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Voorwoord 

De druk op het Nederlands gevangeniswezen is momenteel groot, de 
behoefte aan celcapaciteit neemt eveneens verder toe. Om de situatie het 
hoofd te kunnen bieden, zoeken beleidsmakers naar alternatieven. De 
minister van Justitie heeft in het kader van het traject Modernisering 
Sanctietoepassing een aantal maatregelen afgekondigd en onlangs in een 
brief aan de Tweede Kamer de visie ontvouwd die aan deze maatregelen ten 
grondslag ligt.  
 
Het WODC is gevraagd om via een aantal gerichte literatuurverkenningen 
bouwstenen aan te dragen voor dit traject. In dit memorandum wordt verslag 
gedaan van de uitkomsten van de verkenningen. De strafrechttoepassing 
moet ‘beter, anders en goedkoper’. Maar hoe? Biedt de internationale 
onderzoeksliteratuur suggesties? Daarover gaat dit memorandum .  
 
Prof. dr. Frans Leeuw, directeur WODC  
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Inleiding 

Met de uitvoering van het Veiligheidsprogramma1 neemt de behoefte aan 
sanctiecapaciteit in Nederland toe. Vooral de vraag naar intramurale 
capaciteit is momenteel groot, gezien het feit dat het aantal te executeren 
vrijheidstraffen groeit. En hoewel de laatste jaren het aantal plaatsen in 
Nederlandse gevangenissen en huizen van bewaring fors is uitgebreid, wijzen 
prognoses nog steeds uit dat er extra cellen nodig zijn om in de behoefte te 
kunnen voorzien.  
Om de druk op het gevangeniswezen te helpen verlichten heeft de minister 
van Justitie in het kader van het traject Modernisering Sanctietoepassing 
(MST) een 18-tal maatregelen afgekondigd.2 De maatregelen zijn bedoeld om 
de gehele strafrechtketen beter te laten functioneren; sommige zijn gericht op 
een efficiënter gebruik van de beschikbare sanctiecapaciteit, andere op het 
verhogen van de effectiviteit van het strafrechtelijk ingrijpen en weer andere 
hebben betrekking op de randvoorwaarden van de strafrechttoepassing. 
 
In een brief aan de Tweede Kamer3 heeft de minister onlangs de visie 
ontvouwd die ten grondslag ligt aan de te nemen maatregelen. Bij de 
voorbereiding van deze brief is het WODC gevraagd om op een aantal 
relevante punten de bestaande gedragswetenschappelijke kennis te 
inventariseren. Een korte, gerichte verkenning van de internationale 
onderzoeksliteratuur was het gevolg. Drie thema’s stonden bij de verkenning 
centraal:  
1 De effectiviteit van sancties. Welke strafrechtelijke interventies zijn vanuit 

het oogpunt van recidivevermindering het meest geschikt? 
2 Alternatieven voor detentie. Welke mogelijkheden zijn er om de druk op 

de gevangeniscapaciteit te verlichten? 
3 Effecten van versobering. Welke effecten mogen worden verwacht van 

kostenbesparende maatregelen op het werk- en leefklimaat in de 
penitentiaire inrichtingen? 

 
In dit memorandum wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de 
literatuurverkenning.4 In drie aparte hoofdstukken wordt ingegaan op 
bovenstaande vragen. Deze hoofdstukken verschenen eerder als bijlagen  
van de visiebrief die naar de Tweede Kamer is verstuurd. 
De eerste vraag werd beantwoord door middel van een inventarisatie van  
de zogheten what works-literatuur, internationale publicaties waarin op 
systematische wijze wordt ingegaan op de uitkomsten van onderzoek naar 
effecten van strafrechtelijke interventies. De inventarisatie op dit punt ligt in 

 
1  Kamerstukken II, 2002-2003, 28 684, nr. 1 
2  Bijlage 1 bevat een overzicht van de 18 MST-maatregelen.  
3  Kamerstukken II, 2003-2004, 29 200 VI, nr. 167 (visiebrief “Modernisering 

Sanctietoepassing”) 
4  Onze dank gaat uit naar Marianne Moene en Christel Jong voor het verzamelen van het 

materiaal. 
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het verlengde van eerder onderzoek dat door het WODC is verricht (Bol, 
1995; Beenakkers, 2000 en 2001). De resultaten van de huidige literatuur-
studie werden vastgelegd in een tabel die als bijlage bij dit verslag is gevoegd. 
Bij deze beknopte ‘matrix effectiviteit van strafrechtelijke interventies’ 
behoort een leeswijzer en een literatuurlijst. Ook deze zijn te vinden in de 
bijlagen. 
Hoofdstuk 2 van het memorandum staat in het teken van de alternatieven 
voor de gevangenisstraf. Met een korte verkenning is nagegaan welke 
strategieën er zijn om de druk op de gesloten capaciteit te verlichten en 
welke resultaten deze strategieën in het buitenland te zien hebben gegeven. 
Hoofdstuk 3 ten slotte, handelt over de mogelijke consequenties van de 
voorgenomen versobering van het detentieklimaat. Aan de hand van de 
onderzoeksliteratuur wordt nagegaan welke effecten mogen worden verwacht 
op de werk-en leefomstandigheden in gevangenissen en huizen van 
bewaring, van kostenbesparende maatregelen als (de verdere) invoering van 
meerpersoonsgebruik van cellen (‘twee-op-één-cel’) en het verlagen van het 
programma- of activiteitenaanbod. 
Gelet op de korte tijd die voor de literatuurverkenning beschikbaar was, geeft 
elk van de drie hoofdstukken slechts een zeer beknopt overzicht van de stand 
van zaken op de aangegeven terreinen. Wellicht levert de verkenning 
aanknopingspunten op voor het te voeren strafrechtelijk beleid. Nader 
onderzoek zal dan moeten uitwijzen welke concrete invulling daaraan 
gegeven kan worden. 
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1 Effectiviteit van strafrechtel i jke 
interventies 

 Welke sancties verlagen de kans op recidive? 
Een beknopt overzicht van de What Works-literatuur 

Het WODC heeft in het kader van het beleidstraject modernisering 
sanctietoepassing (MST) een globale inventarisatie gemaakt van de effecten 
van strafrechtelijke interventies. De exercitie is gebaseerd op de 
internationale What Works-literatuur, publicaties waarin op systematische 
wijze wordt ingegaan op de uitkomsten van afzonderlijke effectevaluaties op 
het terrein van de tenuitvoerlegging van straffen. In totaal werden 29 van 
dergelijke overzichtstudies geanalyseerd waarmee een totaal van meer dan 
1000 effectevaluaties in de analyses werd betrokken. Op basis van de 
overzichtsstudies kan worden vastgesteld welke typen sancties — in het 
buitenland — succesvol zijn gebleken bij het terugdringen van de recidive 
onder justitiabelen. 
 
 
1.1 Recidive in Nederland 

De literatuurstudie is gericht op internationale publicaties, omdat in 
Nederland zelf weinig bekend is over de effectiviteit van de sancties die 
worden opgelegd. Er is in het verleden weliswaar onderzoek verricht, maar 
alleen fragmentarisch en op kleine schaal; aan een overzichtstudie van 
effectevaluaties in het Nederlands taalgebied wordt op dit moment gewerkt. 
Wel is inmiddels via de WODC-Recidivemonitor bekend welke uitstroom-
resultaten de belangrijkste strafrechtelijke interventies te zien geven. De 
grafiek hieronder geeft daarvan een indruk. Voor een aantal sancties wordt 
aangegeven welk deel van de daders die een dergelijke sanctie kregen 
opgelegd, na verloop van tijd weer in aanraking is gekomen met Justitie.  
 
Op grond van deze cijfers mag niet worden geconcludeerd dat de transactie 
effectiever is dan een korte gevangenisstraf. De transactie wordt opgelegd in 
andere situaties en aan andere daders dan een gevangenisstraf. Doorgaans 
hebben personen die een transactie krijgen op zich al een geringe kans om te 
recidiveren en het is dus niet verwonderlijk dat de recidivepercentage na 
deze (of elke andere) sanctie lager uitvalt dan de recidive na een (korte) 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Op basis van de grafiek kunnen dus geen 
absolute uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de verschillende 
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Prevalentie van algemene recidive van volwassen daders na verschillende 
soorten sancties opgelegd in Nederland in 1997 
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Bron: WODC-Recidivemonitor 

 

...vooral  de recidive na een korte gevangenisstraf is hoog… 
 
 
straffen. Om de effectiviteit van een sanctie vast te stellen moet de recidive in 
een onderzoeksgroep worden afgezet tegen de recidive in een groep personen 
die in zoveel mogelijk opzichten vergelijkbaar is, maar die de sanctie niet 
ondergingen. Overzichtstudies richten zich op dit type onderzoek. 
 
 
1.2 Internationale overzichtstudies 

De resultaten van de inventarisatie van de internationale overzichtstudies 
zijn vastgelegd in een tabel. Bij deze tabel behoort een leeswijzer en een 
literatuurlijst.5 De tabel geeft een zeer beknopte samenvatting van de 
uitkomsten van de diverse studies. Per type interventie wordt aangegeven 
welke resultaten het evaluatieonderzoek tot dusver heeft opgeleverd. Gelet op 
de beschikbare tijd is de inventarisatie beperkt tot de meest recente 
overzichtstudies. Studies die betrekking hebben op jeugdige delinquenten, 
vrouwelijke daders, restorative justice en kosten-batenanalyses zijn buiten 
beschouwing gelaten. De resultaten zijn dus onvolledig. Bovendien gelden de 
volgende beperkingen: 
1 Het gaat exclusief om buitenlands onderzoek. In het buitenland worden 

andere straffen opgelegd en uitgevoerd dan in Nederland. Voor een deel 
blijft dus onduidelijk in hoeverre de hier beschreven onderzoeks-
resultaten van toepassing zijn op de situatie in ons land. 

2 De effectiviteit van de interventies wordt uitgedrukt in termen van 
recidivereductie. Bij het opleggen van sancties kunnen naast speciale 

 
5  De tabel, de leeswijzer en de literatuurlijst zijn te vinden in de bijlagen. 
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preventie echter ook andere doelen gelden, zoals het herstel van de 
rechtsorde en normbevestiging. De What Works-literatuur gaat over het 
algemeen niet op deze doelen in. 

3 De meeste overzichtstudies gaan evenmin in op de kosten van de 
interventies. De uitkomsten hebben dus betrekking op de effectiviteit van 
de interventies en niet op hun doelmatigheid. 

4 Overzichtstudies geven slechts zeer globaal aan hoe strafrechtelijke 
interventies moeten worden ingericht als men streeft naar reductie van 
herhaalde criminaliteit. Zij leveren niet meer dan een spoor op, een 
aanwijzing in welke richting men het moet zoeken. Om de uitwerking 
van een interventie op individueel niveau te kunnen doorgronden is 
aanvullend, meer gedetailleerd onderzoek nodig.  

5 Er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt, maar de vraag ‘welke 
interventies werken, voor wie, onder welke omstandigheden en tegen 
welke kosten?’ is verre van beantwoord. Deze inventarisatie geeft dan ook 
niet meer dan een tussenstand van de kennis die momenteel op dit 
terrein wordt opgebouwd.  

 
 
1.3 Strategieën om de recidive te beperken 

Om de bespreking van de resultaten gemakkelijker te maken, is per (type) 
interventie nagegaan welk mechanisme bij de tenuitvoerlegging van de 
sanctie in werking wordt ingezet om het beoogde doel te bereiken. Daar waar 
het gaat om speciale preventie, het terugdringen van recidive, zijn grofweg 
drie strategieën te onderscheiden: 
 
Afschrikking 

Door het verbinden van negatieve consequenties aan het crimineel 
gedrag wordt gezorgd dat de dader dit gedrag in de toekomst niet meer 
durft te vertonen. 

Incapacitatie of onschadelijkmaking 
Door het belemmeren van de bewegingsvrijheid of het beïnvloeden van 
condities die het gedrag mogelijk maken wordt gezorgd dat het 
delictgedrag niet opnieuw kan optreden. 

Resocialisatie 
Door het wegnemen van criminogene factoren of het vergroten van 
keuzemogelijkheden is de dader meer bereid en beter in staat zich in het 
vervolg te onthouden van het plegen van delicten. 

 
Bij de concrete tenuitvoerlegging van de strafrechtelijke interventies wordt op 
uiteenlopende wijze invulling gegeven aan deze strategieën. Hoewel vaak de 
nadruk ligt op één van hen, komen ze in de praktijk vaak in combinatie met 
elkaar voor. De drie strategieën zijn alle gericht op speciale preventie, maar 
naast recidivevermindering zijn er uiteraard andere strafdoelen. Een lange 
gevangenisstraf bijvoorbeeld, is ook bedoeld ter vergelding van het 
aangedane leed en er gaat, althans dat is de bedoeling, een signaalwerking 
van uit naar de samenleving. Deze laatste doelstellingen laten zich echter niet 
toetsen door middel van recidiveonderzoek. Een en ander impliceert dat het 
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nut van een straf niet zonder meer samenvalt met het effect in termen van 
verminderde recidive.  
 
 
1.4 Resultaten van de inventarisatie 

In de matrix (bijlage 3) wordt weergegeven of de onderzochte interventies 
effectief zijn gebleken in het terugdringen van de recidive. We bespreken hier 
kort de resultaten; dat doen we aan de hand van de veronderstelde werking 
van de interventies. De interventies worden ingedeeld naar de strategie die 
bij de tenuitvoerlegging van de sanctie wordt gevolgd. Vervolgens wordt 
nagegaan welke uitspraken over deze strategieën mogelijk zijn op basis van 
de onderzoeksliteratuur.  
 
Afschrikking door het opleggen van zwaardere of langere straffen 

Interventies die gebaseerd zijn op afschrikking door middel van het 
opleggen van zware of lange straffen lijken niet te werken, dat wil zeggen: 
ze verlagen de recidive niet (46, 47, 88)6. Dit houdt overigens niet in dat 
afschrikking op zich niet effectief kan zijn. Er is bijvoorbeeld onderzoek 
waaruit blijkt dat het opleggen van boetes — ook deze interventie stoelt 
op afschrikking — in vergelijking met andere sancties een lagere recidive 
te zien gaf (28). Wel heeft onderzoek aangetoond dat van het (verder of 
langduriger) inperken van de bewegingsvrijheid op zich geen 
afschrikkende werking uitgaat. Puur vanuit het oogpunt van 
recidivereductie zijn (lange) gevangenisstraffen dus niet effectief.  
 

Afschrikking door verhoogd toezicht 
Arrangementen van vrijheidsbeperking waarin door het uitoefenen van 
extra controle en toezicht (afschrikking) of gedeeltelijk insluiting 
(incapacitatie) getracht wordt toekomstig delictgedrag te voorkomen, 
hebben tot dusver weinig succes gehad. Het gaat hier om vormen van 
intensief reclasseringstoezicht al dan niet in combinatie met aanvullende 
vormen van toezicht (77, 79, 92) of elektronisch toezicht c.q. huisarrest 
(80, 81, 91, 93). Ook het onderzoek naar plaatsingen in varianten van 
halfopen inrichtingen laat op zijn best gemengde resultaten zien (64).  
 

Afschrikking door verhoogd toezicht gecombineerd met behandeling 
Wel zijn er aanwijzingen dat als men de beperking van de bewegings-
vrijheid combineert met elementen van behandeling, interventies 
effectief kunnen zijn. Dit geldt zowel bij drugsverslaafde daders in sterk 
gestructureerde therapeutische gemeenschappen (36, 37, 54, 55, 57, 58) 
en drug courts (95, 96), als voor personen die (herhaaldelijk) zijn 
veroordeeld voor het rijden onder invloed (90) en gedetineerden in 
halfopen inrichtingen (71). Bij deze interventies is er naast het verhoogde 
toezicht ruimte voor counseling, andere vormen van therapie en het 
bieden van hulp en steun.  
 

 
6  De nummers tussen de haakjes corresponderen met de volgnummers van de interventies 

in de tabel.  
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Incapacitatie of onschadelijkmaking 
Onderzoek naar verschillende vormen van incapacitatie of 
onschadelijkmaking laat gemengde resultaten zien. Naar de effecten  
van incapacitatie door insluiting is goed beschouwd ook nog weinig 
onderzoek gedaan. Probleem bij de evaluatie van deze strategie is dat 
vooraf vaak niet goed kan worden ingeschat welke daders, in welk mate 
en voor hoe lang zouden recidiveren als zij niet zou worden opgesloten. 
Generale incapacitatie, het opsluiten van daders ongeacht hun 
recidiverisico later na detentie is effectief, maar alleen tegen zeer hoge 
kosten (38). De doelmatigheid van selectieve insluiting is afhankelijk van 
de mate waarin men er in slaagt de daders met het hoogste recidiverisico 
vroegtijdig te identificeren (39). 
Het toedienen van methadon aan drugsverslaafden is een indirecte vorm 
van onschadelijkmaking. De methadon neemt de behoefte aan opiaten 
weg waardoor de verslaafden minder geneigd zouden zijn tot het plegen 
van delicten om de drugs te kunnen bekostigen. Deze strategie is 
onderzocht en blijkt over het algemeen niet effectief (27, 53). 
 

Resocialisatie door educatie 
Onderwijsprogramma’s voor gedetineerden kunnen effectief zijn.  
De meeste onderzoeken naar de effecten van basiseducatie of meer 
specifieke scholing laten gunstige (11, 63) of in elk geval veelbelovende 
(30, 31, 34, 42, 43) resultaten zien. 
 

Resocialisatie via arbeidstoeleiding 
Programma’s voor gedetineerden gericht op het verkrijgen van werk  
in aansluiting op de detentie, geven een gemengd beeld . De meeste 
overzichtstudies melden positieve (32, 48, 66) of veelbelovende resultaten 
(44, 49, 67), maar er is ook onderzoek waarin onder de deelnemers van 
dit soort programma’s geen recidivereductie kon worden aangetoond 
(72) of waarvan de resultaten onduidelijk blijven (33). Uit de grootste 
metastudie op dit terrein (49) komt naar voren dat kortdurende 
arbeidstoeleidingsprogramma’s effectiever lijken te zijn dan langere. 
 

Resocialisatie via het bijbrengen van discipline 
In Amerika is veel onderzoek gedaan naar de effecten van boot camps, 
inrichtingen voor jeugdige en (jong)volwassen gedetineerden waarin een 
strakke discipline heerst en het accent van het activiteitenprogramma ligt 
op het bijbrengen van orde en tucht, sport en lichamelijke arbeid. 
Nergens blijkt dat dergelijke programma’s tot recidivevermindering 
hebben geleid (29, 52, 59).  
 

Resocialisatie door behandeling 
Er is in het buitenland veel onderzoek gedaan naar de effecten van 
behandelprogramma’s. De meeste overzichtstudies laten gunstige 
resultaten zien. Vooral programma’s die cognitief-gedragsmatig van aard 
zijn leidden vaak tot recidivevermindering, zowel bij volwassen daders in 
het algemeen (2, 3, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 86) als bij zedendelinquenten 
(14, 15, 41, 82, 87) en drugsverslaafde delinquenten (8, 24). Het gaat hier 
om interventies die gericht zijn op de ontwikkeling en training van 
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sociale en cognitieve vaardigheden. Er zijn ook overzichtstudies waarin 
de resultaten van dergelijke interventies niet onverdeeld gunstig, maar in 
elk geval veelbelovend waren (23, 25, 35, 51, 61, 62, 70, 85). Programma’s 
gericht op louter praktische vaardigheden (7) of gedragstherapieën die 
afhankelijk zijn van een systematische (lees: voortdurende) belonings-
structuur (18,19) lijken minder kans van slagen te hebben. Behandel-
programma’s voor drugsverslaafden die bestaan uit groeptherapeutische 
gesprekken zonder verdere structuur, werken niet (60).  

 
Met deze korte samenvatting van de resultaten van het literatuuronderzoek, 
ontstaat een indruk van welke strafrechtelijke interventies en strategieën 
vanuit het oogpunt van recidivebeperking al dan niet effectief zijn gebleken. 
Zoals aangegeven kan via de bestudeerde overzichtstudies slechts een 
beperkt beeld worden verkregen van de werking en het nut van straffen. Wil 
men meer specifiek weten waarom, bij wie, hoe en in welke omstandigheden 
een sanctie al dan niet werkt, dan zal men de effecten van de interventie 
meer in detail moeten bestuderen.  
Hetzelfde geldt als men meer wil weten over de aanpak van een bepaalde 
doelgroep. De dadergroepen die men in Nederland beleidsmatig onder-
scheidt komen zeker niet altijd overeen met de dadergroepen die centraal 
staan in buitenlands onderzoek. Voor zeden- of geweldsdelinquenten is dat 
wel zo, daar is veel onderzoek over.7 Voor een categorie als de ‘veelplegers’ 
geldt dit echter niet, die groep dient eerst nader te worden omschreven 
alvorens men kan nagaan welke aanpak elders succesvol is gebleken.  
 
 
1.5 Achtergronden van ‘veelplegers’ 

Uit een recent WODC-rapport blijkt dat Justitie te maken heeft met een  
groep van ruim 6000 ‘zeer hoogfrequente’ veelplegers, dit zijn daders die  
in de achterliggende periode van 5 jaar meer dan 10 keer in aanraking zijn 
gekomen met Justitie. (Wartna en Tollenaar, 2004). Uit aanvullende analyses 
op materiaal uit de zgn. Strafrechtmonitor8 komt naar voren dat naar 
schatting ruim 70 procent van deze groep — volgens informatie vastgelegd  
in strafdossiers — problemen met het gebruik van harddrugs heeft (zie 
onderstaande tabel). Naar schatting 12 procent kamp met een alcohol-
verslaving. 
Via deze analyse wordt duidelijk dat de aanpak van veelplegers, althans de 
aanpak van de meest actieve onder hen, voor een groot deel samenvalt met 
de aanpak van verslaafde criminelen of criminele verslaafden. Het wordt dan 
interessant om aan de hand van de onderzoeksliteratuur specifiek voor deze 
dadergroep te bezien welke interventies in het buitenland effectief zijn 
gebleken.  

 
7  Beenakkers (2001) zette de resultaten van programma’s voor deze categorieën van daders 

eerder op een rij. 
8  De Strafrechtmonitor is een WODC-project waarin steekproeven van strafdossiers volgens 

een vast stramien worden geanalyseerd, zodat gegevens beschikbaar komen over de 
achtergronden van de strafrechtspleging.  
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Kenmerken van just i t ieveelplegers uit de jaren 1993, 1995 en 1999 
     
     

 Laag-
frequente 
veelplegers 

Hoog-
frequente 
veelplegers 

Zeer hoog-
frequente 
veelplegers 

Totale 
dader-
groep 

 (n=252) (n=248) (n=145) (n=2480) 
     

     

Regelmatig harddruggebruik 
(n=2409) 

16,9 36,0 71,2 13,8 

Alcoholproblematiek  
(n=2404) 

6,6 10,5 12,2 4,5 

Zonder vaste woon- of 
verblijfplaats (n=1787) 

13,8 18,5 49,5 11,2 

Werkloos (n=2044) 54,6 69,7 88,5 41,2 
     

     

Bron: SRM/Recidivemonitor, WODC  

 
 
1.6 Interventies ten aanzien van verslaafde daders 

In de overwegend Amerikaanse literatuur over de aanpak van drugsverslaafde 
daders wordt de laatste jaren veelvuldig melding gemaakt van de volgende 
behandelwijzen of interventies: 
 
1 Therapeutische gemeenschap (TG) waarin gebruik gemaakt wordt van de 

groep om individuele veranderingen te bereiken; de groep is vaak sterk 
hiërarchisch georganiseerd met dikwijls een staf van professionele 
krachten en ex-gedetineerden;  

2 Cognitieve gedragstherapie gericht op het verkrijgen van inzicht in de 
eigen motieven, en de consequenties van eigen handelingen, controle op 
het eigen gedrag en het vergroten van de mogelijkheden om problemen 
op te lossen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden;  

3 12-stappen programma, een combinatie van diverse behandelingen, 
zoals doorbreking van de ontkenning van de problemen en het 
ondersteunen van een gezonde, verantwoorde en abstinente leefwijze; 

4 Psychotherapie/counseling bestaande uit therapeutische gesprekken op 
individuele basis of in groepsverband; 

5 Bootcamps voor verslaafden, kampementen met een ‘militair’ karakter 
soms gecombineerd met een behandeling en training in sociale 
vaardigheden; 

6 Methadontoediening waarmee de behoefte aan drugs (opiaten) wordt 
tegengegaan; 

7 Urinecontrole op druggebruik. 
 
Evaluatie van de effecten van deze interventiemodaliteiten wordt bemoeilijkt 
door het feit dat ze in de praktijk zelden in zuivere vorm worden uitgevoerd, 
meestal bevatten ze ook elementen van andere interventies (zie Ashcroft e.a., 
2003; Bullock, 2003). Bovendien zijn er vaak verschillen tussen de interventie- 
en de controlegroep, zodat de onderzoeksresultaten niet eenduidig kunnen 
worden geïnterpreteerd. Niettemin zijn er op grond van de overzichtstudies 
wel enige uitspraken te doen over de effectiviteit van de verschillende 
modaliteiten.Zo zijn er zijn aanwijzingen dat TG’s tot vermindering van 
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recidive kunnen leiden (Pearson e.a., 1999; Lipton e.a., 2002; McKenzie, 2002; 
Bullock, 2003). Hetzelfde geldt voor het toedienen van methadon aan 
heroïneverslaafden die voorwaardelijk zijn vrijgelaten (Pearson e.a., 1999; 
Caid e.a., zie Bullock, 2003). Bootcamps voor drugsverslaafden en groeps-
counseling blijken daarentegen niet effectief (Pearson, 1999; Mitchell en 
McKenzie, 2003).  
De ervaringen met cognitieve gedragstherapie en 12-stappenprogramma’s 
zijn redelijk positief, al zijn die programma’s tot dusver niet goed geëvalueerd 
(Pearson e.a., 1999; zie Bullock, 2003). Evaluaties van cognitieve gedrags-
therapie voor daders in het algemeen, dus niet specifiek voor verslaafde 
daders, laten zoals we gezien hebben over het algemeen gunstige resultaten 
zien (Lipton, zie Bullock, 2003). Het houden van urinecontroles op zich blijkt 
niet van invloed te zijn op het percentage arrestaties en veroordelingen. De 
controle leidt er alleen toe dat daders die blijven gebruiken in hun proeftijd 
eerder worden opgespoord (Deschenes e.a., zie McKenzie, 2002). Hough e.a. 
(2003) constateren echter dat een behandeling gecombineerd met 
urinecontroles bij drugverslaafde veelplegers tot minder recidive leidt dan 
een behandeling zonder urinecontroles. Verder zijn er aanwijzingen dat als 
behandeling in een TG tijdens de detentie na de vrijlating wordt voortgezet, 
de recidive lager is dan na een behandeling die tot de detentieperiode 
beperkt blijft of uitsluitend na de invrijheidsstelling plaatsvindt (Pearson  
e.a., 1999). 
Interessant is voorts dat interventies die plaatsvinden onder ‘dwang’, zoals in 
Nederland de SOV-maatregel, niet per se slechtere en soms zelfs betere 
resultaten te zien geven dan behandeling op vrijwillige basis (zie ook Baas, 
1998). Hetzelfde geldt overigens voor ‘drangtrajecten’. Uit een onlangs 
verschenen Europese overzichtstudie van quasi compulsory treatment blijkt 
dat behandeling onder drang niet onder hoeft te doen voor vrijwillige 
behandeling (Stevens e.a., 2003). Prendergast e.a. (2002) bieden een 
verklaring voor dit verschijnsel. Zij constateren dat deelnemers aan drang- en 
dwangprojecten niet veranderen omdat zij tot deelname worden aangezet, 
maar omdat zij als gevolg van de drang of dwang lang genoeg aan de 
behandeling blijven deelnemen om persoonlijk betrokken te raken bij de 
verschillende activiteiten die gedragsveranderingen bevorderen. De motivatie 
om de verslaving en de daarbij horende leefstijl aan te pakken is niet statisch 
maar ontwikkelt zich en de onderzoekers pleiten er dan ook voor om bij 
projecten waarbij onvrijwillige deelnemers zijn betrokken veel aandacht te 
besteden aan dit probleem 
Een zeer recente ontwikkeling in de aanpak van verslaafde daders ten slotte, 
is de opkomst van de Amerikaanse drug courts. In de drugcourts levert de 
rechter een actieve bijdrage aan de begeleiding van verslaafde delinquenten. 
Het toezicht door de rechtelijke macht gaat gepaard met verplichte deelname 
aan een behandelprogramma en dient als alternatief voor detentie. Bij 
drugcourts werkt het strafrechtsysteem samen met de zorg om abstinentie en 
prosociaal gedrag te bevorderen. Hoewel de eerste evaluaties voor een deel 
bemoedigende resultaten laten zien, is nog weinig bekend over het effect van 
deze aanpak op het drugsgebruik en de recidive op de langere termijn (GAO, 
1997 geciteerd door Burdon e.a., 2001; Belenko, 1998; 1999, geciteerd door 
Burdon e.a., 2001). Desondanks winnen de drugcourts nog steeds aan 
populariteit, omdat men er van uitgaat dat de combinatie van nauwgezet, 
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frequent gerechtelijk toezicht en een intensieve behandeling van verslaving 
leidt tot een hoog percentage deelnemers dat in het programma blijft 
(Anderson, 2001). 
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2 Alternatieven voor detentie 
 Welke mogelijkheden zijn er om de druk op de gevangeniscapaciteit  

te verlichten? 

Als gevolg van de uitbreidingen van de gevangeniscapaciteit neemt Neder-
land in Europa niet langer een achterhoedepositie in als het gaat om het 
aantal personen dat verblijft in een penitentiaire inrichting. De detentieratio, 
het aantal gedetineerden per hoofd van de bevolking is de laatste jaren flink 
gestegen. De druk op de beschikbare capaciteit blijft echter onverminderd 
groot. De minister van Justitie wil deze druk verlagen door meer differentiatie 
aan te brengen in de sanctietoepassing. Het WODC heeft aan de hand van de 
internationale literatuur een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden 
om bij het opleggen en uitvoeren van straffen het aantal gedetineerden te 
beperken. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen zgn. ‘voor- en 
achterdeurstrategieën’: 
1 Het bevorderen van de toepassing van strafrechtelijke interventies die de 

voorlopige hechtenis of de gevangenisstraf kunnen vervangen, zoals het 
opleggen van geldboetes, taakstraf of elektronisch toezicht; 

2 Het (verder) bevorderen van vormen van ‘detentiefasering’; arrange-
menten die er op gericht zijn het laatste deel van de gevangenisstraf 
extramuraal c.q. in een minder gesloten setting uit te voeren. 
Voorbeelden zijn plaatsing in een (half)open inrichting, deelname aan 
een penitentiair programma, het plaatsen van gedetineerden onder 
elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling. 

 
Detentieratio: aantal gedetineerden per hoofd van de bevolking in drie landen 
 
 

 

 
 

 

Bron: Von Hofer, 2003 
 

…de detentieratio in Nederland is de laatste jaren fl ink toegenomen… 
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De internationale onderzoeksliteratuur geeft enige informatie over het 
mogelijke succes van dergelijke maatregelen. Soms wordt ook duidelijk bij 
welke doelgroep en onder welke omstandigheden een maatregel effectief is 
gebleken in het terugdringen van de behoefte aan celruimte. 
 
 
2.1 Geldboetes 

In de VS worden geldboetes alleen opgelegd voor verkeersovertredingen en 
andere lichte delicten (Tonry, 1999). In Engeland, Duitsland, Zweden en 
Oostenrijk wordt echter meer gebruik gemaakt van geldboetes en geldt deze 
sanctie ook als enige straf voor ernstigere vergrijpen, voor wat wij hier 
misdrijven zouden noemen. Uit een Engels onderzoek blijkt dat de recidive 
van daders die een geldboete kregen opgelegd lager is dan van daders die een 
voorwaardelijke of korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf hebben gekregen 
(McClintock, 1963, Davies, 1970, Softley 1977, McCord, 1985). Dit onderzoek 
was methodologisch gezien zwak, maar uit Duits onderzoek met een sterk 
design blijkt dat de recidive van professionele kleine dieven en verkeers-
delinquenten na een geldboete in elk geval niet hoger is dan na een korte 
gevangenisstraf. Bovendien blijken geldboetes bij diefstal, verduistering,  
en fraudegevallen effectiever te zijn dan een voorwaardelijke of onvoor-
waardelijke gevangenisstraf (Albrecht, 1980; Albrecht en Johnson, 1980). De 
onderzoeksresultaten geven geen steun aan de veronderstelling dat mensen 
die een geldboete krijgen andere misdrijven zouden plegen om de boete te 
betalen. Zij voldoen de straf vanuit reguliere inkomsten (Softley, 1973). 
Hillsman (1990) geeft aan dat de effectiviteit van de boete afhangt van de 
mate waarin de daders tot betaling worden gedwongen. Als stok achter de 
deur dient bij mislukking een andere straf te worden uitgevoerd. 
 
 
2.2 Taakstraffen 

Er is weinig onderzoek gedaan naar de werking van de taakstraf op de latere 
recidive. Daar waar dat is gebeurd, wordt de recidive na een taakstraf 
doorgaans vergeleken met de recidive na een gevangenisstraf. Bij sommige 
onderzoeken is geen verschil gevonden tussen enerzijds taakgestraften en 
anderzijds voorwaardelijk of onvoorwaardelijk veroordeelden (Leibrich, 1984, 
McDonald, 1986; Schneider, 1986; Bol en Overwater, 1986; Berk en Feeley, 
1990). Uit andere onderzoeken blijkt dat daders veroordeeld tot een taakstraf 
minder vaak recidiveerden (Ervin en Schneider, 1990; Schneider en 
Schneider, 1985; Killias, 2000; Muiluvuori, 2001).  
Uit een Schots onderzoek blijkt dat daders met een beperkte criminele 
voorgeschiedenis, werk en/of geen aanpassingsproblemen meer kans maken 
hun taakstraf tot een goed einde brengen (McIvor, 1992). McIvor vond ook 
dat taakgestraften met een uitgebreide criminele voorgeschiedenis vaker 
recidiveerden . Verder blijken alleenstaande daders vaker terug te vallen. 
Bovendien werd een verband gevonden tussen de recidive en de mate waarin 
de daders het werk dat zij moesten doen de moeite waard vonden, dit 
verband lijkt vooral sterk te zijn onder daders die op het moment van hun 
veroordeling zonder werk zaten. 
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Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat het percentage daders dat hun 
taakstraf afrondt samenhangt met de volgende kenmerken (Brontsema en 
Nijboer, 1993): 
— een strenge selectie vooraf van daders met de meeste kans van slagen; 
— de lengte van de taakstraf: lange taakstraffen mislukken vaker dan korte; 
— de snelheid waarmee gestart wordt met de uitvoering van de taakstraf. 

Het is van belang dat de uitvoering snel op de strafoplegging volgt; 
— controle op de uitvoering van de taakstraf;  
— consequent optreden, dat wil zeggen tenuitvoerlegging van een 

vrijheidsstraf (of een andere vervangende straf) in alle gevallen waarin 
een taakstraf wordt afgebroken. 

 
 
2.3 Elektronisch toezicht  

Elektronisch toezicht (ET) kan in de plaats komen van de voorlopige 
hechtenis of, in combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf, een 
alternatief vormen voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast 
kan elektronisch toezicht worden ingezet als onderdeel van een penitentiair 
programma en — wellicht in de toekomst — als onderdeel van de vervroegde 
voorwaardelijke invrijheidsstelling. Ook in deze laatste gevallen kan ET de 
druk op de celcapaciteit wellicht verlichten. 
Uit buitenlands onderzoek blijkt dat verdachten die ET krijgen in plaats van 
voorarrest, de periode van ET minder vaak volhouden dan daders die in de 
plaats van of na afloop van een gevangenisstraf onder ET worden geplaatst 
(Gowen, 2000). Verder laten enkele onderzoeken zien dat onder ET 
geplaatsten meer overtredingen begaan dan degenen die niet onder ET staan, 
maar dat zou kunnen komen doordat de inbreuk op de regels dankzij ET 
vaker aan het licht komt (Vollum en Hale, 2002; Gould en Archambeault, 
1995, Marye e.a., 1991; Jackson e.a., 1995, zie Renzema, 2003). 
In de VS zijn vervroegd vrijgelaten gevangenen met ET vergeleken met 
vervroegd invrijheidgestelden zonder ET. Alle daders stonden onder intensief 
reclasseringstoezicht. Uit een onderzoek blijkt dat de vervroegd vrijgelaten 
groep met ET de proeftijd vaker tot een goed einde brengt dan de groep 
zonder ET (Lilly e.a., 1993). Uit een ander onderzoek blijkt echter dat ET op 
dit punt geen verschil uitmaakt (Dodgson e.a., 2001). Bij een Amerikaanse 
vergelijking tussen voorwaardelijk invrijheidgestelden die in eerste instantie 
in een halfopen inrichting werden geplaatst en voorwaardelijk invrijheid-
gestelden die onder ET gecombineerd met reclasseringstoezicht werden 
geplaatst, is geen verschil gevonden in het percentage daders dat 
overtredingen beging en in het percentage dat opnieuw werd gearresteerd. 
Ook in de proeftijd na ontslag uit de open inrichting of de opheffing  
van het ET werd geen verschil in overtredingen en recidive tussen de  
groepen aangetroffen (Beck e.a., 1990; Beck en Klein-Saffran, 1991, zie 
Schmidt, 1998).  
Uit diverse onderzoeken blijkt dat elektronisch toezicht in plaats van 
gevangenisstraf waarschijnlijk niet tot meer recidive leidt (Bonta e.a., 2000; 
Finn en Muirhead-Stevens, 2002; Beck e.a., 1990,; Papy en Nimer, 1991; Roy, 
1994a; Courtright e.a., 1997). Gecombineerd met een behandelprogramma 
kan het zelfs de recidive verminderen, vermoedelijk omdat onder ET 
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geplaatste daders minder vaak een behandeling staken (Jolin en Stipak, 1992). 
Ook uit Nieuw-Zeelands onderzoek blijkt dat ET alleen tot gedrags-
verandering i.c. verminderd drugs- en alcoholgebruik leidt als het wordt 
gecombineerd met programma’s gericht op hun criminogene behoeften, 
zoals antisociale opvattingen, verslaving, etc.(Gibbs en King, 2003). Ten slotte 
wijst Amerikaans onderzoek onder zedendelinquenten met een hoog risico 
uit dat toevoeging van ET aan intensief reclasseringstoezicht de kans op 
terugval bij dit type dader verkleint en de tijd voordat de recidive eventueel 
plaatsvindt verlengt (Finn en Muirhead-Stevens, 2002). 
First offenders en recidivisten blijken ET even vaak vol te houden (Roy, 1997). 
Daders ouder dan 35 jaar volbrengen ET vaker dan jongeren en daders 
woonachtig in een niet criminogene buurt maken ook meer kans (Roy, 1997). 
Verder zijn er aanwijzingen dat daders met drugs- of alcohol gerelateerde 
problemen vaker uitvallen dan andere daders (Gowen, 2000; Smith, 2001). In 
Engeland blijken verkeersdelinquenten (behalve joyriders), fraudeurs en 
geweldsdelinquenten die zijn veroordeeld tot een straf in de gemeenschap 
met ET (al dan niet in plaats van een detentie) minder vaak uit te vallen dan 
dieven en helers. Verder blijken daders die zwaardere delicten hebben 
gepleegd relatief weinig in de fout te gaan, waarschijnlijk uit vrees voor de 
gevangenisstraf die hen in dat geval te wachten staat. Er zijn aanwijzingen 
dat degenen die ET niet volhouden, zich bij hun keuze tussen ET en detentie 
niet goed hebben gerealiseerd hoe zwaar ET in de praktijk kan zijn. 
Informatie over ET zou daders tot een meer bewuste keuze kunnen brengen 
(Dodgson e.a., 2001). Bij ET die langer duurt dan zes maanden, lijkt de kans 
op een succesvolle afronding af te nemen (Roy, 1994b, zie Gainey e.a., 2000; 
Smith, 2001). 
 
 
2.4 Penitentiaire programma’s i.c. arbeidstoeleidingsprojecten 

In de praktijk bestaat een penitentiair programma in Nederland doorgaans 
uit deelname aan een arbeidstoeleidingsproject (AT). Uit internationaal 
onderzoek blijkt dat AT een gunstig effect kan hebben op het vinden van 
werk na de detentie en in mindere mate op de recidive (zie Turner en 
Petersilia, 1996).  
Arbeidstoeleidingsprogramma’s blijken de kans te vergroten op het vinden 
van een baan direct of korte tijd na beëindiging van de straf (Horta en 
Panaretos, 1990; Saylor en Gaes, 1996; Turner en Petersilia, 1996). De meeste 
deelnemers die tijdens het programma een baan vinden, weten die te 
behouden zolang het programma duurt (Turner en Petersilia, 1996). 
Onduidelijk blijft of dat na de definitieve invrijheidsstelling nog zo is. Uit 
ouder Amerikaans onderzoek (van medio jaren tachtig en eerder) blijkt dat  
de hoge werkloosheid onder ex-gedetineerden destijds niet zozeer een  
gevolg was van hun onvermogen om werk te vinden, maar meer van de 
omstandigheid dat zij vaak niet in staat bleken hun baan te houden (Horta  
en Panaretos, 1990).  
Er zijn aanwijzingen dat AT voor vervroegd vrijgelaten gevangenen een 
gunstig effect heeft op hun recidive tijdens het programma (Turner en 
Petersilia, 1996; Saylor en Gaes, 1996). De programma’s lijken soms ook nog 
een gunstig effect te hebben op de recidive na hun beëindiging, maar dit 
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effect is gering en niet altijd significant (Turner en Petersilia, 1996; Saylor en 
Gaes, 1992; 1997, zie Seiter e.a., 2003).  
Bij een Amerikaans onderzoek is een verband gevonden tussen bepaalde 
daderkenmerken en de kans dat het arbeidstoeleidingsprogramma met 
succes wordt afgerond. De meeste kans van slagen hadden oudere daders, 
blanke daders, first offenders en daders die een vergrijp tegen een persoon 
hadden begaan en geen vermogens- of drugsdelict (Turner en Petersilia, 
1996). Volgens Visher en Winterfield (2003) zijn er aanwijzingen dat 
extramuraal of semi-residentieel uitgevoerde arbeidstoeleidingsprogramma's 
bij frequent recidiverende daders (‘veelplegers’) geen of slechts een zeer 
gering effect, maar bij minder zware daders (zonder recente eerdere 
veroordelingen of detenties) meer effect hebben op hun recidive.  
 
 
2.5 Vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling (‘parole’) 

In Angelsaksische landen is veel onderzoek gedaan naar het effect van parole. 
Bij parole gaat het om vervroegde voorwaardelijke vrijlating, waarbij de ex-
gedetineerde onder reclasseringstoezicht staat en naar de gevangenis kan 
worden teruggestuurd als hij zich niet aan de voorwaarden van het 
reclasseringstoezicht houdt (Hann e.a., 1991; Ellis en Marshall, 2000).Uit 
onderzoek in Canada, Groot-Brittannië en de VS blijkt dat de recidive onder 
parolees minder hoog is en ook langer wordt uitgesteld dan onder andere ex-
gedetineerden. Volgens Hann e.a. (1991) is dit effect niet toe te schrijven aan 
een succesvolle selectie van gedetineerden die voor parole in aanmerking 
komen. De voorwaardelijke vrijlating lijkt effectief een afname van recidive  
in de hand te werken. 
Uit een Engels onderzoek onder voorwaardelijk invrijheidgestelden waarbij 
gebruik werd gemaakt van een voorpellingsmodel, bleek dat recidive tijdens 
de proeftijd lager was dan op grond van het model mocht worden verwacht. 
Dit wijst op een gunstig effect van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Het 
effect was het grootst bij de parolees die tot meer dan vier jaar waren 
veroordeeld en groter bij hen met een hoog recidiverisico dan bij degenen 
met een laag ingeschatte terugvalkans (Ellis en Marshall, 2000). Bij dit 
onderzoek zijn geen cijfers bekend over de periode na afloop van hun 
proeftijd. 
 
2.6 Conclusies 

Zoals de grafiek van de detentieratio’s laat zien, is men er in Finland in 
geslaagd het aantal gedetineerden de laatste decennia sterk te reduceren. 
Törnud (zie Criminal Justice Policy Group, 1998) geeft in zijn analyse van dit 
gegeven aan dat het vooral ideologische veranderingen waren die het 
mogelijk maakten om een groot aantal hervormingen door te voeren die door 
alle betrokken partijen werden gesteund. De belangrijkste ontwikkelingen die 
in Finland tot minder gedetineerden leidden waren volgens deze auteur 
decriminalisatie en diversie (van openbare dronkenschap), de vervanging van 
de gevangenisstraf door taakstraffen, het opleggen van kortere gevangenis-
straffen, vervroeging van de voorwaardelijke invrijheidstelling en het 
uitvoeren van gratieregelingen. 
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Of deze en de andere hier besproken maatregelen in Nederland kunnen 
leiden tot minder volle gevangenissen (en lagere kosten), is van veel meer 
factoren afhankelijk dan in deze korte literatuurverkenning zijn belicht. De 
situatie in Finland is niet zonder meer vergelijkbaar met die van Nederland. 
Zo kent Finland vermoedelijk een andere verdeling van delictsoorten dan wij. 
Meer in het algemeen blijft natuurlijk onduidelijk in hoeverre de ervaringen 
in het buitenland met dergelijke detentievervangende maatregelen in 
Nederland op dit moment van toepassing zijn. De aandachtspunten van het 
straftoepassingsbeleid zijn immers niet altijd en overal dezelfde. In aanvulling 
op literatuuronderzoek zou via scenariostudies meer zicht verkregen kunnen 
worden op de verwachte effecten van voorgenomen beleid. Zo kan 
bijvoorbeeld van te voren worden berekend welke uitbreidingen van 
extramurale sanctiecapaciteit nodig zullen zijn om bij het huidige aantal 
gesloten plaatsen alle ‘zeer hoogfrequente’ veelplegers langer te kunnen 
detineren dan nu gebruikelijk is. Bovendien kan op basis van gegevens uit de 
Recidivemonitor  ruwweg worden ingeschat welke effecten een dergelijk 
scenario zal hebben op het niveau van de geregistreerde criminaliteit. 
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3 Effecten van versobering van het 
gevangenisregime 

 Welke gevolgen mogen worden verwacht van kostenbesparende 
maatregelen op het werk- en leefklimaat in de penitentiaire 
inrichtingen?  

Als gevolg van uitbreidingen van het aantal plaatsen zijn de kosten van de 
opvang van justitiabelen de laatste jaren fors gestegen. De minister van 
Justitie wil de kosten voor het gevangeniswezen beperken en heeft in het 
kader van het traject Modernisering Sanctietoepassing een aantal maatregelen 
aangekondigd, waaronder uitbreiding van het meerpersoonsgebruik van 
cellen en (verdere) versobering van het regime in de penitentiaire 
inrichtingen. Het WODC is aan de hand van de internationale literatuur 
nagegaan welke gevolgen dergelijke kostenbesparende maatregelen zouden 
kunnen hebben op het werk- en leefklimaat in penitentiaire inrichtingen. De 
aandacht van deze beknopte literatuurverkenning is vooral gericht op het in 
kaart brengen van de mogelijke effecten van: 
1 het gebruik van meermanscellen; 
2 het verminderen van het aantal stafleden in de inrichting; en 
3 het verlagen van het programma-aanbod. 
 
Uitgaven rechtsbescherming en veil igheid door de overheid – Dienst Justit ië le 
Inrichtingen 
 
 

 
 
 

Bron: CBS/Statline 
 

. . .de kosten voor de opvang van justit iabelen zi jn de laatste jaren  
fors gestegen… 
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Vooral in de Angelsaksische landen zijn studies verricht naar de effecten van 
dit soort maatregelen. Er is onderzoek gedaan naar het verband tussen 
organisatiekenmerken als de bevolkingsdichtheid, het aantal stafleden per 
gedetineerde en de variëteit van het programma-aanbod enerzijds, en zaken 
als het voorkomen van stress, gezondheidsklachten, geweld tussen 
gedetineerden, het aantal zelfmoord(pogingen) en ontsnappingen en latere 
recidive, anderzijds. 
 
 
3.1 Het gebruik van meermanscellen9 

Vooral in de VS en op beperkter schaal in Engeland en Wales is onderzoek 
gedaan naar de invloed van de bevolkingsdichtheid op het klimaat in 
penitentiaire inrichtingen. Men moet daarbij onderscheid maken tussen 
effecten van de sociale bevolkingsdichtheid (het aantal personen in een cel of 
op een slaapzaal) en de ruimtelijke bevolkingsdichtheid (de oppervlakte per 
gedetineerde in een ruimte). Er zijn aanwijzingen dat een hogere sociale 
bevolkingsdichtheid sterker verband houdt met stress, gezondheidsklachten 
en geweld tussen gedetineerden dan een hogere ruimtelijke bevolkingsdicht-
heid (Sylvester e.a. 1977; Atlas, 1982, zie Cox e.a. 1984,).  
In studies naar de effecten van sociale dichtheid worden groepen gedeti-
neerden die op slaapzalen of in twee- of eenpersoonscellen verblijven, met 
elkaar vergeleken. Uit dergelijk onderzoek blijkt dat gedetineerden zich 
veiliger voelen in een eigen cel dan op een slaapzaal (Wener en Olsen, 1978; 
O’Donnell en Edgar, 1999) en dat in gevangenissen met een celstructuur zich 
minder geweld voordoet (Sylvester e.a., 1977; Atlas, 1982; Cox e.a., 1984; 
Lester, 1990; O’Donnell en Edgar, 1996). Het (seksueel) geweld dat voorkomt 
in gevangenissen met cellen doet zich voornamelijk in de gemeenschappe-
lijke ruimtes voor (Lockwood, 1980). Zelfmoord en zelfmutilatie blijken veel 
meer in eenpersoonscellen voor te komen dan op slaapzalen (Anno, 1985; 
Home Office, 1986; Haycock, 1991; White en Schimmel, 1995, pp. 55; Welch 
en Gunther, 1997).  
Er is geen onderzoek gedaan naar een mogelijke samenhang tussen het soort 
behuizing en het vóórkomen van geweld tegen stafleden. Wél blijkt uit 
diverse onderzoeken dat geweld tegen stafleden zich relatief vaak voordoet in 
de ‘eigen’ ruimten van de gedetineerden, de cellen of de slaapzalen (Sylvester 
e.a., 1977l; Light, 1991). Bij onderzoek in gevangenissen waarin men over-
stapte van het gebruik van éénpersoonscellen op het gebruik van meer-
persoonscellen, bleek na de invoering meer sprake te zijn van doktersbezoek 
(Wener en Keys, 1986), ontsnappingen, disciplinaire maatregelen en 
strafplaatsingen (Bruehl e.a., 1979, 1988) en een hogere recidive (Farrington 
en Nuttall, 1980). 
Het probleem bij onderzoek naar het effect van meerpersoonsgebruik van 
cellen is evenwel dat de groepen vaak niet goed vergelijkbaar zijn. 

 
9  Er lopen in Nederland momenteel proeven met plaatsingen van meer personen op één 

cel. Onderzoeksbureau IVA verricht de procesevaluatie en brengt verslag uit (J.A. Moors, 
M.Y.W. von Bergh, S. Bogaerts, J.W.M.J. van Poppel, A.M. van Kalmthout, Kiezen voor 
delen? Evaluatie van de eerste fase van de invoering van meerpersoonscelgebruik, Den Haag, 
Boom Juridische uitgevers, Reeks Onderzoek en beleid, nr. 223, nog te verschijnen in 
2004).  
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Gedetineerden die in cellen verblijven verschillen van gedetineerden op 
slaapzalen. De aard van de behuizing blijkt gerelateerd te zijn aan de  
duur van hun straf, de tijd die zij al gevangen zitten, hun criminele voor-
geschiedenis en hun gedrag in de gevangenis  (Gaes, 1994). Volgens Gaes zijn 
er alternatieve verklaringen mogelijk voor de gevonden effecten. Volgens hem 
is er geen duidelijk en consistent bewijs dat de dichtheid van de gevangenis-
populatie hoe dan ook verband houdt met de gezondheidstoestand van de 
gedetineerden.  
Ook Wortley (2002) constateert dat veel onderzoek op dit terrein 
methodologisch zwak is. Volgens deze auteur zijn er echter voldoende 
aanwijzingen om te stellen dat het type huisvesting geweld tussen 
gedetineerden in de hand werkt of toelaat. Hij stelt echter ook dat geweld op 
slaapzalen (en meermanscellen) kan worden tegengegaan door het treffen 
van maatregelen; een goede classificatie van gedetineerden en technische 
voorzieningen zoals het scheppen van meer ruimte per gedetineerde, geen 
stapelbedden, veiligheidssloten op kasten en het plaatsen van eigen cabines 
op slaapzalen. Paulus (1988) voegt hier aan toe dat er in de gevangenis naast 
de bevolkingsdichtheid nog diverse andere factoren zijn die de gezondheid 
en het welzijn van de gedetineerden beïnvloeden, zoals de classificatie van de 
gedetineerde, het contact met het personeel, een billijk disciplinair systeem, 
voorzieningen zoals de bibliotheek en andere recreatiemogelijkheden, naast 
de basisvoorzieningen van sanitair en voeding. Bovendien wijst hij er op dat 
de schadelijke effecten van meerpersoonsgebruik van cellen zich vooral in 
het begin voordoen en later afnemen als gevolg van gewenning. Na drie 
maanden verblijf in de gevangenis was er geen verschil meer in het aantal 
dokterbezoeken tussen gedetineerden op een slaapzaal en gedetineerden in 
één- of tweepersoonscellen (Paulus, 1988). Wener en Keys (1986) deden 
onderzoek in een inrichting waarin tegelijkertijd op één afdeling het aantal 
gedetineerden werd verhoogd en op een andere afdeling werd verlaagd. Op 
de laatste afdeling veranderde het aantal ziekmeldingen niet, op de eerste 
namen de ziekmeldingen toe. Gedetineerden lijken vooral gevoelig voor een 
toename in de bevolkingsdichtheid vergeleken met wat zij gewend zijn.  
 
 
3.2 Het verminderen van het aantal stafleden per gedetineerde 

In tegenstelling tot de verwachtingen is bij diverse onderzoeken geen verband 
gevonden tussen het aantal gedetineerden per staflid en onderling geweld 
tussen gedetineerden (Gaes, en McGuire, 1985; MacCorkle e.a., 1995; Walters, 
1998; MacDonald, 1999). Het aantal gedetineerden per staflid blijkt evenmin 
samen te hangen met de kans op moord in Amerikaanse gevangenissen 
(Sylvester, 1977). Opmerkelijk is dat uit één onderzoek blijkt dat geweld, 
althans ongewapend geweld, vaker voorkomt naarmate een groter deel van 
de staf uit bewakingspersoneel bestaat (Gaes en McGuire, 1985). Dit zou erop 
kunnen wijzen dat de aanwezigheid van stafleden die niet primair met de 
bewaking zijn belast, ongewapend geweld wellicht beter tegengaat dan de 
inzet van extra bewakers.  
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3.3 Het verlagen van het programma-aanbod 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kans op geweld en suïcide minder groot 
is in delen van de gevangenis waar meer gestructureerde activiteiten plaats-
vinden. Er zijn ook aanwijzingen voor een verband tussen de aanwezigheid 
van dagprogramma’s en het percentage ontsnappingen: op dagen dat er geen 
activiteiten plaatsvinden, is het aantal ontsnappingen groter (Hildebrand, 
1969). Verder blijkt uit een onderzoek dat deelname aan een arbeids-
programma juist bij de gevangenen die de meeste overtredingen begaan, 
tijdens de detentie tot meer aangepast gedrag leidt (Maguire, 1996). 
Overigens wordt uit dit onderzoek niet duidelijk in hoeverre de gevonden 
positieve effecten van programma’s moeten worden toegeschreven aan het 
structureren van de tijd (het bezighouden van de gedetineerden, het 
verdrijven van verveling) of aan diepergaande, psychische veranderingen  
die ook na de detentie standhouden.  
Niet alle onderzoeken laten een gunstig effect van programma’s zien. Bij een 
aantal onderzoeken is geen samenhang tussen programma’s en geweld 
binnen de inrichting gevonden. Uit één onderzoek blijkt zelfs dat de kans op 
slachtofferschap van geweld groter is bij meer uren recreatie, wellicht door  
de grotere kans op gewelddadige incidenten bij de beoefening van sport 
(Wooldredge, 1998).  
 
 
3.4 Conclusies 

Onderzoeken naar de mogelijke gevolgen van kostenbeparende maatregelen 
als meerpersoonsgebruik van cellen, het verminderen van het aantal 
stafleden en het verlagen van het programma-aanbod geven soms 
tegenstrijdige resultaten te zien. Veel onderzoeken vertonen methodologische 
gebreken. Desondanks valt uit het onderzoek op te maken dat de inrichting 
van de gevangenisomgeving stress, gezondheidsklachten, geweld, zelfmoord, 
ontsnappingen en later wellicht ook recidive in de hand kan werken of 
tegengaan. 
De invoering van meermanscellen leidt waarschijnlijk in het begin tot meer 
spanningen, maar de kans lijkt reëel dat die in de loop van de tijd als gevolg 
van gewenning afnemen. Verder kan het vóórkomen van geweld tussen 
gedetineerden bij meerpersoonsgebruik worden tegengegaan door een juiste 
classificatie van gedetineerden en het treffen van voorzieningen die de 
gedetineerden een zekere privacy verschaffen. Onduidelijk is welke gevolgen 
vermindering van het aantal stafleden zal hebben. Waarschijnlijk hangt dit 
sterk af van de kwaliteit en expertise van het resterende personeel. Boin 
(1999) wijst op het bestaan van Amerikaanse gevangenissen met een strikt 
veiligheidsbeleid en relatief weinig bewarend personeel. Er zijn meer-
persoonscellen, maar de gedetineerden hebben veel bewegingsvrijheid. Naast 
een 40-urige werkweek zijn er tal van recreatieve en vormende activiteiten. 
Gezien de ervaringen in de VS, stelt Boin dat in tijden van bezuiniging ook in 
de Nederlandse inrichtingen wellicht beter kan worden gekozen voor 
uitbreiding van het gebruik van meermanscellen, dan voor het afbouwen van 
de arbeid en activiteitenprogramma’s. Een aanbeveling die in lijn lijkt te 
liggen met de uitkomsten van buitenlands onderzoek op dit gebied. 
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Bij lage 1: Overzicht MST-maatregelen 10 

Maatregel 1: Eenvoudigere en goedkopere capaciteit 
  
  

Inhoud Voor bepaalde categorieën gedetineerden kan volstaan worden met 
eenvoudigere plaatsen, denk aan zeer kortgestraften, aan degenen die geen 
groot vlucht- of beheersgevaar opleveren, zoals overlastcategorie, subsidiair 
gehechten en de Muldergijzelingen. Hierdoor kan een doelmatiger inzet van 
middelen worden gerealiseerd. 

  

  

Resultaat Meer eenvoudige plaatsen zijn beschikbaar; voorzien vanaf eind 2003. 
  

  

 
 
Maatregel 2: Meerpersoonscelgebruik bij penitentiaire inrichtingen 
  

  

Inhoud Uitbreiding van meerpersoonscelgebruik, waarbij gedacht wordt aan een 
deel van de gedetineerdenpopulatie in de penitentiaire inrichtingen. 

  

  

Resultaat 1000 plaatsen erbij vanaf januari 2005; 300 vanaf januari 2004; start in 
2003. 

  
  

 
 
Maatregel 3: Elektronische Detentie (ED) i .p.v. korte vri jheidstraffen 
  
  

Inhoud Geselecteerde zelfmelders gedure nde een deel van hun straftijd onder 
elektronisch huisarrest plaatsen; bezien of maatregel ook van toepassing is 
bij andere categorieën kortgestraften. 

  

  

Resultaat Behoefte aan capaciteit is afgenomen met 200 plaatsen, start vanaf 01-10-
2003. 

  

  

 
 
Maatregel 4: Doorplaatsen van in eerste aanleg veroordeelden 
  

  

Inhoud Mogelijk maken om gedetineerden in een HvB na veroordeling in eerste 
aanleg over te plaatsen naar een gevangenis met als doel flexibeler en 
doelmatigere inzet van gesloten capaciteit en effectievere reïntegratie. 

  

  

Resultaat Het aantal doorstromingen is verhoogd; voorzien vanaf 01-01-2005. 
  
  

 
 
Maatregel 5: Sneller doorplaatsen naar minder beveil igde inrichtingen 
  
  

Inhoud Mogelijk maken sneller doorplaatsen van dure gesloten HvB- en 
gevangeniscapaciteit naar minder beveiligde inrichtingen. 

  
  

Resultaat Op verantwoorde wijze doorplaatsen van gedetineerden naar inrichtingen 
met een lager beveiligingsniveau; voorzien vanaf 01-11-2003. 

  

  

 
10  Bron: Modernisering Sanctietoepassing. Waarom, wat en hoe? Den Haag, ministerie van 

Justitie, Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties, juli 2003. 
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Maatregel 6: Reserveren van plaatsen voor arrestanten 
  
  

Inhoud Om de sanctie feitelijk en zonder uitstel ten uitvoer te kunnen leggen 
worden voor het CJIB plaatsen gereserveerd. 

  

  

Resultaat Uiterlijk december 2003 600 plaatsen door DJI voor CJIB gereserveerd; 
mogelijk in september 2003 resultaat reeds bereikt. 

  

  

 
 
Maatregel 7 -a: Publ iek-private samenwerking toepassen bi j  GW 
  

  

Inhoud Rapport Cie. Hendrikx uit 2001 geeft aan dat onder strikte condities een 
besparing van 9 tot 16% valt te realiseren en noemt als voordelen 
benchmark en het stimuleren van vernieuwing; mogelijk maken een deel van 
de toekomstige uitbreidingsplannen in de vorm van PPS te realiseren. 

  

  

Resultaat Toepassen van publiek-private samenwerking bij realisatie en exploitatie van 
(delen van) penitentiaire inrichtingen, resulterend in een gunstiger prijs-
kwaliteit verhouding; voorzien vanaf 01-0 1-2005. 

  
  

 
 
Maatregel 7 -b: Publiek-private samenwerking toepassen bi j taakstraffen 
  
  

Inhoud Onderzoeken of de tenuitvoerlegging van taakstraffen kan worden 
georganiseerd in de vorm van publiek-private samenwerking. 

  

  

Resultaat Doelmatigheid bij taakstraffen is vergroot, voorzien vanaf 01-0 1-2005. 
  

  

 
 
Maatregel 8: Ti jdel i jk vervroegd beëindigen van de taakstraf 
  

  

Inhoud Bij een tekort aan taakstrafmogelijkheden een tijdelijke voorziening kunnen 
treffen om 20% van de taakstraf niet tenuitvoer te leggen bij goed gedrag 
van de taakgestrafte. 

  

  

Resultaat Beschikbaarheid van een regeling om taakstraffen vervroegd te kunnen 
beëindigen bij goed gedrag per 31-12-2003. 

  
  

 
 
Maatregel 9: Kale werkstraffen 
  
  

Inhoud Taakstraffen kunnen ook zonder begeleiding door de reclassering worden 
uitgevoerd; hierdoor komt ruimte vrij voor meer taakstraffen. 

  
  

Resultaat 40% van de taakstraffen wordt kaal uitgevoerd, dat wil zeggen zonder extra 
begeleiding, per ultimo 2003; uitbreiding taakstraffen tot 31.000 in 2003. 
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Maatregel 10-a: Speciale categorale voorzieningen voor veelplegers  
  
  

Inhoud De vicieuze cirkel van korte opsluitingen, gevolgd door invrijheidstelling, 
waarna de delinquentie wordt voortgezet, moet worden doorbroken. 
Daartoe zullen de meest actieve veelplegers langduriger uit de roulatie 
worden genomen. 

  

  

Resultaat Effectiviteit van sanctietoepassing is toegenomen: overlast van veelplegers 
neemt af en vermindering van recidive wordt bereikt, 1000 plaatsen (intra- 
en extramuraal) worden gerealiseerd in de periode 2003-2007. 

  

  

 
 
Maatregel 10-b: Speciale categorale voorzieningen voor SOV 
  

  

Inhoud Betere dekking van SOV-plaatsen over het land. 
  

  

Resultaat Het aantal SOV-plaatsen is met 144 uitgebreid, waarmee een betere dekking 
over het land is gerealiseerd, uiterlijk in december 2007. 

  
  

 
 
Maatregel 10- c: Speciale categorale voorzieningen voor uit te z etten 
vreemdelingen 
  
  

Inhoud Voor de bewaring van uit te zetten vreemdelingen zullen speciale 
voorzieningen worden getroffen. 

  

  

Resultaat Twee uitzetcentra zijn gerealiseerd in totaal met 600 plaatsen uiterlijk in 
december 2007. 

  

  

 
 
Maatregel 11: Vaker taakstraf + elektronisch toezicht i .p.v. gevangenisstraffen 
van 6 tot 12 maanden 
  

  

Inhoud Taakstraf van maximale duur combineren met een voorwaardelijke straf met 
als bijzondere voorwaarde ET; dit is een verzwaring van de bestaande 
taakstraf ter vervanging van de vrijheidsstraf tot 6 maanden; de verwachting 
is dat ca. 25% van de thans gestraften tussen 6 en 12 maanden hiervoor in 
aanmerking komen. 

  

  

Resultaat Uitbreiding van taakstraffen + ET is gerealiseerd zodanig, dat hierdoor vanaf 
2003 de behoefte aan plaatsen met 200 afneemt. 
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Maatregel 12: Programma Terugdringen Recidive 
  
  

Inhoud Om de effectiviteit van de gevangenisstraf in termen van 
recidivevermindering te vergroten wordt een beleidsprogramma 
Terugdringen Recidive (TR) uitgevoerd. 

  

  

Resultaat a landelijke toepassing van een betrouwbaar diagnose-instrument 
waarmee het recidiverisico van plegers van misdrijven kan worden 
bepaald en de veroorzakende factoren per ultimo 2006; 

b een dekkend aanbod van effectieve gedragsinterventies voor 
gedetineerden om recidive te verminderen, ultimo 2006; 

c een transparant samenwerkingsmodel tussen GW en Reclassering voor 
reïntegratietrajecten is ingevoerd ultimo 2005; 

d een betere aansluiting van reïntegratietrajecten van gedetineerden op 
maatschappelijke nazorg voorzieningen is bereikt, ultimo 2006. 

  

  

 
 
Maatregel 13: Voorwaardeli jke Invri jheidstel l ing 
  

  

Inhoud Wijziging van de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) in een 
invrijheidstelling onder voorwaarden; daarbij het pp in de voorwaardelijke VI 
incorporeren en deze mogelijk maken na ommekomst van de helft van de 
opgelegde straf (zoals thans het Penitentiair Programma (PP»). Tegenover 
de meerkosten aan toezicht tijdens VI en procedurekosten voor herroeping 
staat een substantiële winst aan detentiecapaciteit per saldo ca. 750-800 
plaatsen (768 als onderdeel van de 6000 plaatsen) en substantiële bijdrage 
aan recidivevermindering. 

  

  

Resultaat Huidige VI is vervangen door voorwaardelijke VI met PP op de helft van de 
vrijheidstraf; 
vrijspelen van ca. 750-800 detentieplaatsen en vermindering recidive vanaf 
medio 2005. 

  
  

 
 
Maatregel 14: Verruimen toepassing van het Penitentiair Programma 
  
  

Inhoud Mogelijk maken dat pp kan plaatsvinden 6 maanden na detentie i.p.v. 1 jaar. 
Overige belemmeringen voor een ruime toepassing ook wegnemen, 
programma's hierop aanpassen. 

  

  

Resultaat Meer gedetineerden in aanmerking gebracht voor uitstroom via pp; 
behoeftevermindering met 72 plaatsen vanaf 2003 en vermindering van 
recidive. 

  

  

 
 
Maatregel 15: Versterking rol OM in executiefase 
  

  

Inhoud Voor een gedifferentieerde aanpak bij de sanctietoepassing zijn 
ketensamenwerking en een grotere verantwoordelijkheid op decentraal 
niveau nodig; regie hierop door het OM. 

  

  

Resultaat Regulerende rol OM in executiefase. 
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Maatregel 16: Invoeren quick scan bi j inverzekeringstel l ing 
  
  

Inhoud Strafrechtsketenbrede risicoanalyse, waarmee OM in het allervroegste 
stadium kan bepalen welke wegen het beste bewandeld kunnen worden. 

  

  

Resultaat Stelselmatige en vroegtijdige screening en indicatiestelling bij 
inverzekeringstelling (i.v.s.), opdat in een vroeg stadium als onderdeel van 
een strafrechtsketenbrede risicoanalyse een efficiënte en effectieve aanpak 
door het OM kan worden gekozen. 

  

  

 
 
Maatregel 17: Early Warning System 
  

  

Inhoud Onder regie van het OM is een early warning system in ontwikkeling, 
waarmee tijdig oplopende druk op het GW wordt gesignaleerd; parallel 
hieraan zal de ontwikkeling gestart worden van een ketenbreed early 
warning system. 

  

  

Resultaat Een geïmplementeerd early warning system in handen van het OM. 
  
  

 
 
Maatregel 18: Nieuwe besturingsvormen uitvoeringsorganisaties 
  
  

Inhoud Onderzoek naar nieuwe besturingsvormen van de uitvoeringsorganisaties en 
start oprichting inspectie DJI/ Reclassering. 

  

  

Resultaat a herpositionering reclassering; 
b tijdelijke directie bijzondere voorzieningen; 
c verruiming bevoegdheden DJI; 
d vorming inspectie sanctietoepassing. 
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Bij lage 2: Leeswijzer matrix 

Effectiviteit van strafrechtelijke interventies 
Welke sancties verlagen de kans op toekomstig crimineel gedrag?  

Ten behoeve van het traject Modernisering Sanctietoepassing (MST) heeft het 
WODC een korte inventarisatie gemaakt van de What Works-literatuur. Doel 
van deze exercitie was in beeld te brengen wat er bekend is over de effecten 
van strafrechtelijke interventies. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt 
van overzichtstudies en meta-analyses die sinds 1999 op dit terrein zijn 
verschenen. Studies die betrekking hebben op jeugdige delinquenten, 
vrouwelijk daders, restorative justice en kosten-batenanalyses zijn buiten 
beschouwing gelaten. In totaal zijn 29 overzichtstudies geanalyseerd (zie 
bijgevoegde literatuurlijst). Samen hebben deze publicaties betrekking op 
meer dan 1.000 afzonderlijke effectstudies. Het gaat in alle gevallen om 
buitenlands onderzoek.  
 
De resultaten van het literatuuronderzoek zijn verwerkt in de bijgaande 
Exceltabel. In de tabel staat voor elke interventie of groep van interventies die 
is onderzocht, vermeld of er in vergelijking met personen uit de controlegroep 
sprake is van reductie van de recidive volgend op de tenuitvoerlegging van de 
sanctie. In de kolom Werkt het…? staan de uitkomsten van het onderzoek 
weergegeven. Wij onderscheiden vier mogelijke antwoorden op deze vraag: 
 
  

  

Nee Het onderzoek laat geen verschillen zien in de recidive van de onderzoeks- 
en de controlegroep, of de recidive in de onderzoeksgroep is juist hoger 
dan in de controlegroep. 

  

  

Ja De recidive in de onderzoeksgroep is (statistisch significant) lager dan in 
de controlegroep. De interventie geeft dus gunstige resultaten te zien. 

  
  

Waarschijnlijk 
wel 

De resultaten in de onderzoeksgroep zijn –als men de beschikbare studies 
overziet – gunstiger dan in de controlegroep, maar er zijn te weinig studies 
met een voldoende sterk design om zeker te zijn van de uitkomsten. 

  
  

Onduidelijk Er zijn te weinig studies met een sterk design en/of de uitkomsten van de 
studies die er zijn wijzen verschillende kanten op. 

  
  

 
Met deze categorieën doen we geen uitspraken over de omvang van de 
eventuele recidivevermindering, we geven alleen de richting van het effect 
weer.  
 
De kolom Doelgroep omschrijft de categorie delinquenten die volgens de 
auteurs van de overzichtstudies voor de verschillende interventies in 
aanmerking komen. In gevallen waar de doelgroep niet is gespecificeerd, 
hebben we aangenomen dat de sanctie voor alle jeugdige en volwassen 
daders geschikt is. De kolom Interventie bevat de naam van de sanctie, de 
kolom Omschrijving geeft een korte karakteristiek. 
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Zoals gezegd gaat het in alle gevallen om buitenlandse interventies. Sommige 
interventies kennen wij in Nederland ook, andere niet of alleen in een 
gewijzigde vorm. Om de ‘vertaling’ naar de Nederlandse situatie makkelijker 
te maken, hebben we de interventies in de  kolom Type sanctie in een 
beperkt aantal categorieën ingedeeld. Er is hierbij zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de sanctiemodaliteiten die de projectleiding van MST in haar 
stukken onderscheidt. De correspondentie tussen beide indelingen is als 
volgt: 
 
  

  

Type sanctie Sanctiemodaliteiten MST 
  

  

Boete Boete 
  
  

Taakstraf Taakstraf: werkstraf 
Taakstraf: leerstraf 

  
  

Elektronisch Toezicht Elektronisch Toezicht 
Elektronische Detentie 

  
  

Vrijheidsbeperking Voorwaardelijke vrijheidsstraf met bijzondere voorwaarden 
Schorsing voorlopige hechtenis onder voorwaarden 

  

  

Detentie Bewaring (preventieve hechtenis) 
Korte vrijheidsstraf (< 3 maanden) 
(onvoorwaardelijke) TBS 

  

  

Detentiefasering Lange vrijheidsstraf (> 3 maanden) met voorwaardelijke 
invrijheidstelling 

Lange vrijheidsstraf (> 3 maanden) met penitentiair programma 
SOV-maatregel 
ISD-maatregel 

  

  

 
Als men nu bijvoorbeeld wil nagaan wat er in het buitenland bekend is over 
de resultaten van een aanpak zoals de strafrechtelijke opvang van verslaafden 
(SOV),  dan kan men onder de rubriek ‘Detentiefasering’ zoeken of naar 
dergelijke arrangementen onderzoek is gedaan. De rubriek ‘Algemeen’ wordt 
in de tabel gebruikt voor interventies waarbij de setting waarin de uitvoering 
van de sanctie plaatsvindt, varieert of niet nader is gespecificeerd. 
 
In de kolom Veronderstelde werking wordt per interventie beknopt 
weergegeven welk mechanisme er voor moet zorgen dat het doel, de 
beperking van de recidive, wordt gehaald. In de stukken van het projectteam 
MST worden drie globale strategieën genoemd om speciale preventie veilig te 
stellen:  
— via afschrikking: de dader durft niet meer in de fout te gaan;  
— via incapacitatie of onschadelijkmaking: de dader kan geen nieuw delict 

meer plegen; of  
— via resocialisatie: de dader wil geen delict meer plegen.  
In de praktijk worden deze strategieën overigens vaak gecombineerd. In de 
tabel wordt aangegeven hoe zij concreet worden ingevuld. 
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Waar mogelijk hebben we in de kolommen Vooral bij… en Vooral als… 
aangegeven bij welke subgroep en onder welke omstandigheden de 
betreffende interventie het meest succesvol is. Men zal echter zien dat deze 
cellen veelal leeg blijven, wat wil zeggen dat de bestudeerde overzichtstudies 
daarover niet veel informatie bevatten. Voor meer specifieke gegevens over 
de concrete interventies zal men de primaire publicaties moeten inzien. In de 
kolom Bron wordt een code genoemd die ook terug te vinden is op de 
bijgaande literatuurlijst. Via deze literatuur kunnen de publicaties van de 
afzonderlijke effectstudies worden opgespoord. 
 
In de kolom Aantal studies ten slotte, wordt aangegeven hoeveel effectstudies 
er door de auteurs van de overzichtswerken zijn bekeken. Hoe groter dit 
aantal, hoe steviger het fundament waarop de uitspraak over de effectiviteit 
van strafrechtelijke interventie is gebaseerd, al hangt het een en ander ook 
samen met de kwaliteit van de opzet van de effectstudies. Een studie met een 
goed design legt meer gewicht in de schaal.  
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Bij lage 3: Matrix effectiviteit van strafrechteli jke 
interventies 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

1 
 
 
 
 
 

Algemeen Verdachten die vrij zijn 
in afwachting van 
berechting, of dader 
die voorwaardelijk vrij 
zijn (probation of 
parole)  

Day reporting center Centra waar de deelnemers 
zich vaak en met regelmaat 
moeten melden. 's Nachts zijn 
ze thuis. In de centra is een 
verplicht programma van 
activiteiten  

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht; 
resocialisatie door 
het bieden van hulp 
en steun 

 

2 
 
 

Algemeen Volwassen daders Moral reconation 
therapie. 

Training in moreel redeneren 
en het herkennen van 
'verkeerd' gedrag 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

3 
 
 
 
 
 

Algemeen Volwassen daders Reasoning and 
Rehabilitation. 

Programma dat zich richt op 
het wegnemen van cognitieve 
problemen (tekorten in 
probleemoplossen, slecht 
overzien van consequenties van 
daden e.d.)  

Resocialisatie door 
behandeling 

 

4 
 
 
 
 
 

Algemeen Incestplegers, 
exhibitionisten, 
verkrachters 

Cognitief 
gedragsgerichte 
behandeling van 
specifieke typen 
zedendelinquenten 

Programma waarin wordt 
ingegaan op specifieke denk- 
en gedragsproblemen 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Volwassen daders Woede/stress 
management 

Behandelprogramma's die 
gericht zijn op het verminderen 
van crimineel gedrag door 
delinquenten bewust te maken 
van de oorzaken van hun 
woede en door hun technieken 
aan te leren om de woede te 
beheersen   

Resocialisatie door 
behandeling 

 

6 
 
 
 
 

Algemeen Volwassen daders Vergroting 
slachtofferbewustzijn 

Behandelprogramma waarmee 
getracht wordt delinquenten 
bewust te maken van het 
slachtoffer en hen te helpen 
empathie te ontwikkelen   

Resocialisatie door 
behandeling 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Volwassen daders Training praktische 
vaardigheden 

Behandelprogramma gericht op 
het aanleren van vaardigheden 
die nodig zijn in het dagelijkse 
leven: budgetteren, 
interpersoonlijke relaties, 
conflictoplossing, aangifte van 
belasting, werk zoeken, nemen 
van beslissingen 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

8 
 
 
 

Algemeen Drugverslaafde daders Diverse vormen van 
behandeling 

Verschillende modaliteiten van 
hulpverlening aan 
drugverslaafden zowel binnen 
als buiten de gevangenis 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

9 
 

Algemeen Drugverslaafde daders Urinetest Controle op druggebruik Afschrikking door 
toezicht 

 

10 
 
 
 

Algemeen Drugverslaafde daders Urine-test en 
drugbehandeling 

Controle op druggebruik met 
hulpverlening 

Afschrikking door 
toezicht; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

11 
 
 

Algemeen Volwassen daders Onderwijs- en 
educatie-
programma's. 

Scholing Resocialisatie door 
educatie 
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 Nr. Werkt het...? Vooral bij… Vooral als… Opmerking Bron Aantal 

studies 

 1 
 
 
 
 
 

Onduidelijk     Te weinig onderzoek. 
Design van onderzoek 
niet sterk genoeg 

MCK 1 

 2 
 
 

Ja       MCK 16 

 3 
 
 
 
 
 

Ja Geweldsdelinqenten; 
zedendelinquenten; 
drugverslaafden, niet 
gewelddadige 
vermogensdelinquenten 
en overvallers  

Er cognitieve tekorten zijn 
geconstateerd 

  MCK 8 

 4 
 
 
 
 
 

Onduidelijk     Te weinig goed 
onderzoek 

MCK 5 

 5 
 
 
 
 
 
 
 

Onduidelijk     Te weinig goed 
onderzoek 

MCK 2 

 6 
 
 
 
 

Onduidelijk     Te weinig goed 
onderzoek 

MCK 3 

 7 
 
 
 
 
 
 
 

Onduidelijk     Onderzoek laat 
gemengde resultaten 
zien 

MCK 5 

 8 
 
 
 

Ja Hoe langer de 
behandeling duurt, des te 
lager de recidivekans 

Het maakt niet uit of 
deelname onder dwang/ 
drang of op vrijwillige 
basis geschiedt 

  MCK 5 

 9 
 

Nee       MCK 3 

 10 
 
 
 

Onduidelijk     Onderzoek laat 
gemengde resultaten 
zien 

MCK 4 

 11 
 
 

Ja       RED 3 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

12 
 
 
 

Algemeen Volwassen daders Cognitief-gedrags-
gerichte therapie  

Training in sociale 
vaardigheden en psycho-
sociale competentie-
programma’s 

12  

13 
 
 

Algemeen Volwassen daders Therapeutische 
gemeenschap. 

Voorziening met behandel-
programma voor daders met 
psychische problemen 

13  

14 
 
 
 

Algemeen Zedendelinquenten Cognitief-gedrags-
gerichte behandeling 
(zonder terugval-
preventie) 

Programma waarin wordt 
ingegaan op specifieke denk- 
en gedragsproblemen van 
zedendelinquenten 

14  

15 
 
 
 

Algemeen Zedendelinquenten Terugvalpreventie-
programma's voor 
zedendelinquenten 

Programma's gericht op het 
leren onderkennen van 
risicovolle situaties en hoe daar 
adequaat op reageren 

15  

16 
 
 

Algemeen Zedendelinquenten Chemische castratie 
met aanvullende 
behandelonderdelen 

Hormonale behandeling en 
hulpverlening 

16  

17 
 

Algemeen Zedendelinquenten Chirurgische 
castratie 

Operatief verwijderen van 
zaadballen 

17  

18 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Jeugdige en 
volwassen daders 

Gedragsgerichte 
versterkings-en 
motiverings-
programma's: 
contingency 
contracting 

Programma's waarin de 
delinquent een contract tekent 
met zijn supervisor waarbij 
specifieke gedragingen 
verbonden zijn met straffen en 
andere gedragingen met 
beloningen   

18  

19 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Jeugdige en 
volwassen daders 

Gedragsgerichte 
versterkings-en 
motiverings-
programma's: token 
economy 

Systeem waarbij delinquenten 
die taken op een goede manier 
uitvoeren beloond worden met 
tokens die  voor privileges 
ingeruild kunnen worden  

19  

20 
 
 
 
 

Algemeen Jeugdige en 
volwassen daders 

Trainingen in sociale 
vaardigheden 

Cognitief-gedragsgericht 
behandelprogramma gericht op 
het aanleren van vaardigheden 
die nodig zijn in de omgang 
met anderen 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

21 
 
 
 

Algemeen Jeugdige en 
volwassen daders 

Reasoning and 
Rehabilitation 

Cognitief-gedragsgericht 
behandelprogramma voor de 
ontwikkeling van cognitieve 
vaardigheden 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

22 
 
 
 

Algemeen Jeugdige en 
volwassen daders 

Overige cognitief-
gedragsgerichte 
behandel-
programma's  

Behandelprogramma's voor de 
ontwikkeling van cognitieve 
vaardigheden 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

23 
 
 
 

Algemeen Drugsverslaafde 
daders 

Terugvalpreventie-
programma's voor 
drugverslaafden 

Programma's gericht op het 
leren onderkennen van 
risicovolle situaties en hoe daar 
adequaat op te reageren 

Resocialisatie door 
behandeling 
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 Nr. Werkt het...? Vooral bij… Vooral als… Opmerking Bron Aantal 

studies 

 12 
 
 
 

Ja       RED 4 

 13 
 
 

Ja       RED 4 

 14 
 
 
 

Ja       GAL 3 

 15 
 
 
 

Ja       GAL 10 

 16 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Design van onderzoek 
niet erg sterk  

GAL 4 

 17 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Slechts 1 onderzoek GAL 1 

 18 
 
 
 
 
 
 

Onduidelijk   Zolang de belonings-
structuur aanwezig blijft  

onderverdeling van 
gedragsgerichte 
versterkings- en 
motiveringsprogramma's: 
in explorerende analyse 
niet als effectief 
geverifieerd  ? 

LIB 13 

 19 
 
 
 
 
 
 

Onduidelijk   Zolang de belonings-
structuur aanwezig blijft  

onderverdeling van 
gedragsgerichte 
versterkings- en 
motiveringsprogramma's: 
in explorerende analyse 
niet als effectief 
geverifieerd  ? 

LIB 6 

 20 
 
 
 
 

Ja      + (onderverdeling van 
cognitief-gedragsgerichte 
programma's)  ? 

LIB 14 

 21 
 
 
 

Ja      + (onderverdeling van 
cognitief-gedragsgerichte 
programma's)  ? 

LIB 7 

 22 
 
 
 

Ja      + (onderverdeling van 
cognitief-gedragsgerichte 
programma's)  ? 

LIB 10 

 23 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Te weinig goed 
onderzoek 

LIB 3 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

24 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Drugsverslaafde 
daders 

Overige cognitief-
gedragsgerichte 
programma's voor 
drugverslaafden   

Diverse trainingen gericht op 
het ontwikkelen van sociale en 
cognitieve vaardigheden; 
probleemoplossen, corrigeren 
denkfouten, sociaal leren, 
zelfcontrole en -instructie, 
woede-beheersing  

Resocialisatie door 
behandeling 

 

25 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Geweldplegers Cognitieve 
gedragstherapie en 
sociaal leren 

Behandelprogramma waarbij 
door het geven van 
voorbeelden, het doen van 
rollenspelen, het oplossen van 
problemen en het geleidelijk 
aan oefenen risicogedrag wordt 
vermeden 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

26 
 
 
 
 
 

Algemeen Jeugdige en 
volwassen daders 

Terugvalpreventie  Programma gericht op het leren 
onderkennen van risicovolle 
situaties en hoe daar adequaat 
op reageren; training van voor 
dader belangrijke personen in 
versterking prosociaal gedrag 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

27 
 
 
 

Algemeen Drugverslaafden  Methadon Toediening van methadon die 
de behoefte aan drugs 
(opiaten) tegengaat 

Onschadelijkmaking 
door toedienen 
medicijnen 

 

28 
 
 

Boete Jeugdige en 
volwassen daders 

Boetes of dagboetes Verplichting tot betalen van een 
(inkomensafhankelijke) 
geldsom 

Afschrikking door 
opleggen van een 
verplichting 

 

29 
 
 
 
 

Detentie Gedetineerden Boot camps Op militaire leest geschoeide 
inrichtingen, waar het 
zwaartepunt ligt op orde en 
tucht en fysieke uitdaging via 
lichamelijke arbeid en sport  

Resocialisatie door 
disciplinering 

 

30 
 
 
 
 

Detentie Gedetineerden Basiseducatie Algemeen onderwijs voor 
volwassenen 

Resocialisatie door 
educatie 

 

31 
 
 

Detentie Gedetineerden Vakopleiding tijdens 
detentie.  

Onderwijs gericht op het 
kunnen uitoefenen van een 
bepaald beroep 

Resocialisatie door 
educatie 

 

32 
 
 

Detentie Gedetineerden Werkprogramma's in 
detentie 

Arbeid tijdens detentie in 
combinatie met vakopleidingen 
en hulp bij zoeken naar werk 

Resocialisatie door 
arbeid en het bieden 
van hulp en steun 

 

33 
 
 

Detentie Gedetineerden Arbeidstoeleiding Educatieve programma's 
waarbij hulp en steun gegeven 
wordt bij het zoeken naar werk 

Resocialisatie door 
het bieden van hulp 
en steun 

 

34 
 
 

Detentie Gedetineerden Werkethiek-
programma's 

Educatief programma waarin 
aandacht wordt besteed aan 
werkhouding 

Resocialisatie door 
educatie 

 

35 
 
 
 
 

Detentie Zedendelinquenten Cognitieve 
gedragsgerichte 
behandeling van 
zedendelinquenten 
binnen de inrichting 

Programma waarin wordt 
ingegaan op specifieke denk- 
en gedragsproblemen 

Resocialisatie door 
behandeling 
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 Nr. Werkt het...? Vooral bij… Vooral als… Opmerking Bron Aantal 

studies 

 24 
 
 
 
 
 
 

Ja     Gemeten w erd hier de 
terugval in druggebruik 

LIB 10 

 25 
 
 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

Wellicht het effectiefst bij 
daders met hoog risico.  

Vooral effectief indien 
gericht op criminogene 
behoeften, zoals 
antisociale attitudes, 
antisociale gevoelens, 
verslaving, etc. 

  DOA 35 

 26 
 
 
 
 
 

Ja   Vooral effectief indien 
gericht op criminogene 
behoeften, zoals 
antisociale attitudes, 
antisociale gevoelens, 
verslaving, etc. 

Aandacht voor niet-
criminogene behoeften, 
zoals gebrek aan zelf-
vertrouwen, werkt 
recidive juist in de hand. 

DAA 24 

 27 
 
 
 

Nee Wellicht bij heroïne-
gebruikers indien zij ook 
andere behandeling 
krijgen 

In de gevangenis geen 
effect; ambulant wellicht 
enig effect 

  BUL 6 

 28 
 
 

Ja   Effectiviteit boetes 
vergelijkbaar met die van 
dagboets 

Nog niet veel onderzoek MCK 3 

 29 
 
 
 
 

Nee   Indien er ruimte is voor 
het bieden van hulp of 
steun tijdens en na 
verblijf vallen resultaten 
wellicht mee 

Design van onderzoek 
niet altijd sterk genoeg 

MCK 7 

 30 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Onderzoek laat 
gemengde resultaten 
zien. Design van 
onderzoek niet altijd sterk 
genoeg 

MCK 13 

 31 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Op zichzelf staand effect 
moeilijk vast te stellen 

MCK 12 

 32 
 
 

Ja     Design onderzoek niet 
altijd sterk genoeg 

MCK 5 

 33 
 
 

Onduidelijk     Niet alle onderzoeken 
laten gunstige resultaten 
zien 

MCK 3 

 34 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Slechts 1 onderzoek. 
Geen sterk design 

MCK 1 

 35 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Te weinig goed 
onderzoek 

MCK 8 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

36 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafde daders Therapeutische 
gemeenschap 

Behandeling van drug-
verslaafden in residentiele 
setting via een duidelijke 
hierarchie en commando-
structuur 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

37 
 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafde daders Therapeutische 
gemeenschap met 
follow up 

Behandeling van drug-
verslaafden in residentiele 
setting via een duidelijke 
hierarchie en commando-
structuur gecombineerd met 
nazorg 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

38 
 

Detentie Gedetineerden Gevangenisstraf Gesloten bewaring Onschadelijkmaking 
door insluiting 

 

39 
 
 

Detentie Gedetineerden Selectieve 
onschadelijkmaking 

Opleggen gevangenisstraf aan 
delinquenten met hoog 
recidiverisico 

Onschadelijkmaking 
door insluiting 

 

40 
 

Detentie Gedetineerden Opleidingen tijdens 
detentie 

Algemeen of beroepsgericht 
onderwijs in de gevangenis 

Resocialisatie door 
educatie 

 

41 
 
 
 

Detentie Zedendelinquenten en 
geweldsdelinquenten  

Sozial-
therapeutische 
Anstalt 

Therapeutische gemeenschap; 
inrichting met behandel-
programma voor daders met 
psychische problemen 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

42 
 

Detentie Gedetineerden Onderwijs-
programma's 

Algemene educatie Resocialisatie door 
educatie 

 

43 
 
 

Detentie Gedetineerden Vakopleidingen 
tijdens detentie 

Onderwijs gericht op het 
kunnen uitoefenen van een 
bepaald beroep 

Resocialisatie door 
educatie 

 

44 
 
 
 

Detentie Gedetineerden Werkprogramma's in 
detentie 

Arbeid tijdens detentie in 
combinatie met bijvoorbeeld 
hulp bij zoeken naar werk en 
het geven van vakopleidingen 

Resocialisatie door 
arbeid en het bieden 
van hulp en steun 

 

45 
 
 
 

Detentie Zedendelinquenten Gedragsbehandeling 
in de gevangenis, in 
combinatie met 
andere onderdelen 

Ontmoediging van risico-
gedrag, training sociale 
vaardigheden en sexuele 
voorlichting 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

46 
 
 

Detentie Gedetineerden Lange gevangenis-
straffen 

Vergelijking tussen korte en 
lange gevangenisstraffen   

Afschrikking door 
opleggen langdurige 
straf 

 

47 
 
 
 

Detentie Gedetineerden Gevangenisstraf Vergelijking tussen 
gevangenisstraffen en 
voorwaardelijke straffen met 
reclasseringstoezicht 

Afschrikking door 
opleggen 
vrijheidsbenemende 
straf 

 

48 
 
 

Detentie Gedetineerden Arbeidstoeleidings-
programma's 

Educatieve programma's 
waarbij hulp en steun gegeven 
wordt bij het zoeken naar werk 

Resocialisatie door 
het bieden van hulp 
en steun 

 

49 
 
 

Detentie Gedetineerden Arbeidstoeleidings-
programma's 

Educatieve programma's 
waarbij hulp en steun gegeven 
wordt bij het zoeken naar werk 

Resocialisatie door 
het bieden van hulp 
en steun 

 

50 
 
 
 

Detentie Gedetineerden Algemeen onderwijs 
tijdens de detentie 

Onderwijs in basisvaardig-
heden, zoals lezen en rekenen 

Resocialisatie door 
educatie 
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 Nr. Werkt het...? Vooral bij… Vooral als… Opmerking Bron Aantal 

studies 

 36 Ja       MCK 5 

 37 Ja     Slechts 2 onderzoeken MCK 2 

 38 Ja Delinquenten met hoog 
recidiverisico 

  Geringe afname totale 
hoeveelheid criminaliteit 
maar grote toename in 
aantallen gedetineerden 
en kosten  

MCK 13 

 39 Waarschijnlij
k wel 

  De identificatie van 
daders met hoog 
recidiverisico succesvol is 

Geringe afname van 
totale hoeveelheid 
criminaliteit maar 
toename in aantallen 
gedetineerden en kosten  

MCK 8 

 40 Nee     Geen statistisch 
significante verschillen 

EGG 5 

 41 Ja Zedendelinquenten en 
geweldsdelinquenten met 
zware psychische of 
sociale tekorten 

  Design van onderzoek 
niet erg sterk  

EGG 8 

 42 Waarschijnlij
k wel 

    Design van onderzoek 
niet altijd sterk genoeg 

WIS 24 

 43 Waarschijnlij
k wel 

    Design van onderzoek 
niet altijd sterk genoeg 

WIS 17 

 44 Waarschijnlij
k wel 

    Onderzoek laat 
gemengde resultaten 
zien; design van onder-
zoek niet altijd sterk 
genoeg 

WIS 4 

 45 Nee   Lijkt niet geschikt voor 
enrstige zeden-
delinquenten 

Slechts 2 onderzoeken GAL 2 

 46 Nee     Geen verband tussen 
duur van de straf en 
recidive na de detentie; 
boven 2 jaar juist hogere 
recidive 

SMI 26 

 47 
 
 
 

Nee     Geen verschil in hoogte 
recidive na detentie 

SMI 31 

 48 
 
 

Ja     Niet alle onderzoeken 
hadden sterk een design 

SEI 7 

 49 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

  Korte programma's lijken 
effectiever dan langere 

  WEB 66 

 50 
 
 
 

Nee   Werkt wellicht wel als 
onderwijs langer duurt en 
na de detentie wordt 
voortgezet. 

  SEI  2 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

51 
 
 
 
 
 
 

Detentie Gedetineerde zeden-
delinquenten 

Cognitieve 
gedragstherapie  

Behandelprogramma waarbij 
door het geven van voor-
beelden, het doen van 
rollenspelen, het oplossen van 
problemen en het geleidelijk 
aan oefenen risicogedrag wordt 
vermeden 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detentie Jeugdige en 
volwassen daders 

Boot camps Op militaire leest geschoeide 
inrichtingen, waar het 
zwaartepunt ligt op orde en 
tucht en fysieke uitdaging via 
lichamelijke arbeid en sport 

Resocialisatie door 
disciplinering 

 

53 
 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

Methadon-
verstrekking tijdens 
detentie 

Toediening van methadon die 
de behoefte aan drugs 
(opiaten) tegengaat 

Onschadelijkmaking 
door toedienen 
medicijnen 

 

54 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafden  Therapeutische 
gemeenschap  

Behandeling van drug-
verslaafden in residentiele 
setting via een duidelijke 
hierarchie en commando-
structuur 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

55 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafden  Therapeutische 
gemeenschap. 

Behandeling van drug-
verslaafden in residentiele 
setting via een duidelijke 
hierarchie en commando-
structuur 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

56 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafden  Therapeutische 
gemeenschap .  

Behandeling van drug-
verslaafden in residentiele 
setting via een duidelijke 
hierarchie en commando-
structuur 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

57 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

Therapeutische 
gemeenschap  

Behandeling van drug-
verslaafden in residentiele 
setting via een duidelijke 
hierarchie en commando-
structuur 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

58 
 
 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

Milieutherapie in 
detentie.  

Zoals Therapeutische 
Gemeenschap; dus ook gebruik 
van de groep voor individuele 
veranderingen, maar minder 
gestructureerd, meer 
democratisch, minder 
confronterend dan TG 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

59 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

Boot camps voor 
drugverslaafden 

Op militaire leest geschoeide 
inrichtingen, waar het 
zwaartepunt ligt op orde en 
tucht en fysieke uitdaging via 
lichamelijke arbeid en sport 

Resocialisatie door 
disciplinering 

 

60 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

Psychotherapie/coun
seling in detentie. 

Groepstherapeutische 
gesprekken 

Resocialisatie door 
behandeling 
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 Nr. Werkt het...? Vooral bij… Vooral als… Opmerking Bron Aantal 

studies 

 51 
 
 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Bij één onderzoek minder 
recidive. Ander onder-
zoek had geen sterk 
design 

SEI 2 

 52 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nee   Wellicht wél effectief 
indien gecombineerd met 
maatregelen zoals 
behandeling van 
drugverslaafden en 
training van sociale 
vaardigheden en met 
intensieve begeleiding na 
vrijlating 

  PAR 8 

 53 
 
 

Nee Wellicht wel bij heroïne-
gebruikers indien zij ook 
andere behandeling 
krijgen 

Gecombineerd met een 
andere behandeling 
wellicht wel effectief 

  PEA 8 

 54 
 
 
 
 

Ja       PEA 7 

 55 
 
 
 
 

Ja       LIA 16 

 56 
 
 
 
 

Ja   Gecombineerd met 
nazorg 

Behandeling duurt 1  jaar BUL 5 

 57 
 
 
 
 

Ja       MIT  19 

 58 
 
 
 
 
 
 

Ja   Gecombineerd met 
nazorg 

  LIA.  15 

 59 
 
 
 
 

Nee       PEA 6 

 60 
 

Nee       PEA 7 

 



 52 

 
Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

Cognitieve gedrags-
therapie in detentie 

Behandelprogramma waarbij 
hulp wordt geboden bij het 
verkrijgen van inzicht in de 
eigen motieven, bij het 
erkennen van de consequenties 
van eigen handelingen, bij de 
ontwikkeling van nieuwe 
manieren het eigen gedrag 
onder controle te houden; 
dikwijls ook trainingen in het 
oplossen van problemen, de 
ontwikkeling van sociale 
vaardigheden en het tonen van 
prosociale voorbeelden en het 
belonen van prosociaal gedrag 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

62 
 
 
 
 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

12-stappen 
programma in 
detentie  

Diverse methodes zoals het 
behandelen van de ontkenning 
van de problemen tot het 
ondersteunen van een 
gezonde, verantwoordelijk en 
abstinente leefwijze 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

63 
 
 

Detentie Drugverslaafde 
gedetineerden  

Drugseducatie in 
detentie.  

Programma waarin informatie 
wordt verstrekt over de gevaren 
van druggebruik 

Resocialisatie door 
educatie 

 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detentie-
fasering 

Daders die 
voorwaardelijk vrij zijn 
(probation of parole) 

Half open 
inrichtingen 
(halfwayhouses; 
worden ook 
community 
residential centers, 
pre-release centers 
of restitution centers 
genoemd) 

Residentiele voorziening met 
meer vrijheden en een lager 
beveiligingsniveau dan in de 
gevangenis voor veroordeelden 
of in voor hen afwachting van 
berechting 

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 

 

65 
 
 

Detentie-
fasering 

Gedetineerden Vakopleiding in de 
gemeenschap. 

Beroepsonderwijs gegeven 
buiten de gevangenis 

Resocialisatie door 
educatie 

 

66 
 

Detentie-
fasering 

Gedetineerden Werkverlof  Arbeid buiten de gevangenis 
aan het eind van de detentie 

Resocialisatie door 
arbeid 

 

67 
 
 
 
 

Detentie-
fasering 

Gedetineerden Voortgezette 
werkprogramma's 

Overgangsprogramma's die 
beginnen in detentie en daarna 
doorgaan en die geïndividuali-
seerde voorbereiding op werk 
geven en daarbij hulp bieden 

Resocialisatie door 
arbeid en het bieden 
van hulp en steun 

 

68 
 
 
 
 

Detentie-
fasering 

Gedetineerden Werkverlof-
programma's onder 
extra toezicht en 
controle.  

Arbeid buiten de gevangenis 
aan het eind van de detentie 

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht; 
resocialisatie door 
arbeid 

 

69 
 
 
 
 

Detentie-
fasering 

Daders die 
voorwaardelijk vrij zijn 
(probation of parole) 

Halfweghuizen met 
werkprogramma's 

Arbeid en arbeidstoeleiding in 
residentiele voorziening met 
meer vrijheden en een lager 
beveiligingsniveau dan in de 
gevangenis  

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht; 
resocialisatie door 
arbeid 

 

70 
 

Detentie-
fasering 

Drugverslaafde daders Drugbehandeling in 
de gemeenschap 

Hulpverlening buiten de 
gevangenis 

Resocialisatie door 
behandeling 
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 Nr. Werkt het...? Vooral bij… Vooral als… Opmerking Bron Aantal 
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 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Te weinig goed 
onderzoek 

BUL 3 

 62 
 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Te weinig goed 
onderzoek 

BUL 2 

 63 
 
 

Ja     Lichte afname recidive MIT 10 

 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onduidelijk Alternatief voor opsluiting 
voor mensen die niet 
geschikt zijn voor een 
voorwaardelijke 
vrijheidsstraf of die een 
overgang nodig hebben 
na gevangenisstraf 

  Onderzoek laat 
gemengde resultaten 
zien 

MCK 79 

 65 
 
 

Nee     Slechts 1 goed opgezet 
onderzoek met als 
uitkomst meer recidive 

MCK 1 

 66 
 

Ja     Slechts 1 onderzoek MCK 1 

 67 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

Gedetineerden met hoog 
recidiverisico 

  Slechts 1 onderzoek MCK 1 

 68 
 
 
 
 

Nee     Slechts 1 onderzoek. 
Geen sterk design 

MCK 1 

 69 
 
 
 
 

Onduidelijk     Slechts 1 onderzoek. 
Geen sterk design 

MCK 1 

 70 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Design onderzoek niet 
altijd sterk genoeg 

MCK 10 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detentie-
fasering 

Gedetineerden Half open 
inrichtingen 
(halfwayhouses; 
worden ook 
community 
residential centers, 
pre-release centers 
of restitution centers 
genoemd) 

Residentiele voorziening met 
meer vrijheden en een lager 
beveiligingsniveau dan in de 
gevangenis en met een regime 
gericht op de terugkeer in de 
maatschappij 

Incapacitatie door 
insluiting; 
resocialisatie door 
het bieden van hulp 
en steun 

 

72 
 
 
 

Detentie-
fasering 

Gedetineerden met 
eerdere 
veroordelingen en 
detenties 

Werkprogramma's 
buiten de 
gevangenis 

Arbeid buiten de gevangenis in 
combinatie met bijvoorbeeld 
hulp bij zoeken naar werk en 
het geven van vakopleidingen 

Resocialisatie door 
arbeid en het bieden 
van hulp en steun 

 

73 
 
 
 
 
 
 
 

Detentie-
fasering 

Verslaafde 
gedetineerden 

Residential Abuse 
Treatment (RSAT)    

Programma gericht op de 
ontwikkeling van vaardigheden 
met drie fasen: relatief korte 
detentie met veel structuur, 
halfopen inrichting met minder 
intensieve behandeling en 
voorwaardelijke vrijlating met 
reclasseringstoezicht 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

74 
 
 
 

Taakstraf Volwassen daders Werkstraf in Finland De taakstraf werd vergeleken 
met de gevangenisstraf 

Afschrikking door 
toezicht; 
resocialisatie door 
arbeid 

 

75 
 
 
 
 

Taakstraf Volwassen daders Werkstraf in plaats 
van korte 
gevangenisstraf in 
Zwitserland 

Doorgaans ongeschoold  werk 
voor non-profit organisaties, 
zoals verpleeg- en zieken-
huizen; werk in bossen, de 
buurt schoon maken, etc.  

Afschrikking door 
toezicht; 
resocialisatie door 
arbeid 

 

76 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Jeugdige en jong-
volwassen daders 

Scared straight  Jonge delinquenten worden 
meegenomen naar maximaal 
beveiligde gevangenissen 
alwaar gedetineerden hun over 
de verschrikkingen van het 
gevangenisleven vertellen    

Afschrikking door 
het manifest maken 
van de dreiging van 
de straf 

 

77 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Jeugdige en 
volwassen daders 

Intensief 
reclasseringstoezicht 

Reclasseringstoezicht met een 
verhoogd aantal contact-
momenten 

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 

 

78 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Jeugdige en 
volwassen daders 

Intensief 
reclasseringstoezicht 
met enigerlei vorm 
van behandeling. 

Reclasseringstoezicht met een 
verhoogd aantal contact-
momenten in combinatie met 
een behandelingscomponent 

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht; 
resocialisatie door 
het bieden van hulp 
en steun 

 

79 
 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Volwassen daders Intensief 
reclasseringstoezicht 
met huisarrest, ET, 
uitgaansverbod of 
drugstests 

Reclasseringstoezicht met een 
verhoogd aantal contact-
momenten en aanvullende 
vormen van toezicht 

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 
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studies 

 71 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja     Naast minder recidive 
ook minder ernstige 
vergrijpen 

SEI  4 

 72 
 
 
 

Nee Welllicht effectiever bij 
first offenders 

  Geen of een gering (niet 
significant) gunstig effect 

VIS 8 

 73 
 
 
 
 
 
 
 

Nee     Behandeling bleek weinig 
consistent 

POR 1 

 74 
 
 
 

Ja Daders die niet eerder 
gedetineerd zijn geweest 

  Slechts 1 onderzoek MVI 1 

 75 
 
 
 
 

Ja Niet bij daders met hoog 
recidiverisico 

  Slechts 1 onderzoek; 
random indeling van 
onderzochten bij 
behandelde en controle-
groep 

KIL 1 

 76 
 
 
 
 
 

Nee     Leidt soms zelfs tot meer 
recidive 

MCK 2 

 77 
 
 

Nee     Leidt soms zelfs tot meer 
recidive 

MCK 12 

 78 
 
 
 
 
 

Waarschijnlij
k wel 

    Design van onderzoek 
niet sterk genoeg 

MCK 4 

 79 
 
 
 
 
 
 

Nee     Er worden vaker 
technische overtredingen 
geconstateerd dan bij 
gewoon reclasserings-
toezicht en het resulteert 
vaker in terugzending 
naar de gevangenis 

GEN 47 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

80 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Daders met een laag 
recidiverisico;  
gedetineerden die 
voorwaardelijk in 
vrijheid zijn gesteld 

Huisarrest   Het opleggen en handhaven 
van een uitgaansverbod  

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 

 

81 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Volwassen daders Electronisch 
huisarrest. 

Uitgaansverbod met controle 
via elektronische pols, enkel- of 
halsband 

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 

 

82 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Zedendelinquenten Cognitieve 
gedragsgerichte 
behandeling van 
zedendelinquenten 
buiten de inrichting 

Programma waarin wordt 
ingegaan op specifieke denk- 
en gedragsproblemen 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

83 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Drugverslaafde daders Intensief 
reclasseringstoezicht 

Meer verwijzingen en 
intensiever toezicht in de 
gemeenschap. 

Afschrikking door 
toezicht 

 

84 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Drugverslaafde daders Drug court Rechtbank gericht op de 
behandeling van drug-
verslaafden; zij moeten zich 
regelmatig melden 

Incapacitatie en 
afschrikking door 
toezicht; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

85 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Rijders onder invloed  Programma's voor 
rijden onder invloed 

Extramurale 
behandelprogramma's   

Resocialisatie door 
behandeling 

 

86 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Volwassen daders Diversie-
programma's 

Behandeling in de 
gemeenschap in het kader van 
opschorting van de vervolging 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

87 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Zedendelinquenten Gedragsbehandeling 
in de gemeenschap  

Het ontmoedigen van 
risicogedrag door 
conditioneringstechnieken 

Resocialisatie door 
behandeling 

 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Volwassen daders Diverse vrijheids-
beperkende en 
andere verplichtende 
sancties (ET, boetes, 
schadevergoeding, 
intensief 
reclasserings-
toezicht, scared 
straight of 
drugstests)  

Vergelijking tussen zwaardere 
en lichtere sancties uitgevoerd 
in de gemeenschap 

Afschrikking door 
opleggen zware straf 

 

89 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Verslaafde daders Behandeling onder 
drang 

Verslaafden krijgen de keuze 
tussen behandeling of detentie 

Resocialisatie door 
behandeling 
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studies 

 80 
 
 
 
 

Onduidelijk     Design van onderzoek 
niet sterk genoeg 

MCK 6 

 81 
 
 

Nee       MCK 2 

 82 
 
 
 
 

Ja       MCK 5 

 83 
 
 

Nee       MCK 3 

 84 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

    Te weinig goed 
onderzoek 

MCK 3 

 85 
 
 
 
 
 

Waarschijn-
lijk wel 

Daders die hun rijbewijs 
terug willen, die niet 
ernstig verslaafd zijn 
(alcohol of drugs) en een 
zekere intelligentie en 
motivatie hebben 

    EGG 5 

 86 
 
 

Ja       RED 4 

 87 
 
 

Ja     Slechts 2 onderzoeken GAL 2 

 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nee     Geen verschillen in 
hoogte recidive 

SMI 74 

 89 
 
 
 
 
 
 
 

Onduidelijk     Geen significant verschil 
indien men men onder 
drang behandelde 
verslaafden vergelijkt met 
controlegroep van 
behandelde verslaafden 
op wie geen drang werd 
uitgeoefend.   

STE 12 
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Nr. Type 

sanctie 
Doelgroep Interventie Omschrijving Veronderstelde 

werking 
 

90 
 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Dronken rijders Maatregelen tegen 
rijden onder invloed. 

Diverse modaliteiten en 
combinaties daarvan zoals 
reclasseringstoezicht, educatie, 
psychotherapie/counseling 

Incapacitatie door 
toezicht; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

91 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Volwassen daders Electronisch Toezicht 
in plaats van 
gevangenisstraf  

De onder toezicht geplaatste 
draagt een enkel-, arm- of 
halsband, waardoor op afstand 
valt na te gaan of hij zich op de 
voorgeschreven plaats bevindt.  

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 

 

92 
 
 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Volwassen daders Electronisch Toezicht 
als aanvulling op 
reclasserings-
toezicht. 

De onder toezicht geplaatste 
draagt een enkel-, arm- of 
halsband, waardoor op afstand 
valt na te gaan of hij zich op de 
voorgeschreven plaats bevindt.  

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 

 

93 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Volwassen daders Electronisch Toezicht 
in plaats van 
voorlopige hechtenis. 

De onder toezicht geplaatste 
draagt een enkel-, arm- of 
halsband, waardoor op afstand 
valt na te gaan of hij zich op de 
voorgeschreven plaats bevindt.  

Afschrikking en 
incapacitatie door 
verhoogd toezicht 

 

94 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Verslaafde daders Drug court Verplicht toezicht door een op 
behandeling georienteerd drug 
court als alternatief voor 
detentie 

Incapacitatie en 
afschrikking door 
toezicht; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

95 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Verslaafde daders Drug court 
Cincinnati  

Regelmatige tests op drug-
gebruik, regelmatig contact met 
de rechter, intra- en extra-
murale behandeling en nazorg 

Incapacitatie en 
afschrikking door 
toezicht; 
resocialisatie door 
behandeling 

 

96 
 
 
 
 

Vrijheids-
beperking 

Verslaafde daders Drug court  
(Baltimore city drug 
treatment court, 
BDTC) 

Regelmatig contact met 
rechter, urinetests en 
behandeling 

Incapacitatie en 
afschrikking door 
toezicht; 
resocialisatie door 
behandeling 
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 90 
 
 
 
 
 
 

Ja   De aanpak multimodaal 
is, een combinatie van 
educatie en psycho-
therapie/counseling of 
een combinatie van 
behandeling en 
reclasseringstoezicht 

  WEL 105 

 91 
 
 
 
 

Nee   Gecombineerd met 
behandeling kan ET tot 
minder recidive leiden 

Groep onder ET bleek 
vaak minder zware groep 
dan gedetineerden. 

VOL 5 

 92 
 
 
 
 
 
 

Onduidelijk   Werkt alleen als het met 
reclasseringstoezicht 
wordt gecombineerd. 

Onderzoek laat 
gemengde resultaten 
zien. ET-groep bestaat 
vaak uit zwaardere 
daders dan groep met 
alleen reclasserings-
toezicht 

VOL 10 

 93 
 
 
 
 

Onduidelijk Arrestanten houden ET 
minder vaak vol dan 
veroordeelden; ET dus  
geschikter voor 
veroordeelden. 

  ET-groepen en controle-
groepen niet goed 
vergelijkbaar. 

VOL 5 

 94 
 
 
 
 

Nee     Effect nergens 
overtuigend aangetoond, 
maar onderzoeken 
hadden methodologische 
beperkingen.  

AND 7 

 95 
 
 
 
 

Ja   Hoe frequenter het 
contact met de rechter 
hoe kleiner de kans op 
arrestatie wegens een 
drugsgerelateerd delict.  

Slechts 1 onderzoek; 
afname van recidive voor 
aan drugs gerelateerde 
vergrijpen, geen effect op 
recidive in het algemeen 

LIS 1 

 96 
 
 
 
 

Ja Heroineverslaafden   Slechts 1 onderzoek; 
random indeling van 
onderzochten bij 
behandelde en 
controlegroep 

GOT 1 

        

     Totaal aantal studies  1013 
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