht. Incapacitatie betekent hier niet meer dan dat tijdens insluiting geen strafbare feiten
worden gepleegd. Of door insluiting recidive na insluiting wordt voorkomen, hoeft niet het doel van insluiting te zijn. Toezicht komt neer
op controle op ingeslotenheid. Bij afschrikking gaat het erom dat ook
na ommekomst van de straf geen strafbare feiten meer zullen worden
gepleegd. Hier wordt benadrukt dat de straf, inclusief het daarin opgelegde toezicht, voor de veroordeelde een groter nadeel vormt dan het
voordeel dat hij met het begaan van strafbare feiten heeft behaald.
Toezicht is bij zowel incapacitatie als afschrikking een inspanningsverplichting, die overigens niet hetzelfde is. Bij afschrikking geldt ook
een resultaatsverplichting: het toezicht moet de veroordeelde ertoe
hebben gebracht dat hij na ommekomst van de sanctie geen strafbare
feiten meer zal begaan. Een resultaatsverplichting zien we bij toezicht
op incapacitatie slechts met betrekking tot de insluiting zelf. Ook bij
toezicht in het kader van resocialisatie gelden een inspannings- en
resultaatsverplichting. De voorwaarden waarop toezicht wordt uitgeoefend, hebben tot doel dat de veroordeelde voortaan afziet van het
begaan van strafbare feiten. Anders dan bij afschrikking gaat het bij
resocialisatie niet alleen om een rationele afweging van de voordelen
van het begaan van strafbare feiten en de nadelen van het ondergaan
van een sanctie; bij resocialisatie moet toezicht leiden tot heropvoeding. Zij kan in termen van kosten-baten zijn vormgegeven, ze kan ook
(andere) idealen op het oog hebben.
De minister gaf met zijn opsomming van manieren van recidivevermindering geen rangorde aan. Dat beoogde hij ook niet. Hij beoogde
zelfs niet te stellen dat recidivevermindering het enige te bereiken doel
is.12 Wordt echter niet te veel verwacht van het toezicht en van de
instanties die belast zijn met het uitvoeren van toezicht? Een andere

12 Kamerstukken II 2013/14, 33816, 3, p. 1-2.
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vraag is of met de veelheid van te bereiken doelen, elk daarvan kan
worden bereikt. Die vraag veronderstelt dat de verschillende doelen
van elkaar afwijken. De doelen hebben met elkaar gemeen dat zij
telkens gaan over het beheersen van risico’s. Deze risico’s, vooral het
risico op herhaling, worden meetbaar geacht. Er wordt zelfs grote
waarde gehecht aan te meten risico’s, omdat die consequenties kunnen hebben voor het verlengen (en aanpassen) van het uitgeoefende
toezicht. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
meent dat helderheid over (kwantitatieve en kwalitatieve) effecten van
toezicht ‘een belangrijke bijdrage lever[t] aan de publieke verantwoording over de opbrengsten en maatschappelijke meerwaarde’ van toezicht. Volgens de WRR kunnen toezichthouders dan ‘ook beter laten
zien welke politieke en maatschappelijke verwachtingen van het toezicht wel of niet realistisch zijn’ (WRR 2013, p. 64). De wens lijkt hier
de vader van de gedachte. De vraag zou ook moeten zijn welke verwachtingen gewekt mogen worden.
Toezicht vindt in de regel gedurende een bepaalde tijd plaats. Die
tijdsbegrenzing is gerelativeerd (verlenging van proeftijden) en is soms
zelfs geheel verdwenen (denk aan de vrijheidsbeperkende en gedragsbeïnvloedende maatregel). Een en ander wordt onderbouwd met een
beroep op het recidiverisico en maatschappelijke veiligheid. Alleen tijdens toezicht kunnen zij worden gesignaleerd, teruggedrongen of
ingeperkt.13 Wordt hier een nieuw doel van toezicht geformuleerd dat
gelijkenissen vertoont met incapacitatie (vgl. Struijk 2014; Duker &
Malsch 2012)? Gelijk incapacitatie is het doel daarvan niet op de toekomst gericht, maar op het hier en nu. Indien met toezicht slechts het
reguleren van gedrag in het heden wordt bewerkstelligd, wordt de toekomst irrelevant. Dat kan consequenties hebben voor de inrichting
van het toezicht en de mogelijkheden om in de toekomst een toezichtvrij bestaan te leiden. Wanneer bijvoorbeeld niet wordt gewerkt aan
resocialisatie, is denkbaar dat gedragsverandering niet wordt bereikt
en het risico voor slachtoffers en gemeenschap onverminderd aanwezig blijft, als gevolg waarvan het verminderen of zelfs opheffen van het
toezicht lastig te bereiken valt. Onder toezicht staan betekent dan een
manier van leven, terwijl het bestaansrecht van toezicht verandert:
van het bereiken van een toekomstig doel krijgt toezicht een op zich-

13 Kamerstukken II 2013/14, 33816, 3, p. 2.
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zelf gericht doel. Of dat doel aanvaardbaar is, verdient nader onderzoek.

Afsluiting
Deze bijdrage beoogde een eerste, tamelijk associatieve, reflectie te
geven op enkele onderwerpen die met het fenomeen toezicht in verband kunnen worden gebracht. Drie onderwerpen passeerden de
revue: de relatie met autonomie, de mogelijke betekenis van toezicht
voor het tweesporenstelsel en een reflectie op enkele strafdoelen en de
wijze waarop daarop toezicht kan worden uitgeoefend. Het voorgaande wijst er niet alleen op dat ten aanzien van de drie onderwerpen
afzonderlijk allerlei vragen opkomen die in verder onderzoek over toezicht kunnen worden geadresseerd. Wat ook opvalt is dat er tussen de
verschillende onderwerpen raakvlakken zijn. In het bijzonder komt de
vraag op hoe het mensbeeld van het autonome subject zich verhoudt
tot de doelen die in het kader van toezicht worden gesteld alsmede de
neiging om toezicht als doel in zichzelf te beschouwen. Hoewel het
realiseren van autonomie in een setting waarop toezicht wordt uitgeoefend niet onmogelijk is, lijkt er een zekere spanning te ontstaan
wanneer toezicht een doel in zichzelf wordt. Bij toezicht als doel in
zichzelf kunnen diverse kanttekeningen worden geplaatst, waarvan
een belangrijke is dat irrelevant wordt of er met toezicht iets wordt
bereikt. De status quo dat er toezicht wordt uitgeoefend, lijkt
belangrijker dan dat er tijdens het uitoefenen van toezicht gewerkt
wordt aan een bepaald doel, zoals het voorkomen van recidive.
Hoewel hiervan in algemene zin wellicht geen sprake is, valt op dat
met betrekking tot toezicht de laatste jaren vooral in tijd onbepaald
toezicht mogelijk is gemaakt en ten minste de schijn wordt gewekt dat
de status quo van toezicht belangrijker is dan de toekomst van de
persoon die onder toezicht is gesteld. Opvallend in dit verband is dat
toezicht inmiddels ook naar het verleden verwijst, alsof voor het bereiken van een status quo van toezicht zich iets in het verleden moet
hebben afgespeeld dat dergelijk toezicht rechtvaardigt. Er lijkt aldus
een verbinding te worden gelegd tussen vergelding en toezicht. Die
verbinding, die hier werd gesignaleerd, maar waarnaar nader onderzoek zal moeten worden verricht, roept de vraag op naar de proportionaliteit van toezicht en de determinanten van proportionaliteit, als-
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mede de plaats van toezicht binnen het tweesporenstelsel en – van
groter gewicht – de toekomstbestendigheid daarvan.
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Controle of begeleiding?
Ervaringen met reclasseringstoezicht tijdens de
voorwaardelijke invrijheidstelling
Jennifer Doekhie, Esther van Ginneken, Anja Dirkzwager en Paul Nieuwbeerta *

Het is al meer dan tien jaar geleden, op 1 juli 2008, dat de regeling van
de vervroegde invrijheidstelling wijzigde naar een invrijheidstelling die
pas doorgang kan vinden onder bepaalde voorwaarden en ook herroepen kan worden bij schending van die voorwaarden (Schuyt 2010).
Artikel 15a van het Wetboek van Strafrecht stelt dat de voorwaardelijke
invrijheidstelling (hierna: VI) gebonden is aan de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich niet schuldig maakt aan een strafbaar
feit tijdens de proeftijd en zich daarnaast houdt aan eventuele
bijzondere voorwaarden, waaronder vrijheidsbeperkende voorwaarden (zoals een locatieverbod of het dragen van een enkelband) en
gedragsbeïnvloedende voorwaarden (zoals deelname aan een
gedragsinterventie of verblijven in een begeleidwoneninstelling). In
2017 zijn 935 personen onder voorwaarden in vrijheid gesteld na een
periode te hebben doorgebracht in detentie, 3% van alle gedetineerden die in dat jaar op vrije voeten zijn gekomen (De Looff e.a. 2018).
Het lage percentage vloeit voornamelijk voort uit het feit dat alleen
gedetineerden met een minimumstraf van een jaar in aanmerking
komen voor de VI. Ondanks het kleine percentage lijkt het toezicht in
het kader van de VI steeds intensiever te worden. In bijna driekwart
van de gevallen (70%) worden ook bijzondere voorwaarden opgelegd
en dit betreft dan vaak een combinatie van voorwaarden: het gemiddeld aantal opgelegde bijzondere voorwaarden per VI is gestegen van
2,6 in 2013 naar 3,7 in 2017 (De Looff e.a. 2018). Hoewel het Openbaar
* J.V.O.R. Doekhie MSc is als docent Criminologie verbonden aan de Universiteit Leiden.
Dr. E.F.J.C. van Ginneken is als docent Criminologie verbonden aan de Universiteit Leiden.
Dr. A.J.E. Dirkzwager is als senior onderzoeker verbonden aan het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Prof. dr. P. Nieuwbeerta is als
hoogleraar Criminologie verbonden aan de Universiteit Leiden. Deze bijdrage is een
ingekorte, Nederlandstalige versie van Doekhie e.a. 2018.
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Ministerie formeel de voorwaarden verbonden aan de VI oplegt, wordt
de uitvoering van het toezicht op het naleven van die opgelegde voorwaarden door de Dienst Justitiële Inrichtingen uitbesteed aan de
Reclassering Nederland (Boone & Beckmann 2017).
De intensivering van het toezicht in Nederland lijkt te passen in de
verharding van het strafrechtelijk klimaat dat sinds de jaren tachtig
zowel nationaal als internationaal plaatsvindt, waarbij het reclasseringswerk naast ‘hulp en steun’ verlenen tevens verantwoordelijk
wordt gehouden voor ‘toezicht en controle’ (Feeley & Simon 1992;
Garland 2001; Van der Linde 2017). Deze duale taak is volgens sommigen in het gedrang. Zo zou de nadruk steeds meer komen te liggen op
controle en risicomanagement (Garland 2001; McNeill e.a. 2009),
waarbij de kans bestaat dat toezicht ervaren wordt als iets waarbij je je
simpelweg hoeft te melden en zo je afspraak af te vinken (Robinson &
McNeill 2008). Een succesvol afgesloten toezicht reflecteert dan niet
noodzakelijk een (gedrags)verandering, maar slechts het feit dat de
regels zijn nageleefd (Bottoms 2001).
De Reclassering Nederland is in 2010 gestart met het professionaliseren van de toezichttaak met het project ‘Redesign Toezicht’. Binnen
het uitvoeren van toezicht zijn weliswaar controle en begeleiding de
twee primaire taken en komt er steeds meer aandacht voor de begeleidingstaak (Krechtig e.a. 2012; Menger e.a. 2013), maar de uitvoering
van controlerende taken lijkt toch meer in detail beschreven te worden dan de uitvoering van begeleidingstaken (Boone 2016). Zo wordt
bijvoorbeeld gedetailleerd beschreven hoeveel contact vereist is bij elk
toezichtniveau, hoe vaak er op een meldplichtafspraak verschenen
moet worden, en wat de omstandigheden zijn om een waarschuwing
te geven in het geval van een overtreding (Boone 2016).
Wereldwijd worden steeds meer personen onder toezicht geplaatst,
onder andere na een detentieperiode (McNeill & Beyens 2013). Desondanks is er weinig bekend over de ervaringen van ex-gedetineerden
met het reclasseringstoezicht en de manier waarop toezichthouders
reageren op overtredingen (Boone & Beckmann 2017). Deze bijdrage
beschrijft hoe ex-gedetineerden die voorwaardelijk vrij zijn gekomen,
de opgelegde voorwaarden en de relatie/omgang met de toezichthouder ervaren en in hoeverre zij vinden dat het toezicht bijdraagt aan
hun terugkeer in de samenleving, en het stoppen met criminaliteit. De
bevindingen zijn gebaseerd op een langlopend onderzoek waarbij 23
langgestrafte ex-gedetineerden met behulp van diepte-interviews op

doi: 10.5553/JV/016758502019045003003

25

26

Justitiële verkenningen, jrg. 45, nr. 3, 2019

twee momenten zijn bevraagd: drie en twaalf maanden na hun
vrijlating. Daarnaast zijn hun dossiers bij de Reclassering Nederland
bestudeerd. Eerst zal aandacht worden besteed aan ideeën over het
proces van stoppen met criminaliteit. Daarna wordt kort de methodiek beschreven en vervolgens komen de bevindingen vanuit de dossiers en de interviews aan bod.

Toezicht en ‘dimensies van desistance’
Terwijl personen onder toezicht worden beschouwd als risicovolle
groepen die intensief moeten worden gemonitord, worden ze tegelijkertijd steeds meer verantwoordelijk gehouden voor hun eigen
gedragsverandering (Turnbull & Hannah-Moffat 2009). Die gedragsverandering wordt in de theoretische literatuur ook wel bestudeerd in
het licht van desistance, oftewel het proces van stoppen met criminaliteit (Laub & Sampson 2003; Maruna 2001). Hoewel lang alleen de
afwezigheid van crimineel gedrag bestudeerd is als zijnde desistance,
wordt steeds meer aandacht besteed aan hoe personen zichzelf zien
en de verschuiving naar een meer prosociale identiteit, zoals het vervullen van (nieuwe) rollen, bijvoorbeeld die van een (goede) vader of
werknemer (Giordano e.a. 2002; LeBel e.a. 2008; Maruna 2001; Opsal
2012; Paternoster & Bushway 2009). Naast deze twee dimensies (de
afwezigheid van crimineel gedrag en een verandering in identiteit)
wordt nog een derde dimensie als belangrijk beschouwd in het proces
van stoppen met criminaliteit: de waardering en erkenning van anderen voor pogingen om te veranderen (McNeill 2016; Nugent & Schinkel 2016). De invloed van toezicht na een vrijheidsstraf op het proces
van stoppen met criminaliteit lijkt deels af te hangen van hoe toezicht
wordt ervaren, en meer specifiek hoe de relatie wordt ervaren tussen
degene die het toezicht uitoefent en degene op wie het toezicht wordt
uitgeoefend (Healy 2012; Shapland & Bottoms 2010).
Vanuit de literatuur is bekend dat toezicht globaal op twee verschillende manieren wordt ervaren door degenen die het ondergaan (Abraham e.a. 2007; Ditton & Ford 1994; Seiter 2002). Aan de ene kant ervaren zij een meer ondersteunende benadering, waarbij de nadruk ligt
op hulp bij het oplossen van problemen en het bereiken van doelen.
Aan de andere kant ervaren zij een controlerende benadering, gericht
op het monitoren en naleven van de opgelegde voorwaarden. Toezicht
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kan als meer punitief worden ervaren naarmate de intensiteit toeneemt, bijvoorbeeld door een hogere frequentie van de meldplicht en
huisbezoeken of door de inzet van elektronisch toezicht, al dan niet
met gps. Echter, vrijheidsbeperkende voorwaarden kunnen ook bijdragen aan het proces van stoppen met criminaliteit, doordat ex-gedetineerden met locatie- en contactverboden bijvoorbeeld niet op
bepaalde plekken mogen komen of met specifieke mensen contact
mogen hebben en zodoende de kans op verleiding tot criminaliteit
wordt verkleind (Vanhaelemeesch e.a. 2014).

Aanpak huidige studie
Deze bijdrage is onderdeel van een groter longitudinaal, kwalitatief
onderzoek (Doekhie, in druk) naar het proces van stoppen met
criminaliteit onder Nederlandse langer gestrafte gedetineerden die
terugkeren naar de maatschappij in het kader van een VI.1 Daartoe zijn
in de periode 2013-2017 met 23 mannelijke (ex-)gedetineerden op verschillende momenten 69 diepte-interviews gehouden: ongeveer drie
maanden voor (voorwaardelijke) vrijlating, drie maanden na invrijheidstelling en een jaar na invrijheidstelling. Hoewel een relatief klein
aantal respondenten is geïnterviewd, is de selectie van deze respondenten gebaseerd op een lijst waarop alle mannelijke gedetineerden in
heel Nederland stonden die aan de inclusiecriteria voldeden (in
Nederland geboren, 18-65 jaar, tussen de twee en vier jaar in detentie
op het moment van de VI, geen hoger beroep zaken, geen zedendelinquenten en geen (Z)BBI-2, ISD-3 of terbeschikking (TBS)-gestelden.
Hoewel elke gedetineerde die voorwaardelijk in vrijheid zou worden
gesteld binnen de periode van dataverzameling geïncludeerd kon worden, is tijdens de dataverzameling gebleken dat een groot deel van de
potentiële respondenten al begonnen was met een penitentiair programma en niet meer in de penitentiaire inrichting verbleef. Als gevolg
daarvan bestaat de mogelijkheid dat de huidige studie een
oververtegenwoordiging heeft van personen die (nog) niet aan een
penitentiair programma waren begonnen en in die zin beschouwd
kunnen worden als de ‘ongemotiveerden’ in het gevangeniswezen. De

1 Dit promotieonderzoek is onderdeel van het Prison Project (Dirkzwager e.a. 2018).
2 (Z)BBI: (Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichting.
3 ISD: Inrichting voor Stelstelmatige Daders
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respondenten waren bijna allemaal veroordeeld voor geweldsdelicten,
voornamelijk gewapende overvallen (zogenoemde High Impact
Crimes), en de duur van hun straf varieerde tussen de 30 en 66 maanden. De gemiddelde duur van het toezicht voor deze groep was
20 maanden. Tijdens de interviews zijn de respondenten bevraagd
over zeer uiteenlopende onderwerpen. Voor de huidige bijdrage zijn
met name de vragen naar hun ervaringen met het toezicht en de voorwaarden, inclusief ervaringen met de enkelband, en de relatie met de
toezichthouder van belang. Naast de interviews zijn de dossiers van de
onderzoeksgroep bij de Reclassering Nederland bestudeerd. Hierbij is
onder andere informatie verzameld over opgelegde voorwaarden,
overtredingen van de voorwaarden en opgelegde sancties. Op deze
manier wordt ook het perspectief van de toezichthouder meegenomen
omdat de dossiers veel gedetailleerde informatie opleverden over de
gemaakte afspraken en reacties op overtredingen.

Bevindingen
Bijzondere voorwaarden: controle of begeleiding?
Uit de dossiers blijkt dat verreweg de meeste respondenten vrijheidsbeperkende voorwaarden opgelegd hebben gekregen, bijna altijd
gecombineerd met gedragsbeïnvloedende voorwaarden (zie tabel 1).
12 van de 23 respondenten hebben drie tot en met vijf voorwaarden
opgelegd gekregen, en 7 respondenten moeten zelfs voldoen aan zes
of meer bijzondere voorwaarden. De overgrote meerderheid heeft bij
aanvang van de VI wekelijkse meldplicht. Bij alle respondenten die na
een jaar nog steeds onder toezicht stonden, daalde de frequentie van
de meldplicht. De twee meest opgelegde vrijheidsbeperkende voorwaarden zijn (a) de verplichting om zich op bepaalde tijdstippen thuis
te bevinden (13 respondenten) en (b) een locatieverbod, soms zelfs
voor meerdere plaatsen (11 respondenten). In totaal zijn 15 respondenten elektronisch gecontroleerd op naleving van de voorwaarden.
Het onder behandeling stellen van een deskundige of zorginstelling
(n=14), verblijven in een instelling voor begeleid wonen (n=10) en
deelname aan een (gedrags)interventie (n=7) zijn de meest opgelegde
bijzondere voorwaarden met het doel om het gedrag van de persoon
te beïnvloeden.
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Meer dan de helft van de onderzoeksgroep (14 respondenten) heeft
minstens één keer een bijzondere voorwaarde overtreden. In de dossiers is een totaal aantal van 30 sancties gevonden: de helft hiervan
betreft een officiële waarschuwing, een kwart betreft herroepingen
van de VI, en een enkele betreft een berisping.4 Een herroeping van de
VI is alleen aangevraagd in gevallen van een nieuw delict. Uit de dossiers komt verder naar voren dat toezichthouders vaak (eerst) een officiële waarschuwing geven, om zo de nadruk te leggen op het naleven
van de regels en om de persoon een tweede (of laatste) kans te geven
indien de persoon beschouwd wordt als een gemotiveerd iemand met
goede bedoelingen (zie in dit kader ook Beyens & Persson 2018). Het
volgende fragment uit het dossier van een toezichthouder illustreert
zo’n overweging:
‘Gezien de motivatie die hij toont om zijn leven weer op de rails te krijgen,
adviseert de Reclassering om meneer [naam] een officiële waarschuwing te
geven dat beschouwd moet worden als een tweede kans om het toezicht
en het traject bij [begeleidwoneninstelling] met succes af te ronden.’ (fragment uit het dossier van Nathan)

Alternatieve, meer informele reacties van toezichthouders op overtredingen zijn onder andere het hebben van een ‘serieus’ gesprek met de
persoon onder toezicht en het weigeren van een verzoek om de tijden
van het locatiegebod te verruimen ten behoeve van meer vrijheid.
De praktijk van de toezichthouders zoals naar voren komt uit de dossiers lijkt sterk gericht op begeleiding en steun.5 Uit de dossiers valt op
te maken dat toezichthouders bijvoorbeeld bemiddelen in problematische thuissituaties en begrip tonen voor de impact van een langere
detentie. Zaken als het geleidelijk wennen aan en leren omgaan met
vrijheid en het oefenen met aspecten van het prosociale leven (zoals
bezoek aan kinderen in een gebied waarvoor een locatieverbod geldt
of naar een bruiloft gaan van familie) worden door toezichthouders als
waardevol beschouwd, gezien de notities in de dossiers. Dat lijkt

4 Een schriftelijke of verbale berisping is om duidelijk te maken dat de persoon onder toezicht een grens heeft bereikt en aan te geven wat de gevolgen zijn als hij met dit gedrag
doorgaat. Een waarschuwing is serieuzer dan een berisping; bij een waarschuwing wordt
het OM ook ingelicht over de overtreding.
5 Indien de persoon onder toezicht weinig tot geen medewerking toonde volgens de toezichthouder veranderde het karakter van het toezicht in sommige gevallen geleidelijk naar
meer monitoring en controle op het naleven van de regels.
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tevens een overweging om de discretionaire bevoegdheid in te zetten,
bijvoorbeeld met het indienen van verzoeken om tijden of locatieverboden te wijzigen als gedacht wordt dat deze resocialisatie in de weg
staan.
Ervaringen van (ex-)gedetineerden met toezicht
Als we kijken naar de ervaringen van de respondenten zelf, dan komen
deze niet altijd overeen met het beeld dat uit de dossiers komt. Meer
dan de helft (14 respondenten) ervaart het toezicht als voornamelijk
gericht op het monitoren en controleren. Wel wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden opgelegd door ‘het systeem’
en het menselijke aspect van toezicht in de vorm van de relatie met de
toezichthouder. De relatie met de toezichthouder wordt door de respondenten op twee manieren beleefd. Ten eerste, de toezichthouder
als een soort pion in het grotere systeem, waarbij de controle van het
naleven van de regels vooropstaat en het in de beleving van respondenten lijkt alsof er weinig extra moeite voor hen wordt gedaan. Respondenten geven aan dat hoewel ze de toezichthouder ‘best een aardig persoon’ vinden, ze het toezicht niet als nuttig ervaren hebben: ‘Ik
dacht dat ze je meer konden helpen in plaats van dat je je elke keer
moet melden en dan steeds vertellen wat je hebt gedaan’ (Sam). Of
zoals Tony verwoordde: ‘Reclassering is meer een informatiebalie: je
komt binnen met een vraag en ze geven je informatie daarover, maar
hulp… nee.’ Ten tweede, de toezichthouder als bemiddelaar, sociaal
werker en/of mentor, waarbij de inzet van discretionaire bevoegdheid,
meer doen dan officieel nodig is, en het bieden van steun en advies
door de respondenten worden genoemd en gewaardeerd. Xavier
roemt zijn toezichthouder: ‘[H]ij steunt mij in elke keuze die ik maak’,
en Casper vertelt dat ‘zij al veel meer uren in hem had gestoken dan
dat ze officieel moest om van alles te regelen’. Oscar omschrijft de
band die hij heeft met zijn toezichthouder zelfs in bewoordingen als:
‘Hij steunt mij, hij helpt mij, hij waakt over mij’, doelend op het idee
dat zijn toezichthouder hem bijstuurt indien hij het rechte pad uit het
oog dreigt te verliezen en hem confronteert met ongewenst gedrag.
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Tabel 2

Ervaringen van (ex-)gedetineerden met toezicht in
verhouding tot de drie dimensies van desistance
Ervaren toezicht
Begeleiding n=9

Controle n=14

Afwezigheid van crimineel
gedrag

8 (80%)

6 (43%)
7 (50%)

Identiteitsverandering

9 (90%)

Waardering van anderen

6 (60%)

5 (36%)

Geen vorm van desistance

0 (0%)

3 (21%)

Toezicht en dimensies van desistance
Tabel 2 geeft weer hoe de ervaringen van (ex-)gedetineerden in deze
onderzoeksgroep zich verhouden tot de drie dimensies van desistance:6 ‘A person can report evidence of act desistance and relational
desistance; only identity desistance; or any other combination of
dimensions (including, of course, no form of desistance at all).’ Om te
begrijpen hoe het reclasseringstoezicht de terugkeer in de samenleving en het stoppen met criminaliteit belemmert of ondersteunt
volgens de respondenten zelf zijn de ervaringen met toezicht van de
onderzoeksgroep tot een jaar na vrijlating bestudeerd in het kader van
de drie dimensies van desistance: de afwezigheid van crimineel
gedrag, identiteitsverandering en de waardering van anderen.

De afwezigheid van crimineel gedrag
Een jaar na vrijlating zijn 14 van de 23 respondenten op het rechte pad
gebleven; zij pleegden geen nieuwe criminaliteit. Het beperken van de
bewegingsvrijheid, door het gebruik van elektronisch toezicht om bijvoorbeeld locatiegeboden en -verboden te controleren, creëert structuur waarbij routine en zelfdiscipline belangrijk zijn (zie ook het
onderzoek van Spaans & Verwer 1997). De enkelband wordt als waardevol ervaren in de eerste fase na vrijlating omdat deze kan helpen bij

6 De dimensies sluiten elkaar niet uit en volgen elkaar niet noodzakelijk op. Dat betekent
dat er bijvoorbeeld respondenten zijn die nog wel betrokken zijn bij criminele activiteiten,
maar ook verandering op het gebied van identiteit lijken te ervaren. En er zijn respondenten die in geen enkele dimensie verandering rapporteren.
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het weerstaan van verleidingen, maar wordt naarmate respondenten
langer vrij zijn en proberen nieuwe routines en relaties op te bouwen
als belemmerend ervaren. Voor vrijlating was Sam bijvoorbeeld sceptisch over de enkelband (‘dan krijg ik een band als een hond’), maar
tijdens het interview drie maanden na vrijlating geeft hij toe dat het
een positief effect op hem lijkt te hebben tijdens deze periode van
werkloosheid:
‘Het geeft me structuur. Als ik geen enkelband had zou ik niet weten wat er
zou gebeuren. Misschien zou ik hetzelfde blijven, misschien ook niet.’

Een jaar na vrijlating is Sam fulltime aan het werk en kijkt terug op het
afgelopen jaar met elektronisch toezicht:
‘Ik had het misschien ook wel een beetje nodig toen, vooral omdat ik toen
geen werk had, ja dan doe je niet zo veel de hele dag. En in je hoofd is het
chaotisch, je bent net buiten, je uitkering is nog niet geregeld, je moet wennen. Dan is het wel goed dat je tijden hebt en je gewoon binnen moet zijn
en zo.’

Echter, Sam staat een jaar na vrijlating nog steeds onder elektronisch
toezicht en heeft het gevoel dat het nu het doel voorbijgaat en dat het
letterlijk een ‘last’ aan zijn been is.
De negen respondenten die na een jaar weer betrokken zijn bij criminele activiteiten geven aan dat het relatief makkelijk is om de boel te
bedriegen. Sommige respondenten beschrijven op welke manier ze de
reclassering en hun toezichthouder proberen te misleiden door zich
voor te doen als iemand die nu het rechte pad bewandelt, terwijl ze
onder de radar weer betrokken zijn bij criminele activiteiten. Ze verschijnen trouw op de meldplichtafspraken, voldoen aan afspraken
door bijvoorbeeld gewoon te solliciteren, en sommigen hebben zelfs
de vereiste dagbesteding. Frequente meldplicht in het hoogste toezichtniveau kan in deze gevallen de illusie wekken van controle en
naleving, maar slaagt er niet altijd in om een vorm van bedrog te voorkomen. Zo verklaarde Martin drie maanden na vrijlating:
‘Je moet ze ook het idee geven, want anders gaan ze jou niet met rust
laten, snap je wat ik bedoel? Kijk, je moet hier binnen komen als een hele
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andere persoon anders ga je het echt niet redden man. (..) Ik geef ze
gewoon het idee dat ik helemaal veranderd ben snap je.’

Identiteitsverandering
De voorwaarden en de regels verbonden aan de VI en het toezicht
kunnen volgens de respondenten op verschillende manieren in de weg
staan bij pogingen om een meer prosociale identiteit te ontwikkelen
en nieuwe rollen te vervullen, als werknemer of vader, partner of zoon.
Praktisch gezien kan bijvoorbeeld worden verwacht om dagdelen vrij
te nemen om je wekelijks te melden op het kantoor van de reclassering, naar gesprekken met de psycholoog te gaan, een agressieregulatietraining te volgen, en wellicht nog voor regelmatige urinecontroles.
Wanneer deze grotendeels plaatsvinden tijdens kantooruren kan het
naleven van al deze voorwaarden volgens respondenten de kans op
een fulltime baan verkleinen, en daarmee het vervullen van de rol als
werknemer moeilijker maken. En hoewel een locatieverbod personen
kan weghouden van oude criminele netwerken, kan zo’n locatieverbod tegelijkertijd ook kansen belemmeren om sociale rollen te vervullen. Zo noemden de respondenten bijvoorbeeld dat ze hun kinderen
of een zieke moeder niet konden bezoeken omdat deze in het gebied
van het locatieverbod wonen. Ook werd genoemd dat de enkelband
een constante herinnering kan zijn aan de rol van crimineel die sommigen van zich af proberen te schudden.
Tegenover het feit dat bepaalde voorwaarden en het elektronisch toezicht soms als belemmerend werden ervaren voor het oppakken van
prosociale rollen, staat dat toezichthouders ook (praktische) hulp kunnen bieden en de benodigde ‘ruimte’ kunnen creëren om naast het
loslaten van het oude criminele leven, ook te werken aan het opbouwen van een prosociale identiteit. Zo probeert Pascal zonder
criminaliteit zijn leven in te richten, maar toen hij een terugval had en
naar de drugs greep (en dit meteen opbiechtte bij zijn toezichthouder), adviseerde zij om zijn VI niet te herroepen:
‘De Reclassering is van mening dat hem [Pascal] terugsturen naar detentie
niet het gewenste effect zal hebben. Dit omdat hij steeds meer inzicht krijgt
in de redenen van zijn drugsgebruik en hij zijn medewerking verleent om
psychologisch behandeld te worden.’ (fragment uit dossier Pascal)
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‘Ik was echt heel blij dat ik nog een kans kreeg en niet terug hoefde naar
de gevangenis, het zou hetzelfde verhaal zijn geweest als ik dan vrij zou
komen, dat is ook geen oplossing. Maar ik kreeg een officiële waarschuwing en dat heeft mijn ogen geopend (…) Ik heb een tijdje nachtmerries
gehad over die overval waar ik nu voor zit en was best wel angstig, ik wilde
graag met een psycholoog gaan praten, dus dat heeft zij [toezichthouder]
voor mij geregeld.’ (Pascal)

Door hulp te bieden bij zaken die respondenten nodig achten, bijvoorbeeld het toezichtniveau verlagen zodat iemand fulltime kan gaan
werken, inschrijven voor een interventie die in de avond plaatsvindt in
plaats van overdag, of een psycholoog regelen, kunnen toezichthouders een wezenlijke rol spelen bij pogingen van ex-gedetineerden om
prosociale rollen te vervullen. Dit brengt ons bij de laatste dimensie.
Waardering van anderen
De helft van de onderzochte onderzoeksgroep geeft aan waardering en
erkenning te krijgen voor hun pogingen om op het rechte pad te blijven, onder andere van hun toezichthouder. Door sommigen wordt de
toezichthouder gezien als een soort mentor. Zo vertelt Isaac tijdens
het laatste interview een jaar na vrijlating over de moeilijkheden om
de rol van werknemer en vader te vervullen, maar dat hij zich toch
gesteund voelt door zijn toezichthouder en gelooft dat zij een belangrijke reden is dat het hem gelukt is weg te blijven van criminaliteit:
‘Zij is de enige persoon die echt in mij gelooft. (…) Ze heeft me laten zien
dat ze niet alleen van de Reclassering is, ze is ook gewoon een persoon.
(…) Ze heeft me vertrouwen gegeven dat ik geen rare dingen moet doen.
Want ik ga het zelf maken. Maar je hebt toch een stempel, dus je kan
terugvallen. Het is zo gedaan. Om vol te houden is moeilijk. En zij geeft me
toch dat streven van: “[V]erpest het niet! Bedenk wat je wil, wat jij wil en
dat ga je doen!” (…). Zij vindt dat hoe ik denk [over mezelf], is hoe ik
mezelf moet formuleren [presenteren] in het leven, zodat ik verder kan.’
(Isaac)

Het vertrouwen dat toezichthouders geven bij de pogingen om te
stoppen met criminaliteit ondersteunt of ‘verifieert’ op die manier ook
de niet-criminele identiteit die sommigen proberen te vervullen (King
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2013; Stone e.a. 2016). Deze rol van de toezichthouder is van belang
omdat de meeste respondenten na vrijlating een relatief beperkt
sociaal netwerk hadden. Sommige respondenten hebben de bindingen met oude criminele vrienden verbroken. Tegelijkertijd is het
opdoen van nieuwe contacten met niet-criminele anderen moeilijk,
mede door locatieverboden, elektronisch toezicht en de daaraan gerelateerde strikte tijden waarop men thuis moet zijn. Voor sommigen die
zelfs weinig of geen contact meer hebben met familie fungeert de toezichthouder als primair contact met de buitenwereld.

Discussie
De longitudinale, kwalitatieve interviews met (ex-)gedetineerden
onder toezicht en de bestudering van hun dossiers bij de reclassering
laten zien dat zowel de controlerende als de begeleidende kant van
toezicht aanwezig was. Aan de ene kant heeft de VI van de onderzochte onderzoeksgroep (mannelijke langer gestrafte ex-gedetineerden) een overwegend controlerend karakter door een veelheid aan
bijzondere, veelal vrijheidsbeperkende, voorwaarden en plaatsing in
het hoogste niveau van toezicht (gekoppeld aan wekelijkse meldplicht). Aan de andere kant wordt dit meestal gecombineerd met voorwaarden gericht op gedragsbeïnvloeding, zoals een behandeling bij
een deskundige en plaatsing in een begeleidwoneninstelling. Hoewel
ervaren wordt dat strikte voorwaarden gecontroleerd door middel van
elektronisch toezicht structuur en routine kunnen aanbrengen (zoals
ook beschreven in ouder Nederlands onderzoek van Spaans en Verwer
(1997) naar de ervaringen met elektronisch toezicht) in die eerste
chaotische maanden na detentie, kan het naleven van alle opgelegde
voorwaarden als belemmerend worden ervaren bij pogingen om prosociale rollen te vervullen, zoals die van werknemer, vader, zoon, of
simpelweg die van ‘niet-crimineel’. Vooral wanneer die eerste fase
voorbij ebt en ex-gedetineerden verder proberen te gaan om een (nietcrimineel) leven op te bouwen.
Tegelijkertijd blijkt uit de dossiers en notities van de toezichthouders
dat zij begrip hebben voor moeilijkheden die respondenten hebben bij
het naleven van de voorwaarden, en dat zij zich bewust zijn van het
proces van vallen en opstaan (passend bij het proces van stoppen met
criminaliteit). Toezichthouders lijken over het algemeen betrokken en
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doen moeite om de terugkeer naar de samenleving te ondersteunen,
bijvoorbeeld door meer informele reacties op overtreding van de voorwaarden in plaats van waarschuwingen of herroepingen. Respondenten onder toezicht zijn dan ook niet geheel negatief over de manier
waarop de reclassering hen helpt. Toezichthouders die begrip hebben
voor het vallen en opstaan bij het terugkeren naar de samenleving en
daarbij gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid worden
gewaardeerd en lijken het desistance-proces te ondersteunen. Zo
wordt namelijk ruimte gecreëerd om na een misstap toch weer het
rechte pad op te gaan, ruimte om te (blijven) werken aan doelen, en
wordt steun ervaren op meer persoonlijk vlak.
Nationaal en internationaal is de verschuiving naar reclasseringstoezicht met een meer controlerend karakter veelvuldig beschreven, en
ook instructies voor controletaken voor toezichthouders in Nederland
lijken in meer detail beschreven te zijn in handboeken. Echter, er is
steeds meer aandacht voor de instructie van begeleidingstaken en de
praktijk van toezichthouders laat ook zeker zien dat zij begeleidend te
werk gaan en daarbij blijkbaar de ruimte hebben om (creatieve) beslissingen te nemen. Hiermee wordt de moeilijke positie van de toezichthouder in het huidige strafrechtelijk klimaat duidelijk: de overweging
om gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid en tegelijkertijd een balans te vinden tussen de twee functies van toezicht: controle
en begeleiding. Er is al eerder gesuggereerd dat door de verschuiving
naar toezicht overwegend gericht op controle en risicomanagement
het reclasseringswerk zijn oorspronkelijke identiteit van sociaal werk
is verloren en nu op zoek is naar een nieuwe, waarbij de beide taken
van controle en begeleiding worden gecombineerd (Boone 2016; Van
der Laan 2017). De moeilijke positie van de toezichthouder (en reclasseringstoezicht na detentie in het algemeen) wordt verder geïllustreerd door de bevinding dat het naleven van strikte voorwaarden,
zoals frequente meldplicht, ook de illusie kan wekken van
(gedrags)verandering, terwijl in feite is meegewerkt aan toezicht en
‘slechts’ de regels zijn nageleefd. Deze bevinding moet worden gezien
in het licht van de gedachte dat de VI verdiend moet worden door
bereidheid te tonen om aan de voorwaarden te voldoen en op die
manier verantwoording te nemen voor de eigen toekomst; in die zin is
het een gedragsinterventie (Schuyt 2010). Echter, het voldoen aan de
voorwaarden hoeft op basis van deze studie niet noodzakelijk de
gewenste (gedrags)verandering te weerspiegelen, aangezien een deel
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van de onderzoeksgroep nog steeds betrokken was bij criminele activiteiten tijdens het (soms succesvol afgesloten) toezicht. Overigens moet
hierbij worden opgemerkt dat deze studie mogelijk een oververtegenwoordiging heeft van gedetineerden die (nog) niet aan een penitentiair programma waren begonnen ten tijde van de werving, en in die zin
beschouwd kunnen worden als de ‘ongemotiveerden’ in het gevangeniswezen.
Tot slot, toezichthouders kunnen wellicht een brug zijn naar buiten
voor ex-gedetineerden onder toezicht, maar als het gaat om de terugkeer naar de samenleving en re-integratie gaat het niet alleen om de
individuele inzet van de ex-gedetineerden en de toezichthouder, de
samenleving heeft ook een belangrijke rol bij het creëren van kansen,
om zodoende prosociale rollen die ex-gedetineerden proberen te vervullen, te ondersteunen en ze zo als ‘burger’ te includeren. Om af te
sluiten met de woorden van een respondent:
‘Eerst waren we nummers in de gevangenis, nu zijn we cliënten van de
reclassering, maar ik voel me nog lang geen burger.’
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En wat als het misgaat?
De omzetting en herroeping van toezicht op justitiabelen in
de samenleving

Miranda Boone *

In 2017 diende een zaak voor de Rechtbank Amsterdam over de interpretatie van de meldplicht die Volkert van der G. opgelegd had gekregen in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Het
Openbaar Ministerie (OM) vond dat Van der G. onvoldoende inzicht
gaf in zijn privéleven door op vragen als ‘Vertel eens hoe het met je
gaat’, ‘Vertel eens wat je de afgelopen weken hebt gedaan’ en ‘Vertel
eens hoe het contact met je gezin, familie en vrienden is verlopen’
maar zeer oppervlakkig antwoord te geven. Volgens het OM was een
adequate inschatting van het recidivegevaar daarom niet mogelijk.
Het wilde de VI herroepen en Van der G. voor een jaar terug de gevangenis insturen. De rechter ging hiermee echter niet akkoord. De
reclassering mag onderzoeken welke factoren in iemands leven kunnen bijdragen aan een delictvrije toekomst, maar de verplichting om
mee te werken aan dat onderzoek is niet onbegrensd. Voldoende is
volgens de rechtbank dat de veroordeelde een basaal zicht geeft op
zijn resocialisatie. Dat wordt niet anders als de reclassering stelt dat
die informatie onvoldoende is om een betrouwbare inschatting van de
risico’s te geven, maar roept wel de vraag op hoe zinvol het toezicht
nog is,1 een vraag die de rechter in deze uitspraak onbeantwoord laat.2
De uitspraak illustreert welke grote belangen er voor de veroordeelde
afhangen van een beslissing een VI te herroepen. De uitspraak illustreert ook dat er verschillende opvattingen bestaan onder juridische
professionals over de doelen van de voorwaarden en het toezicht dat
daarop wordt uitgeoefend, met alle consequenties die dat heeft voor

* Prof. mr. dr. M.M. Boone is als hoogleraar criminologie en vergelijkende penologie
verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.
1 Rb. Amsterdam 6 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:634.
2 Het betreft hier maar één uitspraak van meerdere over het toezicht op Van der G. De
andere uitspraken bespreek ik in mijn oratie, Boone 2019.
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de omvang en de intensiteit ervan. En de uitspraak laat zien dat het
oordeel of iemand zich wel of niet aan voorwaarden gehouden heeft,
ingewikkeld is en over verschillende lagen gaat.
Toch is er nog weinig onderzoek gedaan naar de beslissing een vrijheidsbeperkende sanctie voortijdig af te breken en te veranderen of
om te zetten in een vrijheidsbenemende. In deze bijdrage wordt een
aantal bevindingen gepresenteerd van een vierjarig internationaal vergelijkend onderzoeksproject naar breach decision-making, zoals deze
materie in het Engels wordt aangeduid. Er wordt eerst dieper ingegaan
op het belang van dit onderzoeksterrein. Vervolgens wordt het normatieve kader geschetst, zoals dat met name door de Raad van Europa is
neergelegd in diverse aanbevelingen, en wordt de Nederlandse regelgeving geschetst die van toepassing is op de beslissing tot omzetting
van de werkstraf en de herroeping van de VI Ten slotte worden enkele
bevindingen gepresenteerd van de internationaal vergelijkende empirische pilotstudie naar de omzetting van een werkstraf en de herroeping van de VI, zowel de overkoepelende bevindingen als die welke
speciaal op Nederland van toepassing zijn.

Relevantie
Omzetting en herroeping van vrijheidsbeperkende sancties zijn ingrijpende beslissingen die voor de betrokkene dezelfde consequenties
hebben als de oorspronkelijke beslissing een straf op te leggen. Waar
over de straftoemeting, de doelen ervan en de (ongerechtvaardigde)
verschillen tussen straftoemetingsbeslissingen boeken vol zijn
geschreven, is het onderzoek naar omzettingsbeslissingen nog steeds
schaars. Net als in de meeste andere landen, zijn er in Nederland geen
autonome studies naar dit onderwerp verricht, alhoewel het onderwerp wel zijdelings aan de orde komt in een aantal algemene studies
naar vormen van toezicht (Uit Beijerse e.a. 2018).3 Er zijn verschillende
redenen waarom diepgaander onderzoek naar dit thema van belang is.
De eerste noemde ik al. De omzetting of herroeping heeft voor de
betrokkene grote gevolgen en kan ertoe leiden dat de oorspronkelijke
sanctie verzwaard wordt of dat iemand opnieuw wordt gedetineerd. In
feite is er sprake van herbestraffing, zo stellen Weaver en collega’s

3 Zie voor een compleet overzicht Boone & Beckmann 2018.
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(Weaver e.a. 2012). Hoewel het formeel vaak om administratieve
beslissingen gaat, worden feitelijk de omvang en zwaarte van de straf
(her)bepaald. Dat roept de vraag op of voor de betrokkenen in die fase
niet dezelfde juridische waarborgen moeten gelden als in de straftoemetingsfase. Een tweede reden waarom er meer aandacht voor dit
thema zou moeten zijn, betreft de relatie die in de literatuur is vastgesteld tussen de ervaren rechtvaardigheid van de beslissingsprocedure
en de mate waarin verdachten en veroordeelden zich aan de voorwaarden van toezicht houden. Dit onderzoek is gesitueerd in de procedurele-rechtvaardigheidstheorie van Tom Tyler en collega’s (Tyler &
Huo 2002, 2010). Onderzoek laat zien dat de wijze waarop het uitoefenen van toezicht wordt vormgegeven en de mate waarin dat door
onder toezicht gestelden als rechtvaardig wordt ervaren, invloed
hebben op de mate van naleving, maar ook op de mate waarin de
betrokkene zich identificeert met de doelen van toezicht (Bottoms
2001; Braithwaite 2003, 2013; Robinson & McNeill 2008). Ten slotte is
er een direct verband met de omvang van de gevangenispopulatie.
Vanwege de onder het vorige punt genoemde relatie, maar ook omdat
striktere controle op de naleving van voorwaarden direct tot een grotere toestroom in de gevangenis leidt. In Engeland en Wales vervijfvoudigde het aantal herroepingen van de VI in een periode van tien
jaar, nadat de regelgeving fors was aangescherpt (Padfield 2012a,
2012b). Eenzelfde ontwikkeling was in die periode zichtbaar in Schotland, waar het aandeel gedetineerden vanwege een herroeping van de
VI steeg van 2% tot 9% van de totale gevangenispopulatie.
In Nederland werden tot 2009 de niet-gestarte en niet-voltooide taakstraffen gezamenlijk gepubliceerd, resulterend in een mislukkingspercentage van ongeveer 25%. Tegenwoordig worden alleen de niet-voltooide taakstraffen in Criminaliteit en rechtshandhaving (hierna: C&R)
gepubliceerd, een al jarenlang stabiel percentage van ongeveer 15%
(C&R 2015, 2016, 2017, tabel 7.10). In een op informatie van de reclassering gebaseerd nieuwsbericht uit 2016 wordt echter opnieuw
gesproken van een kwart van de taakstraffen dat niet wordt voltooid,
dus ook het aandeel niet-gestarte taakstraffen is waarschijnlijk niet
substantieel gedaald sinds 2009.4 Gezien de dalende detentiepopulatie
neemt het relatieve aantal gedetineerden dat gedetineerd raakt vanwege het ten uitvoer leggen van de vervangende hechtenis in verband

4 ‘Kwart van alle taakstraffen niet uitgevoerd’, NRC 24 september 2016.
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met het mislukken van een taakstraf wel toe. Dat betrof steeds rond de
10% van het totale aantal gedetineerden dat jaarlijks de penitentiaire
inrichtingen instroomt (met een uitschieter naar beneden in 2014,
Boone & Beckmann 2018, p. 232), maar is inmiddels opgelopen tot
bijna 14% (C&R 2017, tabel 7.2).
In hun recente rapport over de praktijk van de VI geven Uit Beijerse en
collega’s een cijfermatig overzicht van de verschillende beslissingen
die kunnen worden genomen over de herroeping van de VI, waar ik
hier graag naar verwijs. Sinds 2012 worden jaarlijks zo’n 950 tot 1.000
gedetineerden voorwaardelijk in vrijheid gesteld (Uit Beijerse e.a.
2018, p. 66). In ongeveer een kwart van de zaken adviseert de reclassering herroeping van de VI. Het aantal zaken waarin het OM herroeping
vordert, is substantieel toegenomen van 215 in 2012 tot 323 in 2016
(Uit Beijerse e.a. 2018, p. 89). Wanneer die vordering wordt gedaan in
verband met het overtreden van de bijzondere voorwaarden, werd die
vordering in 2016 in bijna driekwart van de gevallen geheel of gedeeltelijk toegewezen (Uit Beijerse e.a. 2018, p. 92).

Normatieve uitgangspunten
In verschillende sets van door de Raad van Europa gepubliceerde
minimumregels voor de tenuitvoerlegging van toezicht wordt benadrukt dat de beslissing om te herroepen of om te zetten zorgvuldig
moet worden genomen. Er is eerder over geschreven (Boone 2009;
Morgenstern & Larrauri 2013; Morgenstern e.a. 2018; RSJ 2013), dus ik
houd het kort. Maar het blijft opvallend dat er vanuit een internationaal mensenrechtelijk perspectief zoveel aandacht is voor een beslissing die op nationaal niveau nauwelijks wordt geproblematiseerd.
Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat die minimumregels vrijwel
allemaal zijn neergelegd in zogenoemde soft law, aanbevelingen van
de Raad van Europa die de lidstaten niet binden. De harde, bindende,
juridische waarborgen die zijn neergelegd in met name artikel 5 en 6
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn
alleen in uitzonderlijke gevallen op beslissingen tot omzetting en herroeping van toepassing. Van Zyl Smit en Snacken (2009) wijzen er echter terecht op dat het ook twintig jaar heeft geduurd voor het Europese
Hof de bepalingen in het EVRM aangreep om de omstandigheden van
gedetineerden te verbeteren.
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Twee sets van aanbevelingen zijn met name van belang. De Europese
regels inzake ‘community sanctions and measures (CSM)’ (ERCSM),
die al in 1994 zijn verschenen maar in 2017 zijn vernieuwd,5 en de
European Probation Rules, die in 2010 zijn gepubliceerd.6 De belangrijkste regel is dat detentie nooit een automatische reactie mag zijn op
niet-nakoming van de regels (r. 68 ERCSM). In de toelichting op deze
regel staat dat het vervangende karakter van CSM geen enkele betekenis zou hebben als iedere overtreding van de regels de autoriteiten zou
dwingen vrijheidsbeneming toe te passen. Er wordt benadrukt dat de
staf innovatief en positief moet zijn en met voorstellen voor andere
vrijheidsbeperkende sancties moet komen waarvan de kans op nakoming groter is. Ook in de Probation Rules (PR) wordt benadrukt dat de
begeleiders niet uitsluitend op het effect van een sanctie moeten vertrouwen wanneer niet-nakoming wordt geconstateerd (r. 85 PR).
Begeleiders moeten nakoming actief bevorderen door de wijze waarop
zij het toezicht vormgeven. Bij een reactie op niet-nakoming worden
bovendien alle omstandigheden die de overtreding in de hand hebben
gewerkt, betrokken (r. 87 PR). In de toelichting op deze regel staat dat
de toezichthouder ook moet onderzoeken in hoeverre er bijvoorbeeld
onduidelijkheid bestond over de eisen die werden gesteld, of dat er
sprake is van een ongeorganiseerd persoonlijk leven of zelfs wanhoop
over de potentie tot verandering, allemaal redenen die niet per se tot
het in gang zetten van een formele omzettingsprocedure hoeven te
leiden.

Nederlandse regelgeving en procedure
Zoveel vormen van toezicht, zoveel omzettings- en herroepingsprocedures en x-maal zoveel betrokken instanties en toezichthouders. Al
eerder werd gewezen op de complexiteit en onoverzichtelijkheid van
dit deel van de strafrechtspleging (Boone 2009; zie Ten Voorde in dit
nummer). Ik bespreek hier de toepasselijke regelgeving en de hoofdlijnen van de procedure tot omzetting van de taakstraf (feitelijk werkstraf, nu het hier alleen over het volwassenenstrafrecht gaat) en de

5 Recommendation CM/Rec 2017 (3) on the European Rules on community sanctions and
measures.
6 Recommendation CM/Rec 2010 (1) on the Probation Rules.

doi: 10.5553/JV/016758502019045003004

47

48

Justitiële verkenningen, jrg. 45, nr. 3, 2019

Figuur 1
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waarschuwing
- Rapporteert
niet-naleving

Omzettingsprocedure werkstraf die is opgelegd door
de rechter
2. reclasseringswerker
- Geeft
formele
waarschuwing
- Schorst de
werkstraf en
verzoekt de
officier van
justitie die te
wijzigen of te
beëindigen

3. Officier
van Justitie
- Kan
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vervangende
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4. Strafrechter
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eventueel
hoger beroep
en over het
resterende
aantal uren
ingeval het
beroep
gegrond is

Bron: Boone & Beckmann 2018, p. 227

herroeping van de VI, omdat daarop de straks te bespreken internationale pilotstudie zich richtte.
Werkstraf
Voor de werkstraf moet onderscheid worden gemaakt tussen de situatie dat een werkstraf door de rechter of door de officier van justitie is
opgelegd (via een strafbeschikking).7 De procedures en betrokken
instanties zijn afgebeeld in figuur 1 en 2.
Het eerste deel van de procedure is voor beide modaliteiten gelijk. De
overtreding zal eerst worden geconstateerd door de directe toezichthouder. Dat kan de werkmeester op een groepsproject zijn, maar ook
een medewerker van een individueel project waar de werkgestrafte
zijn werkstraf ondergaat, bijvoorbeeld een speeltuin of bejaardentehuis. Zijn rol wordt niet genoemd in de toepasselijke regelgeving.
Feitelijk informeert hij de uitvoerder taakstraffen (de reclassering)
over een overtreding die in zijn ogen niet door de beugel kan. Deze
kan verschillende beslissingen nemen. In bijzondere gevallen kan hij
de projectplaats of de aard van de werkzaamheden wijzigen (art. 13
lid 1 onder a Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen, hierna: Besluit).
7 Nu de taakstraf bij wijze van transactievoorwaarde in de Aanwijzing taakstraffen van het
OM niet meer wordt genoemd, ga ik ervan uit dat een taakstraf door het OM alleen nog
bij wijze van strafbeschikking wordt opgelegd.
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Figuur 2

1. Directe
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- Rapporteert
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Omzettingsprocedure werkstraf die is opgelegd door
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- Geeft
informele
waarschuwing
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beëindigen
- Doet
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3. Officier
van justitie
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4. Strafrechter
- Hoort de
veroordeelde,
de officier
van justitie en
eventueel de
reclasseringswerker
- Neemt
nieuwe
beslissingen
in de zaak

Bron: Boone & Beckmann 2018, p. 228

Bijzondere omstandigheden zijn onvoldoende beschikbaarheid van
werk, een onoplosbaar conflict op de werkplaats, ongeschiktheid van
de taakgestrafte voor het werk of het niet aansluiten van verplichtingen bij specifieke omstandigheden van de taakgestrafte (art. 14
Besluit). De uitvoerder taakstraffen kan eenmalig een waarschuwing
geven (art. 15 Besluit). Wanneer de taakstraf dan nog niet naar behoren wordt verricht of na een ernstige misdraging van de taakgestrafte,
schorst de reclassering de taakstraf en stelt zij de officier van justitie op
de hoogte met het advies de tenuitvoerlegging van de taakstraf te
beëindigen (art. 16 Besluit).
Vanaf dat moment lopen de procedures voor de twee modaliteiten uiteen. In het geval de werkstraf is opgelegd door een rechter, is artikel
22g van het Wetboek van Strafrecht (Sr) van toepassing, dat in 2009
behoorlijk is aangescherpt en waarvan het eerste lid als volgt luidt:
‘Indien de tot een taakstraf veroordeelde niet aanvangt met de taakstraf,
geen medewerking verleent aan het vaststellen van zijn identiteit of het
openbaar ministerie van oordeel is dat de veroordeelde de opgelegde taakstraf niet naar behoren verricht of heeft verricht, wordt vervangende hech-
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tenis toegepast, tenzij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die zich
na het opleggen van de taakstraf hebben voorgedaan, zou leiden tot een
onbillijkheid van zwaarwegende aard.’

Het OM mag dus alleen afzien van het vorderen van vervangende
hechtenis als dit zou leiden tot een onbillijkheid van zwaarwegende
aard.
Wanneer de taakstraf is opgelegd door het OM, moet het de zaak
opnieuw op zitting brengen. De rechter neemt dan een nieuwe beslissing in de strafzaak en kan een nieuwe sanctie opleggen.
Herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling
De besluitvormingsprocedure betreffende de herroeping van de VI is
weergegeven in figuur 3. Ook hier zal vaak een directe toezichthouder
betrokken zijn, afhankelijk van de bijzondere voorwaarden die in het
kader van de VI zijn gesteld. Op grond van de wet (art. 14 lid 2 en 15b
lid 2 Sr) is ook hier de reclassering belast met het feitelijke toezicht.
Ook de politie kan een belangrijke rol spelen, vooral als het gaat om
het controleren van locatiegeboden en verboden (Reidnied 2014,
p. 365). Wanneer niet aan de voorwaarden van het toezicht wordt voldaan, moet de reclassering dat melden aan de officier van justitie.
Sinds de aanscherping van de wetgeving in 2008 is ook hier het
uitgangspunt dat iedere overtreding van de voorwaarden gemeld
wordt.8 De officier van justitie kan de voorwaarden die aan het toezicht zijn verbonden gedeeltelijk herzien of een officiële waarschuwing geven. Wanneer de overtreding zeer ernstig is dan wel een
tweede overtreding volgt, kan hij de rechter vragen de VI te herroepen.
In de tussentijd kan hij besluiten de in vrijheid gestelde opnieuw te
arresteren in afwachting van een beslissing van de rechter-commissaris de VI te schorsen.

Feitelijke toepassing
Hoe verlopen de omzettings- en herroepingsprocedure nu in de praktijk? Zoals gezegd is er weinig onderzoek gedaan naar het feitelijk ver-

8 Kamerstukken II 2005/06, 30513, 3, p. 14.
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Figuur 3
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Bron: Boone & Beckmann 2018, p. 231

loop van omzettings- en herroepingsprocedures.9 In het kader van een
Europees onderzoeksproject naar toezicht in Europa10 is met tien landen een vergelijkende pilotstudie verricht naar omzetting van de taakstraf en herroeping van de VI Er zijn zogenoemde vignetten (casus)
geformuleerd die zijn voorgelegd aan toezichthouders die in de verschillende fasen van de besluitvormingsprocedure een rol speelden.
Voor de werkstraf luidde dat vignet:

John is een 22-jarige werkloze man die veroordeeld is voor eenvoudige mishandeling van een andere man in een nachtclub om 2 uur in de ochtend.
Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen, maar een paar uur later
weer ontslagen. John is drie keer eerder veroordeeld, maar nooit tot een
gevangenisstraf (en laten we voor de Nederlandse casus ook maar aannemen
dat hij in de afgelopen vijf jaar ook niet is veroordeeld tot een taakstraf voor
een soortgelijk delict). John is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.
1. John heeft er 30 uur van zijn werkstraf opzitten als hij op een dag niet
komt opdagen.

9 Voor een onderbouwing van deze conclusie, zie Boone & Herzog-Evans 2013.
10 Zie www.offendersupervision.eu.
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2. John heeft er 30 uur van zijn werkstraf opzitten wanneer hij op een dag
laat komt opdagen. Dit is de tweede keer dat hij laat komt. Hij had een
spoedgeval thuis en moest zijn moeder naar het ziekenhuis brengen.
3. John komt wel werken, maar gooit er met zijn pet naar. Hij besteedt meer
tijd aan praten, lachen en roken met zijn medewerkgestraften dan aan
het uitvoeren van zijn taak.

Door middel van een kwalitatieve vragenlijst zijn respondenten
bevraagd over de beslissingen die zij in een betreffende casus zouden
nemen en de overwegingen die daarbij een rol speelden. Voor beide
modaliteiten (werkstraf en VI) werd in ieder land ten minste één toezichthouder gesproken uit iedere beslissingslaag.11 Ik besteed in het
onderstaande eerst aandacht aan een aantal algemene bevindingen en
spits dat vervolgens toe op Nederland.
Twee verschillende benaderingen
Uit de vignettenstudie werden twee dominante benaderingen zichtbaar. Een re-integrerende benadering waar een zekere mate van nietnaleving werd getolereerd en zelfs geacht werd deel uit te maken van
het resocialisatieproces. Het overkoepelende doel van deze benadering was dat verdachten en veroordeelden geholpen werden het toezicht succesvol af te ronden als onderdeel van hun resocialisatieproces. Kleine overtredingen werden daarom door de vingers gezien en
hoefden niet tot een formele herroepingsprocedure te leiden. En zelfs
als een formele omzetting of herroepingsprocedure werd gestart,
stond die ook nog primair in dienst van het individuele resocialisatieproces en hoefde dus niet per se tot omzetting, verzwaring of herroeping van de oorspronkelijk opgelegde sanctie te leiden. Deze benadering was vooral zichtbaar in Ierland, Spanje en België. In deze landen
werd de betrokkene ook steeds de mogelijkheid geboden een mondelinge toelichting te geven op zijn overtreding alvorens een formele
beslissing werd genomen. In de tweede benadering werd, in ieder
geval in het officiële beleid, meer nadruk gelegd op afschrikking, de
versterking van de geloofwaardigheid van het systeem en het
beperken van risico. Overtredingen worden juist niet getolereerd of
maar heel beperkt en het beleid wordt ondersteund met standaardre11 Zie voor een uitgebreide methodologische verantwoording: Maguire e.a. 2015.
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gels, waarin heel precies wordt geformuleerd welke gedragingen wel
en niet toelaatbaar zijn. Het meest zichtbaar was deze benadering in
Engeland & Wales en Schotland, maar ook het Nederlandse beleid
werd tot deze benadering gerekend. Uit de interviews met toezichthouders in deze landen werd echter ook duidelijk dat zij, ondanks de
druk van het officiële beleid, hun (soms beperkte) beslissingsruimte
aanwenden om extra kansen te geven aan betrokkenen. De verschillende benaderingen bestonden daarom niet alleen tussen landen,
maar ook tussen functionarissen werkzaam in de verschillende lagen
van besluitvorming in een land.
Seriële besluitvorming
Hawkins introduceerde het concept van de seriële besluitvorming. Hij
benadrukt dat besluitvorming in de strafrechtspleging niet een individueel, maar een collectief proces is waarbij verschillende actoren zijn
betrokken die in grote mate van elkaar afhankelijk zijn en zich door
(verwachtingen over) elkaar laten beïnvloeden. Hij wijst erop dat er
vaak een discrepantie bestaat tussen degenen die formele beslissingsbevoegdheid hebben en degenen die daadwerkelijk de macht hebben
om beslissingen af te dwingen, bijvoorbeeld omdat zij de beschikking
hebben over informatie waarvan de uitkomst van de beslissingsprocedure in grote mate afhankelijk is (Hawkins 2003). Wij hebben Hawkins’
concept gebruikt om verschillen tussen landen te analyseren. Dan valt
in de eerste plaats op dat er grote verschillen zijn tussen landen voor
wat betreft het aantal lagen waarlangs de besluitvorming verloopt.
Zoals zichtbaar is geworden in figuur 1 t/m 3 kunnen in Nederland
steeds vier lagen worden onderscheiden bij de beslissing een taakstraf
om te zetten of (een VI) te herroepen. Die besluitvormingsprocedure
zag er echter niet in ieder land hetzelfde uit (zie figuur 4). Niet alleen
verschilde het aantal lagen waarlangs de besluitvorming verliep, ook
was er een groot verschil in het type functionarissen dat in die verschillende lagen bij de besluitvorming was betrokken (Blay e.a. 2018).
Het was duidelijk dat functionarissen met beslissingsbevoegdheid
eerder in de keten de beslissingen die ze namen en de wijze waarop ze
die beargumenteerden en communiceerden, afstemden op de verwachtingen die ze hadden over wat de volgende of de finale beslisser
zou doen. Overtredingen werden sterk aangezet of juist gerelativeerd,
afhankelijk van wat zij zelf hoopten dat de volgende beslissing zou
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Figuur 4

Partijen en lagen in de omzetting van de werkstraf

PARTIJEN EN LAGEN IN DE OMZETTING VAN DE WERKSTRAF
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beslisser
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beslisser
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zijn. In verband met de normatieve aspecten die eerder aan de orde
zijn geweest, roept dat de vraag op in hoeverre de finale beslisser
(meestal een rechter) nog onafhankelijk zijn beslissing kan nemen. Wij
constateerden dat dat onder andere afhangt van het aantal lagen
waaruit het beslissingsproces bestaat, maar ook van de mogelijkheden
van de finale beslisser direct overleg te voeren met de lagen die voor
hem bij de besluitvorming betrokken zijn geweest (Blay e.a. 2018).
Rol van de lekenbeslisser
Een derde bevinding betreft de belangrijke rol van, wat wij in The
enforcement of offender supervision in Europe (Blay e.a. 2018) de lay-
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person noemen, de lekenbeslisser: personen die technisch gezien geen
onderdeel uitmaken van de strafrechtspleging, maar wel een belangrijke rol blijken te spelen in omzettingsprocedures in bijna alle betrokken landen. Het kunnen werkmeesters zijn op werkstrafprojecten,
werknemers van organisaties waar werkstraffen individueel worden
uitgevoerd, trainers, behandelaars of medewerkers van de (private)
meldkamer die toezicht houden op elektronische controle. Zij hebben
hun eigen (organisatorische) doelen of interpretatie van de doelen die
met het toezicht worden gediend, maar blijven in het formele besluitvormingsproces onzichtbaar. Waar beroepsgroepen binnen de strafrechtspleging – politie, officieren van justitie, rechters reclasseringswerkers – veelvuldig onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek,
weten we nog weinig over de werkwijzen, beroepscultuur en drijfveren
van lekenbeslissers in de strafrechtspleging.12 Hier lijkt een mooi
onderwerp van criminologisch onderzoek braak te liggen.

Nederland
Wanneer we de kenmerken van het Nederlandse besluitvormingsproces in een vergelijkende context plaatsen, valt op dat Nederland tot de
landen behoort waar de beslissing tot omzetting of herroeping van
toezicht over het maximumaantal, namelijk vier, lagen gaat. In de
gesprekken die wij voerden met toezichthouders werd het beeld
bevestigd dat al uit eerdere studies naar voren komt, namelijk dat er
veel overleg is tussen de onderste lagen, maar dat de afstand tussen de
onderste lagen en de finale beslisser (de rechter) vrij groot is. Anders
dan in sommige andere landen (Duitsland, Spanje) vindt de communicatie hoofdzakelijk schriftelijk plaats en is de reclasseringswerker in
de regel ook niet aanwezig bij de omzetting van een werkstraf, tenzij
als zodanig opgeroepen door de rechter. Enerzijds leidt dit ertoe dat
de rechter in grote mate afhankelijk is van de informatie die hem
wordt aangereikt door de reclassering. Anderzijds heeft dit er in het
verleden regelmatig toe geleid dat de rechter werkgestraften die
beroep instelden tegen de vordering tot vervangende hechtenis door
de officier van justitie nog een tweede kans gaf. Dit tot grote onvrede
van de reclassering, die vond dat haar geloofwaardigheid daarmee te
12 Voor uitzonderingen, zie het werk van Anthea Hucklesby (2011) en Marijke Roosen (2018)
over de monitoring officer.
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grabbel werd gegooid (Boone e.a. 2009). Of, en zo ja, hoe vaak deze
situatie zich nog voordoet, hebben wij niet kunnen vaststellen. Wel
kwam uit de gesprekken naar voren dat de betrokken toezichthouders
van de reclasseringswerkers goed op de hoogte waren van de (zeer feitelijke) informatie die de rechter nodig had om een retourzending te
honoreren en zich daarover ook uitdrukkelijk door een rechter hadden
laten informeren. Dit bevestigt het anticipatoire karakter dat Hawkins
toekent aan seriële besluitvorming
Zoals gezegd wordt Nederland, voor wat betreft het formele beleid en
wetgeving, gerekend tot de landen waar een strikte benadering wordt
gehanteerd, in ieder geval in de eerste lagen van de besluitvorming. De
formele visie lijkt te zijn dat strikte naleving van de voorwaarden moet
worden nagestreefd en dat (meerdere) overtredingen niet worden
getolereerd. Uit de enkele gesprekken die wij voerden met toezichthouders blijkt dat de soep lang niet zo heet gegeten wordt als hij wordt
opgediend. Net als in veel andere landen (Maguire & Boone 2018) is er
sprake van een cultuur van tweede kansen, voornamelijk met het oog
op het voorkomen van detentie en het succesvol afronden van de
werkstraf ten behoeve van het re-integratieproces. Of iemand nog een
nieuwe kans krijgt, lijkt veel meer afhankelijk van de houding van de
veroordeelde dan van het type of de hoeveelheid overtredingen. Dit
kwam naar voren in alle gesprekken:
‘We hebben onze regels. Dus zodra een van de regels wordt overtreden, is
het de bedoeling dat een officiële waarschuwing wordt gegeven en bij de
tweede keer, wordt de zaak stopgezet. En dan kan je nog schriftelijk reageren en dan stuur je dat mee aan de officier van Justitie. Maar dat is dus
formeel. En informeel, dan worden alle factoren die er zijn, meegewogen.
Waarbij de belangrijkste vraag is: Hoeveel wil je investeren in iemand?’
(reclasseringswerker)
‘Het kader is vaak duidelijk genoeg, maar de persoon, de bui of de klik met
cliënt bepaalt soms dat er een herkansing wordt gegeven. Soms is dat ook
maar goed dat mensen empathie hebben met een klant. Men moet in sommige gevallen barmhartig zijn en dan is het goed dat die ruimte er is. Met
de huidige bezuinigingen of het huidig klimaat ben ik wel eens bang dat
dat op den duur niet meer kan.’ (teamhoofd)
‘Als er extreme feiten zijn gebeurd waarop je iemand kan stopzetten, wordt
hij ook stopgezet. Maar is het gedrag of gevoel, dan wisselen we wel eens
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personen uit. Mijn directe collega zegt wel eens van: ik kan niets met die
man, neem jij die eens mee.’ (werkmeester)

Ook uit de jurisprudentie met betrekking tot de herroeping van de VI
blijkt dat de rechter een ruime marge hanteert. Hij kijkt niet alleen
naar het aantal overtredingen en de zwaarte ervan, maar ook naar de
mate waarin de veroordeelde een overtreding kan worden verweten en
hoe zwaar dat verwijt weegt (Reidnied 2014). Ook het belang van het
voortzetten van de behandeling (Reidnied 2014) en de kwaliteit van
het toezicht dat de veroordeelde geboden is, worden daarin meegewogen (Van der Kruijs 2014). Uiteraard laten eerdere beslissers zich ook
door die jurisprudentie leiden en is het OM niet geneigd de herroeping
van een VI te vorderen als het bij voorbaat weet dat de rechter die
beslissing zal terugdraaien (Boone & Beckmann 2018). Ook dit is een
voorbeeld van anticipatoire besluitvorming.

Conclusie
Ik heb in deze bijdrage willen laten zien dat de beslissing tot omzetting
en herroeping van vrijheidsbeperkende sancties ten onrechte onderbelicht is in het strafrechtelijk en criminologisch onderzoek. Zowel
voor de verdachte en veroordeelde als voor de samenleving zijn er net
zulke zware belangen in het geding als bij de oorspronkelijke straftoemetingsbeslissing. Dat belang is ook door de Raad van Europa erkend,
die in verschillende aanbevelingen strenge normen aanlegt voor die
beslissing. De belangrijkste is dat detentie nooit een automatische
reactie mag zijn op niet-nakoming van de voorwaarden. Met die norm
lijkt het Nederlandse artikel 22g Sr, dat de officier van justitie verplicht
bij overtreding van de voorwaarden van de werkstraf vervangende
hechtenis toe te passen, tenzij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die zich na het opleggen van de taakstraf hebben voorgedaan,
zou leiden tot een onbillijkheid van zwaarwegende aard, op gespannen
voet te staan. Net als in veel andere landen is de uiteindelijke beslisser
in Nederland afhankelijk van de informatie die hem wordt aangeleverd door eerdere actoren in het besluitvormingsproces. Die afhankelijkheid wordt nog versterkt door het grote aantal actoren dat in
Nederland betrokken is bij de besluitvorming en de veelal schriftelijke
communicatie die er tussen de verschillende lagen plaatsvindt.
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Ondanks de aanscherping van de regelgeving die in veel landen heeft
plaatsgevonden, werd de praktijk van de besluitvorming gedomineerd
door een ‘cultuur van tweede kansen’. Het vinden van een balans
tussen het op een geloofwaardige manier handhaven van de voorwaarden die aan vrijheidsbeperkende sancties worden gesteld en het
flexibel omgaan met overtredingen om onnodige omzettingen te voorkomen, werd door toezichthouders benoemd als een van de lastigste
dilemma’s van het uitvoeren van toezicht.
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Circles of Support and
Accountability
Een sociaal netwerk voor zedendelinquenten

Mechtild Höing en Audrey Alards *

Anders dan algemeen wordt aangenomen, recidiveren zedendelinquenten over het algemeen veel minder vaak dan plegers van andere
delicten. Daartegenover staat dat de impact van zedendelicten enorm
kan zijn. De zaak Anne Faber heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er bij
de resocialisatie van zedendelinquenten uiterst zorgvuldig te werk
gegaan moet worden en relevante informatie bij de juiste personen
terecht moet komen, om te voorkomen dat bekende zedendelinquenten nieuwe slachtoffers maken.
De maatschappelijke angst voor zedendelinquenten die terugkeren in
de samenleving is groot, en de reacties zijn dan ook voornamelijk
negatief. Het gevolg daarvan is dat zedendelinquenten in een isolement belanden, wat weer het risico op recidive verhoogt. Dit is enerzijds vanwege een gebrek aan hulpbronnen, waardoor stress en frustratie kunnen toenemen, anderzijds vanwege een gebrek aan toezicht,
waardoor een op handen zijnde terugval bij zedendelinquenten onopgemerkt blijft.
Circles of Support and Accountability (COSA) is een aanpak die resocialiserende zedendelinquenten een kunstmatig sociaal netwerk biedt
in de vorm van een groep zorgvuldig geselecteerde en getrainde vrijwilligers die ondersteuning bieden, maar ook alert zijn op signalen van
risico. Daarbij wordt samengewerkt met professionele organisaties in
de keten van nazorg, waardoor COSA een aanvulling vormt op de
bestaande zorg, die meestal bestaat uit behandeling en het toezicht.

* Dr. M. Höing is docent en onderzoeker bij het lectoraat Transmuraal Herstelgericht
Werken van Avans Hogeschool in Breda. Zij is daar als operationeel projectleider
verbonden aan het project Sterktegericht werken met COSA buiten justitieel kader.
A. Alards LLM is extern kenniskringlid bij het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken
van Avans Hogeschool in Breda. Ze is verbonden aan het lectoraat als senior
cirkelcoördinator en onderzoeker.
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Figuur 1
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In Nederland wordt COSA sinds 2009 door Reclassering Nederland uitgevoerd, en recent is er een pilot gestart met COSA in vrijwillig kader
in een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Stichting Exodus.
Dit artikel beschrijft de aanpak, de effectiviteit, de methodische grondslagen en de werkzame factoren van COSA. In de afgelopen 25 jaar zijn
er in steeds meer landen COSA-projecten gestart, waarbij variaties in
de uitvoering zichtbaar worden. We bespreken enkele varianten en
staan stil bij de consequenties daarvan.

Het COSA-model
COSA is bedoeld voor zedendelinquenten met een gemiddeld tot hoog
recidiverisico, waarbij het recidiverisico deels samenhangt met een
gebrek aan sociale ondersteuning. COSA heeft twee doelstellingen:
‘geen nieuwe slachtoffers’ en ‘niemand wordt buitengesloten’. Door
een gebalanceerde aanpak, waarin sociale ondersteuning gecombineerd wordt met het signaleren van risico’s en passende interventies
door de vrijwilligers en/of door betrokken professionals, wordt in
gezamenlijkheid gewerkt aan beide doelen.
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Het COSA-model bestaat uit een binnencirkel met de zedendelinquent
(‘kernlid’ in een cirkel) en drie tot vijf vrijwilligers, met daaromheen
een buitencirkel van professionals die betrokken zijn bij het kernlid,
zoals de behandelaar, de forensisch sociale professional en de wijkagent. Een professionele cirkelcoördinator begeleidt de binnencirkel
en zorgt voor de communicatie tussen binnen- en buitencirkel.
De binnencirkel komt in het begin wekelijks bijeen, bespreekt het reilen en zeilen van het kernlid, en ondersteunt deze bij diens levensbehoeften, zoals het bestrijden van gevoelens van eenzaamheid en waardeloosheid, of het vinden van werk en vrijetijdsbesteding. Daarbij is
van begin af aan bekend wat het delict was. Het kernlid bespreekt zijn
signaleringsplan met de vrijwilligers, opdat zij alert kunnen reageren
op risicovolle situaties of gedragingen. Van alle contacten met het
kernlid worden verslagen gemaakt. De cirkelcoördinator houdt de
betrokken professionals periodiek op de hoogte van het proces van de
cirkel en het kernlid. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan
de cirkelcoördinator direct schakelen met de buitencirkel, zodat tijdig
en adequaat ingegrepen kan worden. Deze werkwijze wordt door alle
cirkelleden tijdens de eerste bijeenkomst vastgelegd in een cirkelovereenkomst. Volledige transparantie (‘geen geheimen’) is het belangrijkste principe hierbij.

Openheid of intensivering van toezicht?
De meeste kernleden in Nederland lijken geen bezwaar te hebben
tegen het principe ‘geen geheimen’. Op basis van wederkerigheid onthullen kernleden veel ten opzichte van de vrijwilligers, in ieder geval
meer dan bij de professionals (Alards 2013). Zij voelen zich vertrouwd
in het bijzijn van de vrijwilligers en kunnen hun verhaal doen zonder
dat zij zich afgewezen voelen als mens. Vrijwilligers bieden een luisterend oor, maar anders dan maatjes vragen zij door als zij vermoeden
dat er risico’s spelen. Vanuit het uitgangspunt dat kernleden verantwoordelijk zijn voor hun gedrag, worden zij daadwerkelijk door de vrijwilligers aangesproken op dat gedrag.
In de praktijk betekent dit dat de vrijwilligers een groot incasseringsvermogen moeten bezitten. Niet alleen wordt er regelmatig over seksualiteit gesproken, ook seksueel grensoverschrijdend gedrag en ongemakkelijke seksuele fantasieën komen aan bod. Vrijwilligers worden
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gecoacht op het bewaken van hun eigen grenzen, en de cirkelcoördinator houdt rekening met hun diverse vaardigheden. Zo biedt COSA
aan de ene vrijwilliger de ruimte om met het kernlid te spreken over
diens seksuele fantasieën en wordt de andere vrijwilliger gerespecteerd in het mijden van dit lastige onderwerp. Door de diverse karakters en competenties onder de vrijwilligers is een verdeling van taken
mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer een kernlid de vrijwilliger vraagt of hij
enkele afbeeldingen op zijn computer wil bekijken, omdat het kernlid
twijfelt of dit wel of geen kinderporno betreft. Vrijwilligers die bereid
zijn om te monitoren zullen eerder ja zeggen tegen zo’n verzoek dan
de vrijwilligers die zich hebben aangemeld uit barmhartigheid en liever sociale steun verlenen.
Daar waar belangrijke zaken dienen te worden besproken, die de grenzen en taken van de vrijwilligers te boven gaan, biedt de cirkelcoördinator ondersteuning, al dan niet in samenwerking met professionals
van de buitencirkel. ‘Geen geheimen’ staat hoog in het vaandel, en dat
betekent dat de informatie hoe dan ook zal worden gedeeld. Door wie
en wanneer is vaak nog een punt ter bespreking. Er wordt altijd naar
gestreefd dat het kernlid zelf de relevante informatie deelt met leden
van de buitencirkel, indien nodig met ondersteuning van de vrijwilligers en/of de cirkelcoördinator. De beslissing over wanneer informatie
gedeeld moet worden, ligt altijd bij de cirkelcoördinator.
Voor vrijwilligers is het soms lastig om de informatie die zij krijgen van
het kernlid direct te delen met de cirkelcoördinator. Zij weten immers
dat het delen van bepaalde informatie (soms ten nadele van het kernlid) uiteindelijk bij de professionals in de buitencirkel terechtkomt en
consequenties heeft voor het kernlid. Vrijwilligers vrezen vooral dat
het kernlid het vertrouwen in hen zal verliezen. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de resocialisatie van het kernlid, en wanneer
een kernlid teruggeplaatst moet worden of zelfs recidiveert, kan dit
negatieve emoties zoals stress en schuldgevoelens oproepen, omdat
zij zich tekort voelen schieten ten opzichte van het kernlid en ten
opzichte van de samenleving (Lowe 2018). In hoeverre bij kernleden
door de monitoring in de cirkel negatieve emoties kunnen ontstaan,
zoals het gevoel voortdurend in de gaten gehouden te worden, is voor
zover wij weten nog niet onderzocht.
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Effectiviteit
Dat COSA een relevante bijdrage kan leveren aan de reductie van
zedenrecidive is inmiddels aannemelijk gemaakt. Canadese studies
waarin een COSA-groep vergeleken wordt met een controlegroep laten
een reductie in recidive bij de COSA-groep zien tussen 70% (Wilson
e.a. 2007) en 83% (Wilson e.a. 2009). Ook in Engeland is in een studie
met een vergelijkbare opzet een recidivevermindering (seksuele recidive en geweldrecidive) van 75% gemeten (Bates e.a. 2012). Bij de vergelijkbaarheid van de groepen in deze studies zijn echter vraagtekens
gezet, want deelnemers aan COSA zijn per definitie gemotiveerd om
niet te recidiveren (dit is immers een selectiecriterium), en mogelijk
dus bij voorbaat in het voordeel. Ook werden slechts kernleden geïncludeerd die minimaal een halfjaar in een cirkel hadden deelgenomen.
Dit argument speelt echter niet bij de enige gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) die tot nu toe is uitgevoerd (Duwe 2018). In deze
studie zijn in totaal 100 zedendelinquenten betrokken (50 in de COSAgroep, 50 in de controlegroep), die allen in principe aangemeld en
gemotiveerd waren voor deelname aan COSA. Door gebrek aan vrijwilligers werd echter niet aan ieder geschikt kernlid een cirkel toegewezen. De toewijzing aan een cirkel werd op basis van toeval bepaald.
Duwe gebruikte vier verschillende recidivematen: aanhouding voor
een nieuw delict, veroordeling voor een nieuw delict, tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk(e) straf(deel) in verband met een nieuwe
overtreding, en tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk(e) straf(deel)
in verband met het overtreden van bijzondere voorwaarden. De
gemiddelde follow-up bedroeg iets meer dan zes jaar. Duwe vond
geen significant verschil in zedenrecidive (veroordeling voor een
zedendelict), wel een duidelijk verminderde kans op een nieuwe aanhouding voor een zedendelict (88% minder). Met betrekking tot
algemene recidive lieten de vier uitkomstmaten bij de COSA-groep
een reductie zien van 49% tot 57% ten opzichte van de controlegroep.
Drie studies naar kosteneffectiviteit laten een positieve balans zien ten
gunste van COSA, maar deze onderzoeken zijn uitgevoerd in Engeland
(Elliott & Beech 2013), Canada (Chouinard & Riddick 2015) en in de
Verenigde Staten (Duwe 2018), en dus minder van betekenis voor de
Nederlandse context, aangezien de justitiële kosten voor recidive
verschillend zijn.
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Reviews zijn uitgevoerd door Clarke en collega’s (2017) en door Uzieblo en collega’s (2018). De auteurs includeerden daarbij ook onderzoek naar psychosociale uitkomsten. Deze duiden erop dat COSA bijdraagt aan een verbetering van het emotioneel welbevinden, aan een
verbeterde emotieregulatie, een sterkere interne locus of control en
verbeterde copingvaardigheden. Bij langer lopende studies werd ook
een verbetering van de sociale inbedding (wonen, werk, sociaal netwerk) gevonden (Clarke e.a. 2017). Terecht wordt door de auteurs van
beide reviews opgemerkt dat het aantal effectstudies nog zeer beperkt
is, en dat de meeste onderzoeken met methodologische problemen
kampen die harde conclusies en de generalisatie van de uitkomsten
belemmeren.

Theoretische grondslagen
COSA is een op de praktijk gebaseerde methode. De aanpak is in 1995
in Canada ad hoc ontwikkeld door een gevangenispastor en een aantal
leden van zijn mennonitische kerkgemeenschap als reactie op de
vrijlating van een bekende pedoseksueel, wiens terugkeer naar het
stadje waar hij vandaan kwam grote maatschappelijke onrust veroorzaakte. Hoewel ad hoc ontwikkeld, kan de werkzaamheid van COSA
verklaard worden vanuit recente inzichten uit de criminologie. Voor
het theoretisch fundament van COSA bieden het Risk Need Responsivity-model (RNR) van Andrews en Bonta (2010), de desistance-theorie
(Maruna 2001) en het Good Lives Model (Laws & Ward 2011) belangrijke aanknopingspunten.
Het RNR-model is inmiddels breed erkend als basis voor effectieve
forensische interventies. Het risicobeginsel gaat ervan uit dat de kans
op recidive kan worden gemeten, en een passende intensiviteit voor
behandeling en/of begeleiding moet worden ingezet. COSA is een vrij
intensieve aanpak en wordt om die reden slechts aangeboden aan
kernleden met een gemiddeld tot hoog recidiverisico. Om aan het risicobeginsel te kunnen voldoen wordt tijdens de kennismakingsfase bij
het kernlid een recente actuariële risicotaxatie (in Nederland: Static-99R, Stable-2007, Acute-2007) geraadpleegd en/of afgenomen. Het
behoeftebeginsel zegt dat de interventie moet inwerken op de criminogene factoren (‘criminogenic needs’) van de delinquent. Dit is in
feite de combinatie van dynamische risico- en beschermende facto-
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ren, die bij ieder kernlid weer anders is. Door maatwerk te leveren en
aan te sluiten bij actuele en individuele factoren kan de cirkel recht
doen aan dit behoeftebeginsel. Het responsiviteitsbeginsel geeft aan
dat rekening moet worden gehouden met de mate waarin de delinquent zijn eigen verantwoordelijkheid kan dragen, en in staat is tot
leren (en op welke manier). Binnen COSA wordt voortdurend de
afstemming met het kernlid gezocht en flexibel ingespeeld op diens
persoonlijkheid en leerstijl. Daarbij biedt de diversiteit aan persoonlijkheden van de vrijwilligers ook een rijk en gevarieerd leerklimaat.
De desistance-theorie gaat ervan uit dat stoppen met criminaliteit een
proces is, waarbij de ex-gedetineerde op een bepaald moment in zijn
leven kiest voor een goed leven en afstand neemt van oude gedragspatronen die tot terugval kunnen leiden (Maruna 2001). Daarbij spelen
ingrijpende levensgebeurtenissen, het accepteren van eigen verantwoordelijkheid en een bewuste keuze een belangrijke rol. Om toch een
sluitend levensverhaal over zichzelf te ontwikkelen (een narratieve
identiteit) herlabelt de ‘desister’ zijn eigen criminele verleden en
benadrukt zijn nieuwe identiteit als de ‘echte’. Daarin spelen adequate
levensdoelen en gedragingen een grote rol. COSA ondersteunt dit
proces door van meet af aan perspectief op een nieuw leven en een
positieve identiteit te bieden.
Het Good Lives Model sluit aan bij de desistance-theorie door kaders
te bieden waarmee verschillende levensdoelen in kaart worden
gebracht (Laws & Ward 2011). Verondersteld wordt dat ieder mens in
het leven op zoek is naar welbevinden op deze leefgebieden. Desisters
zijn in staat gebleken inadequate (criminele) strategieën om deze doelen te bereiken om te zetten in adequate (prosociale). Interventies
vanuit dit model richten zich op het creëren van een beter leven en
waar mogelijk wordt betrokkenheid van de lokale samenleving
gevraagd. De aanwezigheid van sociaal en menselijk kapitaal is voor
zedendelinquenten noodzakelijk om uiteindelijk een beter leven te
kunnen gaan leiden en zichzelf ook als volwaardig mens te zien. COSA
draagt hieraan bij door een prosociaal netwerk met vrijwilligers te
bieden. Daarmee krijgen zedendelinquenten de kans om hun sociaal
en menselijk kapitaal te verrijken.
In het nieuwe COSA-project in Nederland (‘COSA in vrijwillig kader’)
wordt daarnaast gewerkt vanuit de uitgangspunten van de methode
Krachtwerk, omdat deze zich expliciet richt op complexe problematieken en op vrijwillige hulpverlening (Wolf 2016). COSA profileert zich in

doi: 10.5553/JV/016758502019045003005

67

68

Justitiële verkenningen, jrg. 45, nr. 3, 2019

binnen- en buitenland als een aanpak die vanuit het herstelrecht
werkt. Binnen COSA in vrijwillig kader wordt daarom uitgegaan van
vijf vormen waarin herstelprocessen plaatsvinden. Deze eerste vier
vormen komen direct voort uit de theorie van Krachtwerk (Wolf 2016):
persoonlijk herstel, herstel van sociale verbondenheid, herstel van
sociale rollen en herstel van de rol als burger in de samenleving.
Binnen de context van COSA heeft herstelrecht een prominente plek
gekregen als het gaat om slachtofferbewust werken. Daarom heeft
COSA in vrijwillig kader nadrukkelijk aandacht voor een vijfde vorm
van herstel, namelijk herstel met het slachtoffer. De wens om ten
behoeve van herstel in contact te komen met het slachtoffer wordt
vaak gesignaleerd door vrijwilligers en/of de sociale omgeving van de
persoon. Deze wens wordt kenbaar gemaakt bij de juiste professionals
om, zo nodig, interventies met elkaar af te spreken. Hierbij zijn de
wensen en behoeften van het slachtoffer leidend.

Werkzame factoren
COSA is niet op basis van een theoretisch model ontwikkeld en een
theorie met betrekking tot de werkzame factoren kan slechts afgeleid
worden uit de overeenkomsten die succesvolle cirkels vertonen. Verschillende kwalitatieve studies bieden hiervoor aanknopingspunten.
De belangrijkste werkzame factor lijkt het inclusieve karakter van de
cirkel te zijn. Kernleden voelen zich door het belangeloze engagement
van de vrijwilligers weer (of voor het eerst) onderdeel van een groep,
en hebben daarmee iets te verliezen. Sociale inclusie en ondersteuning bij het bereiken van adequate levensdoelen geven kernleden een
basaal gevoel van ‘erbij horen’, wat weer een basis is voor mentaal
welzijn en centraal staat in het proces van desistance (Hannem 2013;
Höing e.a. 2017).
Een tweede factor is de ondersteuning die COSA biedt bij het ontwikkelen van adequaat en acceptabel (prosociaal) gedrag. Gedragsverandering wordt in de cirkel ondersteund door het kernlid aan te spreken
op problematisch gedrag en door prosociaal gedrag voor te leven. De
vrijwilligers bieden een veilige ruimte voor het oefenen met nieuw
gedrag en sociale vaardigheden. Daarbij moedigen zij het kernlid
steeds aan (soms met enige druk) om verantwoordelijkheid te nemen
voor het ontwikkelen van vaardigheden (Chouinard & Riddick 2015;
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Fox 2016; Höing e.a. 2013, 2017; McCartan e.a. 2014). Veel kernleden
zijn niet bekend met het ontvangen van positieve feedback in de vorm
van complimenten en het vieren van succes, en vaak is dit een stimulerende ervaring die hun motivatie sterkt (Höing e.a. 2013).
Een derde werkzame factor wordt gezien in de focus op risicoreductie.
COSA ondersteunt kernleden bij het naleven van bijzondere voorwaarden en bij de deelname aan behandelprogramma’s (McCartan
e.a. 2014). Vrijwilligers bevragen het kernlid over diens dagelijkse activiteiten, over zijn gedachten en houdingen, waardoor het kernlid alert
blijft en informatie over actuele risicosituaties bekend wordt (Bates
e.a. 2007; Chouinard & Riddick 2015; Höing e.a. 2017; McCartan e.a.
2014).
Een vierde werkzame factor is de aandacht voor het proces, zowel het
proces van het kernlid in de zin van persoonlijke groei en afname van
risico, alsook het proces van de cirkel als sociale groep. Periodieke evaluaties van beide processen en gerichte interventies door de cirkel zelf
en door de cirkelcoördinator kunnen de cirkel op het juiste spoor
houden (Höing e.a. 2013).
Deze vier kenmerken van een succesvolle cirkel worden in Nederlandse COSA-projecten beschouwd als de kern van het model (Höing
e.a. 2013; Höing & Alards 2019). Het nastreven van modelintegriteit
(een balans in de vier cirkelfuncties die past bij de behoeften van het
kernlid) is standaard onderdeel van de training van vrijwilligers en
vormt een belangrijke opgave voor de cirkelcoördinator.

Verspreiding van het model en lokale varianten
Nadat de eerste cirkel in 1995 in Hamilton, een klein stadje in de buurt
van Toronto, van start was gegaan, is het model via het landelijk werkende gevangenispastoraat verspreid en overgenomen door lokale
groeperingen in alle Canadese provincies (Chouinard & Riddick,
2015). Vervolgens verliep de verspreiding van COSA als een olievlek.
Nieuwe projecten starten over het algemeen via directe samenwerking
met al bestaande projecten, die kennis en expertise over de aanpak
leveren. Inmiddels zijn er Europese COSA-projecten in Engeland &
Wales, Ierland, Nederland, België, Catalonië, Italië, Letland en Bulgarije (Höing e.a. 2015), en Noorwegen en Zweden hebben ook interesse
getoond.
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In de Verenigde Staten begint COSA een steeds bekender verschijnsel
te worden. Een overzicht van Elliott en collega’s (2013) liet zien dat er
in 2013 al in zes staten COSA-projecten waren gestart (Vermont, Minnesota, Californië, Colorado, North Carolina en Oregon), waarbij
meestal samenwerking met Canada werd gezocht. Inmiddels heeft
COSA haar weg ook naar de andere kant van de globe gevonden, en
zijn met behulp van Engelse en Amerikaanse COSA-experts projecten
gestart in Nieuw-Zeeland en Australië (Fox 2015; Van Rensburg 2012;
Worthington 2015; Richards & McCartan 2018). Recentelijk heeft ook
Japan interesse getoond in COSA, en COSA Canada maakt op haar
website melding van projecten in Brazilië en Zuid-Korea (www.
cosacanada.ca).
COSA positioneert zich nadrukkelijk als aanvulling op de professionele
nazorg. Bij de implementatie van COSA zijn de nationale juridische
context en de wijze van opzet en aansturing van invloed op het model.
Hierdoor zijn er in de loop der tijd verschillende varianten ontstaan.
Varianten zien we in de opzet van COSA-projecten, namelijk topdown versus bottom-up. Sommige projecten zijn opgezet, gefinancierd en aangestuurd vanuit justitiële overheden of (semi)overheidsdiensten (zoals door Reclassering Nederland), andere projecten
ontstaan meer vanuit lokale maatschappelijke verbanden of organisaties (bijv. in Canada, Australië, Italië). Soms komen COSA-projecten
door een samenwerking tussen justitie en maatschappelijke organisaties tot stand (sommige Engelse projecten; België). Projecten die vanuit lokale initiatieven gerund worden, zijn vaak kleinschaliger en
hebben veelal moeite om voldoende structurele financiering te vinden, maar zijn flexibeler en hebben meer innoverend vermogen dan
COSA-projecten die vanuit justitiële organisaties gerund worden en
vaak structurele financiering ontvangen, maar ook belemmerd worden door bureaucratische organisatieprocessen (Elliott e.a. 2013; Fox
2016).
Ook in de wijze waarop de kwaliteitsbewaking van COSA-projecten is
geborgd, zijn er varianten. In sommige landen is de kwaliteitsbewaking bij een landelijke koepel belegd (bijv. in Canada en Engeland), in
andere landen worden projecten bijgestaan door een lokale of regionale stuur- of adviesgroep bestaande uit lokale netwerkpartners
(COSA in Ierland, COSA in vrijwillig kader in Nederland). Dergelijke
stuur- of adviesgroepen komen meer voor bij bottom-up projecten
dan bij de projecten die via justitiële organisaties gerund worden.
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Varianten zijn er ook in de uitvoering van het COSA-model. Terwijl
COSA ontwikkeld is voor zedendelinquenten, zijn er inmiddels ook
projecten die COSA aanbieden voor plegers van huiselijk geweld (HTV
Circles in Engeland) en voor alle ex-gedetineerden met een gemiddeld
tot hoog recidiverisico (Vermont, VS).
In de wijze waarop de monitorende functie van de cirkel wordt vormgegeven, zien we ook varianten van het basismodel. De eerste Canadese cirkels waren bedoeld voor hoogrisicozedendaders die hun straf
volledig uitzaten en zonder enige vorm van toezicht terugkeerden in
de samenleving. De cirkel moest min of meer zelf bepalen hoe met
risico’s en risicofactoren moest worden omgegaan. Inmiddels zijn in
veel landen vormen van voorwaardelijke invrijheidstelling met langdurig toezicht en aanvullende bijzondere voorwaarden gebruikelijk
geworden voor zedendelinquenten. Dit zijn zaken waarmee ook door
de vrijwilligers bij de uitvoering van COSA rekening moet worden
gehouden. In sommige staten in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in
Vermont, zijn deze aanvullende voorwaarden dermate talrijk en complex, dat de professionele cirkelcoördinator alle cirkelbijeenkomsten
bijwoont, om te voorkomen dat vrijwilligers en kernlid onbedoeld in
situaties en activiteiten terechtkomen die tot overtreding van de voorwaarden kunnen leiden (Wennberg 2018). Anders dan in andere
COSA-projecten wordt hier de toezichthouder van de reclassering ook
betrokken in het principe ‘geen geheimen’ – en zijn vrijwilligers en de
cirkelcoördinator verplicht alle overtredingen van de bijzondere voorwaarden te melden aan de toezichthouder (Wennberg 2018). Het
COSA-model in Vermont is daarmee in feite een hybride model van
vrijwillige en professionele ondersteuning.
In Nederland is er lange tijd uitsluitend gewerkt volgens het basismodel, zoals in de inleiding beschreven. Recent zijn er door Reclassering
Nederland ook pilots uitgevoerd met andere COSA-varianten, zoals
een COSA lightversie, waarbij een kernlid niet door een hele cirkel,
maar door twee vrijwilligers wordt begeleid, onder dezelfde voorwaarden als in het COSA-model (mondelinge mededeling A. Andreas,
Reclassering Nederland). Daarnaast wordt in een samenwerking
tussen Avans Hogeschool en Stichting Exodus momenteel met subsidie van het innovatieprogramma ‘Koers & Kansen’ van het ministerie
van Justitie en Veiligheid een pilot uitgevoerd met cirkels voor zedendelinquenten die geen justitieel kader hebben (COSA in vrijwillig

doi: 10.5553/JV/016758502019045003005

71

72

Justitiële verkenningen, jrg. 45, nr. 3, 2019

kader) – feitelijk een terugkeer naar het oorspronkelijke Canadese
model.

Tot slot
Circles of Support and Accountability (COSA) mag zich verheugen in
een groeiende belangstelling in binnen- en buitenland. COSA wordt
gezien als een voorbeeld van de kracht van betrokkenheid van de
samenleving bij de resocialisatie van een groep waarmee de samenleving in haar maag zit, namelijk zedendelinquenten met een aanzienlijk risico op recidive. Hoewel het basismodel aanspreekt door eenvoud en helderheid, is de adequate implementatie van COSA in een
lokale keten van nazorg geen sinecure, en het vinden van structurele
financiering is in veel landen een continue zorg. COSA-projecten zijn
in de regel kleinschalig en intensief, en worden ook wel getypeerd als:
‘high impact, low capacity’. COSA is door de unieke aanpak en betrokkenheid van vrijwilligers bij hoogrisicozedendelinquenten vaak een
vreemde eend in de bijt.
De verschillende varianten in de verschillende landen laten zien dat
het model robuust is en een grote mate aan flexibiliteit toelaat. Anderzijds roepen de verschillen in de uitvoering ook de vraag op wanneer
een uitvoeringswijze nog de naam ‘COSA’ verdient. Voldoet een
model, zoals we in Vermont (VS) tegenkomen nog wel aan de basisprincipes, wanneer de vrijwilligers verplicht worden als onderdeel van
het justitiële apparaat te werken en alle overtredingen van het kernlid
moeten melden aan de reclassering?
Vragen kunnen ook worden gesteld bij de mate van vrijwilligheid van
deelname (een ander basisprincipe). Bij veel kernleden met een justitieel kader zal deelname aan COSA mede vanuit een instrumentele
motivatie tot stand komen (‘het staat goed bij de rechter’), en dat hoeft
geen probleem te zijn, mits deelname vrijwillig blijft. In Nederland
wordt COSA echter door sommige rechters als bijzondere aanwijzing
in het vonnis opgenomen, waardoor kernleden zich verplicht voelen
deel te nemen en soms weerstand bieden in de samenwerking met
vrijwilligers. Wordt op die manier niet onbedoeld het ontstaan van een
vertrouwensrelatie in de cirkel (en daarmee de kans op succes) belemmerd?
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Onderzoek naar de invloed van de verschillen in uitvoering op de
effectiviteit ontbreekt nog geheel, en zo zijn er nog meer vragen die
niet beantwoord zijn. Uzieblo en collega’s (2018) wijzen er terecht op
dat nog onvoldoende bekend is of COSA nu vooral werkt door de emotionele of door de praktische sociale steun. Ook is er nog onvoldoende
bekend over effectieve strategieën om vrijwilligers te werven en te trainen. Lowe en Willis (2018) vonden dat COSA-vrijwilligers in NieuwZeeland zich lang niet allemaal voldoende ondersteund voelden door
de training.
Een andere belangrijke vraag is ook: wat zijn betrouwbare manieren
om het veranderingsproces van het kernlid te monitoren? Vrijwilligers
beschikken door hun intensieve werk met het kernlid over unieke
informatie over het kernlid. Kunnen zij ook betrouwbaar en valide de
ontwikkeling in risico- en beschermende factoren bepalen? In Engeland en Nederland wordt gewerkt met een specifiek daarvoor ontwikkeld instrument (de ‘Dynamic Risk Review’); maar de validering van
dit instrument is nog niet geleverd, al zijn er wel aanzetten toe gedaan
(Bates e.a. 2007).
In vergelijking met andere landen – die net als Nederland relatief grote
COSA-projecten hebben – loopt Nederland na een sterk begin inmiddels achter qua onderzoek. Er is na tien jaar COSA in Nederland dringend behoefte aan een methodologisch goed uitgevoerd onderzoek
naar de recidive van kernleden. Alleen dan kunnen er ook in Nederland betrouwbare uitspraken worden gedaan over de eventuele recidivevermindering en kostenbesparing door COSA.

Literatuur
Alards 2013
A. Alards, Magisch kapitaal van
de zedendader: een explorerende
studie naar zelfonthulling bij
kernleden binnen COSA, Maas-

Andrews & Bonta 2010
D.A. Andrews & J. Bonta, ‘Rehabilitating criminal justice policy and
practice’, Psychology, Public
Policy, and Law (16) 2010, afl. 1,

tricht: Maastricht University
2013.

p. 39.

doi: 10.5553/JV/016758502019045003005

73

74

Justitiële verkenningen, jrg. 45, nr. 3, 2019

Bates e.a. 2007
A. Bates, R. Saunders & C. Wilson,
‘Doing something about it: A follow-up study of sex offenders
participating in Thames Valley
Circles of Support and Accountability’, British Journal of Community Justice 2007, afl. 5, p. 19-42.
Bates e.a. 2012
A. Bates, D. Williams, C. Wilson &
R.J. Wilson, ‘Circles South-East:
The first ten years 2002-2012’,
International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology (58) 2012, p. 861-885.
Bates e.a. 2017
A.J. Bates, N.M. Wager, Y.M. Fernandez, L.M. Helmus, V.L. Quinsey & F. Winsmann, ‘Can volunteers working with sex offenders
correctly predict risk?’, Sexual
Offender Treatment (12) 2017, afl.
2, p. 615-627.
Chouinard & Riddick 2015
J.A. Chouinard & C. Riddick, An
evaluation of the Circles of Support and Accountability demonstration project: Final report
(Evaluation report prepared for
the National Crime Prevention
Centre), Ottawa, ON: Public
Safety Canada/University of
Regina Collaborative Centre for
Justice and Safety 2015.

doi: 10.5553/JV/016758502019045003005

Clarke e.a. 2017
M. Clarke, S. Brown & B. Völlm,
‘Circles of Support and Accountability for sex offenders: A
systematic review of outcomes’,
Sexual Abuse (29) 2017,
p. 446-478.
Duwe 2018
G. Duwe, ‘Can Circles of Support
and Accountability (CoSA) significantly reduce sexual recidivism?
Results from a randomized controlled trial in Minnesota’, Journal of Experimental Criminology
(14) 2018, afl. 4, p. 463-484.
Elliott & Beech 2013
I.A. Elliott & A.R. Beech, ‘A costbenefit analysis of Circles of Support and Accountability’, Sexual
Abuse (25) 2013, p. 3-20.
Elliott e.a. 2013
I.A. Elliott, G. Zajac & C.A. Meyer,
Evaluability assessments of the
Circles of Support and Accountability (COSA) model: Cross-site
report, Washington, DC: Department of Justice 2013.
Fox 2010
K.J. Fox, ‘Second chances: A comparison of civic engagement
models for offender re-entry programs’, Criminal Justice Review
(35) 2010, p. 335-353.

Circles of Support and Accountability

Fox 2013
K.J. Fox, Circles of Support and
Accountability: Qualitative evaluation (Final report prepared for
the State of Vermont Department
of Corrections), Burlington, VT:
University of Vermont 2013.
Fox 2015
K.J. Fox, ‘Theorizing community
integration as desistance-promotion’, Criminal Justice & Behavior
(42) 2015, p. 82-94.
Fox 2016
K.J. Fox, ‘Contextualizing the
policy and pragmatics of reintegrating sex offenders’, Sexual
Abuse 2016, p. 1-23.
Hannem 2013
S. Hannem, ‘Experiences in
reconciling risk management and
restorative justice: How Circles of
Support and Accountability work
restoratively in the risk society’,
International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology (57) 2013, afl. 3,
p. 269-288.
Höing & Alards 2019
M. Höing & A. Alards, Basisdocument COSA in vrijwillig kader
(interne publicatie), Den Bosch:
Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid 2019.

Höing e.a. 2013
M. Höing, B. Vogelvang &
S. Bogaerts, Effecten van COSA in
Nederland. Beknopte rapportage,
Den Bosch: Circles-NL, c/o Avans
Hogeschool, Expertisecentrum
Veiligheid/Programmabureau
Circles-NL 2013.
Höing e.a. 2015
M. Höing, L. Hare-Duke &
B. Völlm, European handbook:
CoSA, Circles of Support and
Accountability, Den Bosch: Circles4EU, c/o Centre for Public
Safety and Criminal Justice,
Avans University of Applied Sciences 2015.
Höing e.a. 2017
M. Höing, B. Vogelvang &
S. Bogaerts, ‘“I am a different
man now” – Sex offenders in Circles of Support and Accountability: A prospective study’, International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology (61) 2017, p. 751-772.
Hoogeveen & Bruinsma 2015
C. Hoogeveen & M. Bruinsma,
COSA in Nederland. Resultaten
van netwerken rond zedendaders
in de periode 2010-2015, Den
Bosch: Bureau Alpha 2015.
Laws & Ward 2011
D.R. Laws & T. Ward, Desistance
from sex offending: Alternatives to
throwing away the keys, New
York: Guilford Press 2011.

doi: 10.5553/JV/016758502019045003005

75

76

Justitiële verkenningen, jrg. 45, nr. 3, 2019

Lowe 2018
G. Lowe, Circles of Support and
Accountability: An investigation
of volunteer motivation and experiences, and the effect of the ‘sex
offender’ label on community
attitudes towards individuals
who have sexually offended (PhD
thesis), The University of Auckland 2018, https://researchspace.
auckland.ac.nz/handle/2292/
36787.
Lowe & Willis 2018
G. Lowe, G. Willis, ‘Maintaining
an effective circle: Volunteer
experiences of operational
aspects of Circles of Support and
Accountability’, International
Journal of Offender Therapy and
Comparative Criminology,
August 2018, https://journals.
sagepub.com/doi/10.1177/
0306624X18794279
Maruna 2001
S. Maruna, Making good: How exconvicts reform and rebuild their
lives, Washington, DC: American
Psychological Association 2001.
McCartan e.a. 2014
K. McCartan, H. Kemshall,
S. Westwood, J. Solle, G. MacKenzie, J. Cattel e.a., Circles of Support and Accountability (CoSA): A
case file review of two pilots, Londen: Ministry of Justice 2014.

doi: 10.5553/JV/016758502019045003005

Van Rensburg 2012
J. van Rensburg, ‘The dawn of
Circles of Support and Accountability in New Zealand’, Sexual
Abuse in Australia and New Zealand (4) 2012, p. 53-58.
Richards & McCartan 2018
K. Richards & K. McCartan,
‘Public views about reintegrating
child sex offenders via Circles of
Support and Accountability
(COSA): A qualitative analysis’,
Deviant Behavior (39) 2018, afl. 3,
p. 400-416.
Uzieblo e.a. 2018
K. Uzieblo, L. Merckx & T. Vertommen, ‘Welke lessen kan België trekken na een kwarteeuw
Circles of Support and Accountability (CoSA)?’, Panopticon (39)
2018, afl. 6, p. 489.
Wennberg 2018
M. Wennberg, 360° review of the
Vermont COSA program. A report
on current practices across the
state, 2018, https://
csgjusticecenter.org/wp-content/
uploads/2018/08/360-Report.pdf.
Wilson e.a. 2007
R.J. Wilson, J.E. Picheca &
M. Prinzo, ‘Evaluating the
effectiveness of professionallyfacilitated volunteerism in the
community-based management
of high risk sexual offenders: Part
two – A comparison of recidivism
rates’, Howard Journal of Criminal Justice (46) 2007, p. 327-337.

Circles of Support and Accountability

Wilson e.a. 2009
R.J. Wilson, F. Cortoni & A.J.
McWhinnie, ‘Circles of Support &
Accountability: A Canadian
national replication of outcome
findings’, Sexual Abuse (21) 2009,
p. 412-430.
Wolf 2016
J.R.L.M. Wolf, Krachtwerk:
methodisch werken aan participatie en zelfregie, Bussum: Coutinho 2016.

Worthington 2015
E. Worthington, ‘Controversial
paedophile support program to
launch in South Australia in a
national first’, ABC News 19
maart 2015, www.abc.net.au/
news/2015-03-18/controversialpaedophile-supportprogramlaunches-in-australia/
6330022.

doi: 10.5553/JV/016758502019045003005

77

78

Technologische hulpmiddelen bij
toezicht op delinquenten in de
samenleving
Katy de Kogel *

Toezicht in de samenleving op volwassen delinquenten kan plaatsvinden binnen verschillende juridische modaliteiten (Boone e.a. 2016).
Eén belangrijke categorie is toezicht in het kader van voorwaardelijke
invrijheidstelling bij een gevangenisstraf of maatregel (bijvoorbeeld
tbs). Een andere belangrijke categorie is toezicht opgelegd als onderdeel van een voorwaardelijke straf of maatregel. De reclassering is verantwoordelijk voor het toezicht. Het toezicht wordt veelal ook uitgevoerd door de reclassering, maar er kunnen ook andere instanties bij
betrokken zijn, zoals forensisch psychiatrische (poli)klinieken.
Het toezicht kan verschillende inhoudelijke componenten omvatten.
Een veelgemaakt onderscheid daarbij is dat tussen elementen van
monitoring en control enerzijds en begeleiding, rehabilitatie en zorg/
behandeling anderzijds (De Kogel & Nagtegaal 2008). Toezichtprogramma’s voor volwassen delinquenten kunnen aanzienlijk verschillen wat betreft de combinatie van verschillende toezichtelementen.
Er is enig bewijs voor de effectiviteit in termen van recidivevermindering van toezichtprogramma’s die naast controle-elementen, zoals het
monitoren van gedrag en bewegingen, óók bestaan uit rehabilitatieve
componenten, zoals praktische begeleiding, zorg en vaardigheidstrainingen (De Kogel & Nagtegaal 2008). Voor vermindering van recidive
door pure supervisie is niet of nauwelijks bewijs, maar voor recidivereductie door de combinatie van supervisie en rehabilitatie wel (o.a.
Lipsey & Cullen 2007).

* Dr. C.H. de Kogel is senior wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en
Veiligheid en senior onderzoeker bij de Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminologie van
de Faculteit Rechten van de Universiteit Maastricht. Voor deze bijdrage is ten dele
gebruikgemaakt van het in 2018 verschenen rapport van L.J.M. Cornet, N. Mandersloot,
R. Pool & C.H. de Kogel. De ‘zelfmetende’ justitiabele. Een verkennend onderzoek naar
technologische zelfmeetmethoden binnen de justitiële context. (Den Haag: WODC 2018)
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Hoe kunnen technologische hulpmiddelen bijdragen aan de supervisie- en rehabilitatiefuncties van het toezicht op delinquenten in de
maatschappij? Globaal worden technologische hulpmiddelen bij toezicht wel uitgesplitst in zogeheten ‘eerste generatie’ (gps-tracking) en
‘tweede generatie’ (smartphone- en sensortechnologie) hulpmiddelen
(Pattavina 2009; Corbett & Pattavina 2015). Hierna wordt besproken
wat globaal bekend is over de effectiviteit en veronderstelde werkingsmechanismen van de eerste generatie technische hulpmiddelen.
Vervolgens wordt verkend welke meerwaarde de tweede generatie
technische hulpmiddelen kunnen hebben en op welke mechanismen
ze zouden kunnen aansluiten. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er en
wat zijn mogelijke belovende perspectieven daarbij voor de praktijk?
Met welke aandachtspunten moeten we rekening houden?

Eerste generatie technische hulpmiddelen bij toezicht
Elektronisch monitoren
De eerste generatie hulpmiddelen wordt gebruikt voor het elektronisch monitoren van locatie en bewegingen van onder reclasseringstoezicht gestelde delinquenten. De reclasseringswerker kan op die
manier nagaan of betrokkene zich aan de door de rechter opgelegde
voorwaarden houdt. Bijvoorbeeld of hij naar opleiding of werk gaat,
zich houdt aan een huisarrest, of wegblijft van verboden locaties. Met
elektronisch monitoren kan dit op een frequentere en structurelere
basis dan met bijvoorbeeld huisbezoeken.
De meest bekende toepassing is een enkelband (pols- of armband) die
bevestigd wordt bij de delinquent en waarmee via gps de verplaatsingen en locatie op afstand kunnen worden bepaald (zie voor overzichten apparatuur DeMichele & Payne 2009; Renzema 2013). Oudere toepassingen zijn apparaten bestaand uit een zender aan de pols van
betrokkene en een ontvanger in zijn huis die met behulp van radiofrequentie ‘continuous signalling’ vaststellen of betrokkene zich al dan
niet op de thuisbasis bevindt (om huisarrest te monitoren). De eerst
gebruikte vormen van elektronisch monitoren in de jaren tachtig in de
Verenigde Staten betroffen geprogrammeerde contactsystemen,
‘random calling’, met stemverificatie of videoverificatie), die automatisch periodiek telefonisch contact met de delinquent opnemen om te
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checken of hij op de juiste tijd op een bepaalde locatie is. Veel landen
investeren in toenemende mate in elektronisch monitoren, dat
beschouwd wordt als een kosteneffectief alternatief voor gevangenisstraf en om recidive te verminderen (Belur e.a. 2017).
In 2017 werden door de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties bij
verdachten en veroordeelden in totaal zo’n 2.850 enkelbandaansluitingen aangelegd, dagelijks dragen ruim 700 mensen een elektronische
enkelband.1
Veronderstelde mechanismen elektronisch monitoren
Elektronisch monitoren wordt veelal gezien als een punitief middel
met hoofdzakelijk supervisie-elementen, maar het omvat ook elementen van rehabilitatie (overzichten in Renzema 2013; Belur e.a. 2017).
Veronderstelde werkzame mechanismen zijn ten eerste afschrikking
doordat betrokkene weet dat het gedetecteerd wordt als hij zich niet
aan de voorwaarden houdt. Ten tweede zou de moeilijk te verwijderen
enkelband het onopgemerkt recidiveren aanzienlijk bemoeilijken. Ten
derde is de veronderstelling dat door relatief vroege detectie van het
zich niet aan de voorwaarden houden de kans groter wordt dat tijdig
kan worden ingegrepen, waardoor ernstiger afglijden en delicten voorkomen kunnen worden. Eerste generatie elektronisch monitoren
omvat ook rehabilitatieve elementen. Zo is ten eerste de veronderstelling dat door het door elektronisch monitoren kunnen deelnemen aan
een werk-, sociaal en gezinsleven, in plaats van opsluiting, de re-integratie in de maatschappij beter zal verlopen, met een lagere recidivekans tot gevolg. Ten tweede zou de enkelband kunnen helpen een normale dagstructuur te bevorderen bij reclassanten. Ten derde zou de
enkelband kunnen beschermen tegen verleidingen en druk van anderen om delicten te plegen, omdat betrokkene bepaalde risicogebieden
moet vermijden en minder tijd in de gevangenisomgeving doorbrengt.
Ten vierde zou elektronisch monitoren kunnen bijdragen aan een
betere rehabilitatie omdat het onderdeel kan zijn van een re-integratieprogramma waar ook therapie deel van uitmaakt. Door toepassing
van de enkelband in plaats van gevangenisstraf kan betrokkene toegang krijgen tot therapeutische programma’s in de maatschappij,

1 Zie www.reclassering.nl/over-de-reclassering/cijfers-en-feiten. Laatst bezocht 12 april
2019.
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waarbij supervisie met behulp van de enkelband tevens zou kunnen
bevorderen dat betrokkene de sessies bezoekt.
Effectiviteit van elektronisch monitoren
Wat is bekend over de effectiviteit van de eerste generatie technologische hulpmiddelen in toezicht? De eerste systematische review op dit
gebied vond nog slechts weinig (quasi-)experimentele studies, een
drietal (Renzema & Mayo-Wilson 2005). De conclusie was dat elektronisch monitoren geen effect had op recidive van hoog- en matig-risicodelinquenten een tot drie jaar later. Een recente systematische
review en meta-analyse vond zeventien studies met een (quasi-)experimentele opzet of een tijdseriedesign (Belur e.a. 2017). Over het
geheel genomen werd geen statistisch significante vermindering van
latere recidive gevonden in groepen die elektronisch monitoren kregen, vergeleken met controlegroepen, die veelal ‘gewoon’ reclasseringstoezicht, gevangenisstraf of een werkstraf kregen. De effecten van
elektronisch monitoren lijken echter genuanceerder en afhankelijk
van de context en van kenmerken van de delinquent. Zo werd wel een
significante recidivevermindering gevonden bij de groepen die elektronisch monitoren als alternatieve straf kregen, vergeleken met controlegroepen die gevangenisstraf kregen opgelegd (drie studies). Ook
leidde elektronisch monitoren bij zedendelinquenten wel tot een significante vermindering van recidive (drie studies). Er werd ook enig
bewijs gevonden dat elektronisch monitoren beter werkt als het wordt
gecombineerd met interventies zoals therapie of counseling. Dit zou
mogelijk ook de uitkomst bij zedendelinquenten kunnen verklaren
omdat zij relatief vaak ook therapie krijgen. Een recente quasi-experimentele studie waarin een groot databestand van 16.475 cases werd
gebruikt, richtte zich specifiek op de effectiviteit van elektronisch
monitoren als alternatieve straf in vergelijking tot een gevangenisstraf
(Williams & Wheatherburn 2019). Gevonden werd een recidivereductie in de elektronisch monitoren-groep van 16 procentpunt ten
opzichte van de gevangenisgroep. Voor de jongere groep delinquenten, onder de 30 jaar, was dit 43 procentpunt. De auteurs becijferen
dat dit de overheid een kostenbesparing van $ 30.000 kan opleveren
voor elke delinquent die elektronisch monitoren krijgt in plaats van
gevangenisstraf.
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Tweede generatie technische hulpmiddelen
Aanvullende waarde smartphone- en sensortechnologie
Tweede generatie elektronisch monitoren omvat smartphone- en sensortechnologie veelal in combinatie met gps-tracking. Wat is de aanvullende waarde daarvan? De traditionele enkelband wordt vooral
gebruikt als supervisie-element: betrokkene in de gaten houden en
betrappen als het misgaat, maar niet als een instrument ten behoeve
van gedragsverandering en rehabilitatie (Corbett & Pattavina 2015).
Juist de tweede generatie technologische hulpmiddelen in het toezicht
biedt in potentie opties om elektronisch monitoren niet alleen als
supervisie-instrument in te zetten, maar ook voor rehabilitatie. Dat
komt omdat de toevoeging van smartphone- en sensortechnologie
nieuwe mogelijkheden geeft voor communicatie, om feedback te
geven en om individuele factoren te meten. Daarmee kan een rijker
palet ontstaan aan potentiële mogelijkheden voor de combinatie van
supervisie met begeleiding en behandeling.
Coaching in dagelijks leven
Mobiele communicatieapps kunnen worden benut in de begeleiding
en coaching direct betrokken op het dagelijks leven van reclassanten,
om hen te helpen zich aan opgelegde voorwaarden te houden. Dit
betreft bijvoorbeeld het herinneren aan afspraken of werktijden, of
contact leggen op momenten van de dag dat betrokkene kwetsbaar is
voor terugval in middelengebruik. Betere begeleiding zou het schenden van voorwaarden kunnen helpen voorkomen (Corbett & Pattavina
2015). Corbett en Pattavina beargumenteren dat dit hard nodig is,
omdat veel reclassanten moeite hebben om hun leven te organiseren,
zij kampen als groep met omstandigheden die het moeilijker maken
voor hen om zich aan opgelegde voorwaarden te houden. Dit betreft
onder meer psychiatrische problematiek, verslaving, gebrekkige opleiding, een verstandelijke beperking, werkloosheid en relatieve
armoede.
Een voorbeeld is de Outreach Smartphone Monitoring-app (OSM).2
OSM is ontwikkeld in de Verenigde Staten voor justitiabelen onder

2 Zie www.osmnow.com/. Laatst bezocht 3 juni 2019.
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toezicht van de reclassering. Het idee erachter is om toezicht moderner en positiever te maken en de bereidheid van justitiabelen om zich
te houden aan de voorwaarden te vergroten. De app bevat naast
supervisie-elementen, zoals gps-monitoring, een Alcoholmeter door
middel van een blaasfunctie, een alarmeringssysteem bij schending
van de voorwaarden, een videoverificatie-optie (o.a. om te zien of
degene die blaast ook daadwerkelijk de juiste reclassant is), maar ook
ondersteuningselementen zoals een herinneringsoptie (bijvoorbeeld
aan afspraken met de reclasseringsmedewerker) en een positief
bekrachtigingssysteem. De app heeft verschillende prijzen gewonnen,
maar over de effectiviteit ervan is voor zover bekend nog geen informatie.
Ook in Nederland zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Sinds mei 2018
kunnen reclassanten via smartphone, tablet of computer bij het
‘Cliëntportaal’, een 3RO-breed platform. Hier kunnen reclassanten
toegang krijgen tot voor hen relevante informatie. Zo kunnen zij bijvoorbeeld afspraken met hun toezichthouder inzien, kunnen ze checken hoeveel uren van hun werkstraf nog openstaan en hebben zij de
mogelijkheid informatie met hun toezichthouder te delen. Denk
daarbij aan het toevoegen van een nieuw woon- of verblijfadres, het
uploaden van documenten of het stellen van doelen binnen hun toezicht. Op deze manier beoogt de reclassering te werken aan het verbeteren van de dienstverlening richting de cliënt, het vergroten van de
eigen verantwoordelijkheid en het cliëntvertrouwen. Daarnaast zitten
in het Cliëntportaal vier apps van de reclassering verwerkt: ‘Stap-voorStap’, ‘Mijn Risico’s’, ‘Mijn leven’ en ‘Mijn contacten’. De apps zijn
bedoeld om bij te dragen aan de methodische invulling van meldplichtgesprekken. ‘Stap-voor-Stap’ is een app afgeleid van de Stapvoor-Stap-training, waarbinnen een reclassant aan het denken wordt
gezet over zijn middelenmisbruik. ‘Mijn Risico’s’ is een app die het
risicoprofiel van een reclassant visualiseert en waarbinnen samen met
een reclasseringsmedewerker een delictpreventieplan kan worden
opgesteld. Met deze app heeft de reclassant dus altijd zijn persoonlijke
delictpreventieplan op zak. Naar schatting maken tussen de 3.000 en
3.500 cliënten gebruik van het Cliëntportaal of hebben een keer ingelogd op het Cliëntportaal (persoonlijke communicatie Stichting Verslavingsreclassering GGZ, 14 augustus 2017; 3RO 2018).
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Stimuleren positief gedrag door bekrachtiging
Mobiele apps kunnen worden ingezet om positief gedrag en motivatie
te stimuleren door middel van bekrachtiging, bijvoorbeeld op
momenten dat betrokkene volhoudt, of een goed initiatief neemt. Dit
is een belangrijk onderwerp bij justitiabelen bij wie motivatie voor
gedragsverandering vaak ontbreekt. De kracht van mobile apps zit
hem er dan in dat real-time bekrachtiging gegeven kan worden, direct
volgend op het gewenste gedrag, wat cruciaal zou zijn voor succes
(Pattavina e.a. 2010). Dit in tegenstelling tot bekrachtiging die in tussentijdse meetings met een reclasseringswerker wordt gegeven en dan
noodzakelijkerwijs losgekoppeld is van het moment waarop het
gedrag waar het om gaat, werd uitgevoerd. Corbett en Pattavina (2015)
betogen dat in het gezondheidsveld en onderwijsveld empirische
ondersteuning, blijkend uit systematische reviews, wordt gevonden
voor zogeheten ‘persuasive technologies’, communicatietechnologie
die wordt gebruikt om houding en motivatie te verbeteren en op die
manier gedrag positief bij te sturen (Hamari e.a. 2014), en voor de
effectiviteit van positieve gedragsbekrachtigingsstrategieën bij jongeren met leer- en gedragsproblemen (Allen e.a. 2005). De smartphonetechnologie biedt ook extra mogelijkheden om een sociaal netwerk te
betrekken bij het toezicht om betrokkene te steunen en te motiveren.
Een voorbeeld is de MyNeON-app, die is ontwikkeld in de Verenigde
Staten voor reclassanten en reclasseringsmedewerkers. In deze app
staat positieve bekrachtiging voorop.3 De app sluit aan bij het NeONproject, waarin reclassanten gestimuleerd worden allerlei activiteiten
in hun gemeente te ondernemen, zoals een baan zoeken, scholing volgen of vrijwilligerswerk doen. Wanneer een reclassant een van deze
activiteiten wil gaan volgen, kan de app ingezet worden om de juiste
locatie en contactgegevens te vinden en krijgt de reclassant punten
voor de ondernomen actie. Deze informatie is ook beschikbaar voor
de reclasseringsmedewerker, die op die manier de vooruitgang van de
reclassant kan volgen. Over de werkzaamheid van de app lijkt nog
niets bekend te zijn.
In Nederland is een eerste verkenning van het gebruik van mobiele
applicaties in justitiële context verricht door Plaisier en Mol (2016). Zij
onderzochten de mogelijkheden van e-begeleiding bij jongeren onder
3 Zie www.russellwebster.com/new-app-provides-comprehensive-support-for-releasedprisoners/. Laatst bezocht 3 juni 2019.
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toezicht van de jeugdreclassering. De jongeren ontvingen binnen dit
project sms’jes met daarin opdrachten, herinneringen, psycho-educatie of inspirerende berichten. De resultaten laten zien dat deze vorm
van e-begeleiding technisch haalbaar is en dat een deel van de jongeren hiervoor openstaat en het nuttig vindt.
Behandeling in kader van reclasseringstoezicht
Mobiele apps en sensortechnologie kunnen bijdragen aan behandeling in een justitieel toezichtkader. Vooral voor delinquenten met verslavings- of psychiatrische problematiek zijn er naast de al langer
bestaande eHealth-behandelingen (Kip e.a. 2018), zogeheten
‘mHealth’-, mobiele, applicaties in opkomst (Ross 2018). De apps zouden een betere personalisering van bejegening en behandeling mogelijk maken en een betere integratie daarvan in het dagelijks leven van
betrokkene. Een voorbeeld is de A-CHESS terugvalpreventieapp voor
de smartphone, een ondersteunende app na behandeling voor middelenafhankelijkheid (Gustafson e.a. 2011). A-CHESS is getest als component van een US Drug Court-programma (Johnson e.a. 2016).
A-CHESS richt zich op afhankelijkheid van alcohol en drugs en op psychische problemen, en biedt onder andere management van behandelsessies, voortgangsmonitoring, omgaan met symptomen, deelname aan een virtueel ondersteuningsnetwerk, toegang tot een bibliotheek met informatie over behandeling en terugvalpreventiestrategieën op basis van de individuele risicofactoren. Er worden ook apps
ontwikkeld gericht op het veranderen van antisociaal probleemgedrag.
Een voorbeeld is een app waarbij betrokkene via Facebook dagelijks
berichten krijgt van zijn toekomstige zelf, met als doel delinquent
gedrag te voorkomen of verminderen (Van Gelder e.a. 2015).
Sensortechnologie biedt de mogelijkheid om via wearables (zoals de
enkelband, maar ook een polsband of kleding met sensoren) gegevens
te verzamelen die in het kader van de combinatie toezicht en behandeling kunnen worden benut. Bijvoorbeeld gegevens over lichaamsbeweging of slaappatronen, maar ook over stress (via sensoren die hartslag en huidweerstand meten) en middelengebruik (een sensor die uit
zweet op de huid alcohol en andere drugs kan detecteren).
In Nederland is in 2017 een pilot gehouden waarbij reclassanten
enkelbanden droegen waaraan een sensor was toegevoegd die het
alcoholpercentage meet in zweet (Kruize & De Muijnck 2018). Deze
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speciale enkelband, de Alcoholmeter, meet 24 uur per dag het alcoholpercentage en de gegevens worden twee keer per dag via een modem
aan de reclassering doorgegeven. De proef is een procesevaluatie om
uit te wijzen of de Alcoholmeter ingezet kan worden om te controleren
of iemand zich aan een alcoholverbod houdt. De 26 reclasseringscliënten die deelnamen en de betrokken reclasseringswerkers waren over
het algemeen positief over de bewustwording ten aanzien van het
alcoholgebruik en het ‘stok achter de deur’-effect dat de Alcoholmeter
teweegbracht en dat naar hun mening hielp om niet te drinken. Ook
werd de Alcoholmeter door de cliënten geprefereerd boven het zich
meermalen per week moeten melden voor urinecontroles. Maar het
op twee vaste momenten per dag thuis moeten zijn voor het uitlezen
werd als lastig ervaren, evenals de grootte en het draagcomfort van de
band. De reclasseringswerkers waarderen de Alcoholmeter vooral als
ondersteuningsmiddel voor cliënten die gemotiveerd zijn om hun
alcoholgebruik te verminderen. De doelgroep kan wat hen betreft worden uitgebreid, ook buiten het juridisch kader van het alcoholverbod.
In de Verenigde Staten en England is er al enige jaren ervaring met de
enkelband met alcoholsensor en zijn er gunstige cijfers wat betreft het
percentage cliënten dat zich houdt aan het alcoholverbod.4
Een nieuwe ontwikkeling is een implanteerbare chip onder de huid in
combinatie met een smartphone of smartwatch die alcohol in het
lichaam continu kan meten.5 De chip is onzichtbaar en je voelt er niets
van, en zou daarmee een aantal bezwaren kunnen wegnemen die de
Alcoholmeter wel heeft, maar brengt mogelijk wel weer eigen bezwaren mee, zoals inbreuk op de lichamelijke integriteit. ‘Implantables’
zoals de chip zijn in de context van toezicht echter nog toekomstmuziek en het vergt op dit moment nog veel specialistische kennis om
ermee te werken.
Potentieel belangrijk vanuit behandeloogpunt is dat met behulp van
smartphone- en sensortechnologie betrokkene ook zelf feedback kan
ontvangen over de eigen gegevens. Dit schept nieuwe mogelijkheden
voor een actievere rol in de eigen behandeling, die ook binnen het toezicht verder zouden kunnen worden ontwikkeld. Een voorbeeld is een
wearable met een hartslag- en of huidweerstandmeter waarbij tevens

4 Zie https://theconversation.com/sobriety-tags-how-alcohol-monitoring-could-become-thenew-norm-98975. Laatst bezocht 12 april 2019.
5 Zie www.smithsonianmag.com/innovation/this-implantable-chip-could-monitor-alcoholintake-180968802/. Laatst bezocht 12 april 2019.
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een biofeedbacksysteem wordt ingebouwd. Deze wordt momenteel in
Nederland onderzocht bij adolescenten en jongvolwassenen in ambulante forensische zorg door promovenda Annemieke ten Harmsel (VU
afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie). Onderwerp van onderzoek is de
haalbaarheid en effectiviteit van ‘real-time’ fysiologische feedback met
het oog op het verminderen van problemen die deze jongeren hebben
met agressieregulatie. Deze methode zou, indien ze inderdaad effectief blijkt, kunnen worden ingezet in het kader van toezicht ter ondersteuning van het naleven van bepaalde reclasseringsvoorwaarden –
bijvoorbeeld het niet vertonen van gewelddadig gedrag. Het idee is dat
door middel van continue biofeedback cliënten en hun behandelaar of
toezichthouder meer inzicht krijgen in het spanningsniveau van de
cliënt en dat cliënten bij oplopende spanning een signaal kunnen krijgen dat hen alert maakt om wellicht aangeleerde gedragsvaardigheden
(nemen van een time-out bijvoorbeeld) in te zetten om agressieve
incidenten te voorkomen.
Dataverzameling voor onder meer voorspellen risico’s
De smartphone- en sensormonitoringtechnologie kunnen worden
gebruikt om gegevens te verzamelen die informatie geven over
gedragsveranderingen die een signaal kunnen zijn dat risico van het
overtreden van voorwaarden of van terugval in verslavings- of psychiatrische problematiek dreigt (Corbett & Pattavina 2015). Het gaat dan
bijvoorbeeld om algoritmen die bewegings- en slaappatronen analyseren in combinatie met activiteit van betrokkene online. Beoogd wordt
dat deze mogelijke verslavings- en psychische problemen kunnen helpen signaleren, om zo vroege interventie en preventie mogelijk
maken. Tot slot kan de technologie op langere termijn veel gegevens
opleveren over welke diensten reclassanten (vooral) gebruiken en over
behoeften van bepaalde gemeenten of buurten.

Perspectieven en aandachtspunten
Kansen
Technologische hulpmiddelen bieden zeker perspectieven voor het
toezicht op delinquenten in de maatschappij. Uit systematische
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reviews blijkt eerste generatie elektronisch monitoren met behulp van
de enkelband vooral effectief als dit wordt opgelegd in plaats van
gevangenisstraf, en als het wordt opgelegd aan speciale groepen, zoals
zedendelinquenten in combinatie met behandeling. Een kanttekening
hierbij is wel dat er nog erg weinig studies bestaan die strikte
methodologische richtlijnen hebben gevolgd om te zorgen dat de elektronisch monitoren-groep a priori vergelijkbaar is met de controlegroep. In de systematische review van Belur en collega’s (2017) hadden slechts twee studies een gerandomiseerd design en de overige vijftien een quasi-experimentele opzet. In het laatste geval is er een iets
groter risico dat het gunstige effect van elektronisch monitoren op
recidive toe te schrijven zou kunnen zijn aan pre-interventieverschillen tussen de elektronisch monitoren-groep en de controlegroep. Bijvoorbeeld omdat elektronisch monitoren toegewezen wordt aan ‘lichtere gevallen’ dan gevangenisstraf (zie over dit punt, maar dan bij straf
buiten detentie versus gevangenisstraf, ook Villettaz e.a. 2015). Daarnaast richt veel effectonderzoek zich uitsluitend op de uitkomstmaat
criminele recidive, terwijl juist ook andere uitkomstmaten bij elektronisch monitoren kansen kunnen bieden om het toezicht effectiever te
maken. Bijvoorbeeld het verminderen van risicofactoren, zoals middelengebruik, en het versterken van beschermende factoren, zoals therapietrouw.
Hoe technologische middelen worden ingezet, heeft ook te maken met
de tijdgeest. Elektronisch monitoren is vanaf de jaren tachtig in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vooral als surveillance en
controlemiddel ingezet (Renzema & Mayo-Wilson 2005). De eerste
pioniers op het gebied van elektronisch monitoren aan de Harvarduniversiteit in de Verenigde Staten in de jaren zestig hadden de techniek daarentegen juist vooral als hulpmiddel in het kader van rehabilitatie bedoeld (Renzema 2013). De huidige technologische vernieuwingen, smartphone- en sensortechnologie, bieden extra invalshoeken
om de supervisie-elementen en de rehabilitatie-elementen te combineren. Toezicht op delinquenten in de maatschappij zou kunnen profiteren van uitbreiding van de enkelband met sensoren (in de toekomst wellicht ‘implantables’) en van mobiele applicaties voor veelzijdiger toezicht. Zelfredzaamheid en een grotere rol in de eigen behandeling kunnen ook worden gestimuleerd door het personaliseren van
behandeling met zelfmeetmethoden, zoals fysiologische metingen of
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het gebruik van mobiele applicaties die de reguliere behandeling
ondersteunen en verrijken met feedback.
Uitdagingen
Ross (2018) noemt drie uitdagingen die aandacht moeten krijgen als
mobiele (smartphone)technologie onderdeel van toezicht in de maatschappij moet worden: kwaliteit van applicaties en apparatuur, aanpassing van de toezichtpraktijk en toegankelijkheid voor reclassanten.
Kwaliteit
Er moet worden gezorgd voor mobiele applicaties van goede kwaliteit
(betrouwbaar, valide en veilig) die werkelijk een meerwaarde hebben
voor reclasseringswerkers en reclassanten (effectief zijn). Hoewel veelbelovend, ontbreekt bij het overgrote deel van de toepassingen van de
tweede generatie smartphone- en sensortechnologie vooralsnog informatie over de effectiviteit. Veel toepassingen zijn erg nieuw en effectonderzoek is vaak nog niet beschikbaar. Een eerste review van forensische e-mental health apps is er inmiddels (Kip e.a. 2018). Systematisch
evaluatieonderzoek wordt wel bemoeilijkt doordat de technologische
ontwikkelingen zo snel gaan. Zo is er een voorbeeld van een review
van mental health apps, waarbij bij het verschijnen de techniek
waarop de meeste apps gebaseerd waren, tekst messaging, ten tijde
van de review al weer achterhaald was (Free e.a. 2013). Een vergelijkbaar voorbeeld is er wat betreft polsbanden met activity trackers: de
banden die het best scoorden op betrouwbaarheid en validiteit bleken
bij publicatie van de review al niet meer verkrijgbaar (Kooiman e.a.
2015). Het belang van effectonderzoek om het kaf van het koren te
scheiden wordt geïllustreerd door ontwikkelingen in de (geestelijke)
gezondheidssector, waar mobiele apps al langer gebruikt worden in
begeleiding en behandeling dan op justitieterrein. Onderzoek laat zien
dat er veel gemakkelijk verkrijgbare apps van slechte kwaliteit in
omloop zijn, onder bijvoorbeeld hulpprogramma’s voor problematisch middelengebruik (Weaver e.a. 2013). Dit risico zou ook in de
forensische sector kunnen gaan spelen als het aantal apps op dat
gebied toeneemt.
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Veiligheid
Niet alleen over de betrouwbaarheid en validiteit van mobiele apps en
wearables met sensoren heerst onduidelijkheid, ook over de veiligheid
van de apparaten en dataverkeer zelf is nog veel onduidelijk (Cornet
e.a. 2018). Want in hoeverre zijn de metingen bijvoorbeeld te manipuleren? Het kan zijn dat de justitiabele of de behandelaar gebaat is bij
manipulatie van de gegevens om de werkelijke gegevens bijvoorbeeld
mooier te laten lijken dan ze werkelijk zijn. De mogelijkheid om data
te manipuleren kan een serieus probleem vormen voor het gebruik
van zelfmeetmethoden in de justitiële context. Op welke manier deze
manipulatie dan plaats zou kunnen vinden en wat ertegen gedaan zou
kunnen worden, behoeft verdere verkenning. Tevens moet rekening
worden gehouden met het feit dat anderen dan de gebruiker zelf toegang kunnen krijgen tot de data en deze potentieel kunnen misbruiken. Hackers doen steeds meer moeite om toegang te krijgen tot persoonlijke data van individuen met als doel deze uit te baten. Er zijn
door de jaren heen meerdere voorbeelden van wearables die gehackt
werden. Zo bleek het mogelijk om met enkele kleine handelingen de
Fitbit fitness tracker met malware te besmetten via bluetooth.6
Ross (2018) noemt ook het punt dat de toezichtpraktijk zich moet aanpassen om effectief met de nieuwe technologie te kunnen werken. Een
goed en veilig georganiseerde ICT-infrastructuur is van groot belang
om in het toezicht op delinquenten in de maatschappij gebruik te
kunnen maken van mobiele smartphone- en sensortechnologie. Denk
in dit verband ook aan het terugdringen van storingsgevoeligheid.
Recent (10 mei 2019) trad bijvoorbeeld door een software-update een
storing op in het dataverkeer bij elektronisch monitoren, waardoor
een groot aantal justitiabelen met enkelband preventief werd ingesloten.7 In 2018 werd het dataverkeer met betrekking tot de enkelbanden
ook al een keer verstoord door een probleem bij de internetprovider.8
Een juridisch aandachtspunt is dat in Nederland strenge regelgeving
geldt omtrent de verzameling en verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Voor justitie en reclassering gelden iets ruimere voorwaarden voor de verzameling van persoonsgegevens, die zijn bijvoorbeeld

6 Zie www.techopedia.com/hacking-wearable-tech-the-potential-danger-of-advancingwearable-technology/2/33649. Laatst bezocht 5 juni 2019.
7 Zie www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/10/storing-in-elektronische-monitoringenkelbanden.
8 Zie https://nos.nl/artikel/2245297-honderden-elektronische-enkelbanden-uitgevallen-door
-telecomstoring.html.
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op de enkelband van toepassing, maar om dit ook te laten gelden voor
het gebruik van mobiele smartphoneapps en wearables met sensoren
moet de noodzakelijkheid van dit soort methoden aantoonbaar worden gemaakt.
Kennis en begeleiding
Ook moet worden gezorgd dat de technologie beschikbaar en toegankelijk genoeg is voor reclassanten en is het nodig hen te motiveren om
de toepassingen te gebruiken. Ook bij de reclasseringswerkers moet
daartoe voldoende kennis van de technologie aanwezig zijn.
Professionals moeten erop bedacht zijn dat niet iedereen de capaciteiten (fysiek, mentaal, emotioneel) heeft om de technologie zonder
meer te gebruiken. Vragen die hierbij opkomen, zijn: Wordt volledig
begrepen hoe het apparaat gebruikt moet worden? Zijn de voor- en
nadelen van het apparaat bekend? Zeker als het gaat om een justitiële
doelgroep, bij een deel waarvan het verstandelijk vermogen beperkt is,
moeten we ons ervan bewust zijn dat een goede en volledige voorlichting en begeleiding belangrijk zijn.
De applicaties en draagbare sensoren kunnen als indringend worden
ervaren, of als (extra) straf in termen van leefstijlbeperking en stigma.
Bekend is dat dragers van de enkelband zich gestigmatiseerd kunnen
voelen (Post e.a. 2005). Meer dan bij gewoon toezicht kan 24-uurstracking een ‘big-brothergevoel’ oproepen. Het is zeer waarschijnlijk
dat mobiele apps en wearables met sensoren met een tweeledig doel
ingezet worden: enerzijds om de justitiabele meer te empoweren vanuit een rehabilitatieoogmerk, anderzijds om meer zicht te krijgen op
individuele patronen en op basis van die informatie bijvoorbeeld veiligheidsingrepen te kunnen doen. Dit hoeft niet problematisch te zijn,
als er maar heldere communicatie naar de justitiabele toe is over de
doelen van de zelfmeetmethode en wie er naast de justitiabele nog
meer ‘meekijkt’ naar de verzamelde informatie.

Tot slot
In dit artikel is verkend welke meerwaarde zogeheten tweede generatie technische hulpmiddelen (smartphone- en sensortechnologie)
zouden kunnen hebben voor toezicht op delinquenten in de maatschappij. Zogenoemde eerste generatie technische hulpmiddelen,
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zoals elektronisch monitoren met behulp van gps, zijn vooral ingezet
vanuit supervisieoogpunt. Smartphone- en sensortechnologie kunnen
eveneens bijdragen aan de supervisiefunctie, maar hebben ook potentie om juist aan de rehabilitatiefuncties van het toezicht bij te dragen,
onder meer omdat ze mogelijkheden bieden tot een meer gepersonaliseerde begeleiding en voor de combinatie van toezicht en behandeling. Hoewel wat dit betreft initiatieven zijn gestart en er onderzoek
loopt, is er op dit moment nog nauwelijks iets bekend over de effectiviteit van deze nieuwe technologische toepassingen. Ook vergen de
betrouwbaarheid en veiligheid van ICT evenals ethische en juridische
aspecten aandacht. Kortom, de toepassingen van nieuwe technologie
in het toezicht zijn pril maar hoopvol.
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry of Justice and Security in cooperation with Boom juridisch. Each
issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section
Summaries contains abstracts of the internationally most relevant
articles of each issue. The central theme of this issue (no. 3, 2019) is
Supervising offenders in society.
Some reflections on supervision in the Dutch criminal sanction
system
Jeroen ten Voorde
Dutch legal scholars have expressed their concern over an increase in
(the relevance of) supervision as part of the criminal sanction system.
They endorse the need for a more fundamental research on the nature
and position of supervision within the Dutch criminal sanction
system. This article discusses some fundamental issues: the meaning
of autonomy and the position of the autonomous person as an object
of supervision, the possible consequences of supervision for and the
various purposes of supervision within the criminal sanction system.
Control or guidance? Experiences with probation supervision during
the conditional release
Jennifer Doekhie, Esther van Ginneken, Anja Dirkzwager and
Paul Nieuwbeerta
Little is known about how ex-prisoners’ parole supervision experiences relate to desistance. The aim of this article therefore is to gain
insight into the nature of release conditions and parole supervision of
ex-prisoners and parolees’ perceptions of their supervision related to
the desistance process. A total of 23 Dutch parolees were interviewed
in depth at three waves starting in prison up to one year after their
release, and the 69 interviews were combined with their parole files
containing information about conditions, violations and sanctions.
Parole files revealed the practice of highly engaged parole officers,
who worked with parolees to strengthen factors known to foster
desistance. However, the interviews showed that most parolees found
their parole experience predominantly surveillance-oriented and not
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very helpful for desistance. Parole was experienced as most beneficial
when parole officers used their discretionary power to adjust conditions creating ‘space’ for trial-and-error.
And what happens if things go wrong? The transposition and
revocation of supervision of offenders in society
Miranda Boone
The decision to revoke or recall a conditional sanction is barely
researched in criminal justice research, despite the interests involved
for the offender as well as society. This article reflects on some results
from a comparative research project on breach decision-making
(COST Action on Offender Supervision in Europe). Using Hawkins’
concept of serial decision-making, the interdependence of early stage
and final stage decision makers is highlighted. The significant power
exercised by early stage actors raises the issue of the need to ensure
credibility of community sanctions and appropriate due process protections, without reducing their discretion so much that they cannot
perform their role of supporting the offender to complete the supervisory order successfully.
Circles of Support and Accountability. A social network for sex
offenders
Mechtild Höing and Audrey Alards
In Circles of Support and Accountability (COSA) a group of trained
and supervised volunteers support a medium to high-risk sex offender
in his process of re-entry after detention. Sex offenders participate on
a voluntary basis. Circles have a double aim: the prevention of new
sexual offences and the rehabilitation of the sex offender. Circles offer
social inclusion and support for behavior change, and monitor risk.
They are embedded in the professional network of sex offender after
care. Through a professional circle coordinator relevant information is
circulated between the circle and professional agencies, to enable adequate support and interventions. Effect studies show that COSA contributes to a reduced risk of reoffending. The model was developed in
Canada almost 25 years ago and has been picked up by a growing
number of countries in Europe, the America’s, Asia, as well as Australia and New Zealand. Variations in the model become apparent and
raise questions about the essentials of COSA.
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Technological tools for monitoring offenders in society
Katy de Kogel
How can technological tools contribute to supervising and reintegrating offenders in society? Globally, technological tools for supervision
are broken down into so-called first generation (GPS tracking) and
second generation (smartphone and sensor technology). An overview
is given of what is globally known about the effectiveness and
assumed mechanisms of action of first-generation technical tools.
Then it is explored what added value second-generation technical aids
can have and to which working mechanisms they could connect.
Smartphone and sensor technology have the potential to contribute to
the rehabilitation functions of the supervision, inter alia because they
offer possibilities for more personalized supervision and for the combination of supervision and treatment. Although initiatives have been
started in this regard and research is ongoing, hardly anything is
known yet about the effectiveness of these new technological applications. The reliability and safety of IT, as well as ethical and legal
aspects also require attention.
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