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Samenvatting 

De ISD-maatregel is effectiever in het reduceren van recidive dan de korte vrijheids-

straf die gewoonlijk aan veelplegers wordt opgelegd. Hoewel de maatregel blijkens 

eerder onderzoek zowel in termen van het voorkomen van delicten door incapacita-

tie en recidivereductie als in termen van financiële kosten-baten efficiënt is, recidi-

veert driekwart van de ex-ISD’ers binnen twee jaar na afronding van de maatregel. 

Wil men aanknopingspunten krijgen om de ISD-maatregel effectiever te maken dan 

is inzicht relevant in de verschillende elementen van individuele ISD-trajecten zowel 

in de intra- als in de extramurale fase zodat duidelijk kan worden welke elementen 

wel en welke geen effect sorteren. In deze studie is de haalbaarheid nagegaan van 

een onderzoek naar mogelijk effectieve componenten van de ISD-maatregel. Deze 

haalbaarheidsstudie had als doel te achterhalen welke informatie beschikbaar is 

over de individuele re-integratietrajecten van ISD’ers en wat de kwaliteit van deze 

informatie is. De focus lag hierbij op ISD’ers waarbij de maatregel in 2009 en 2010 

werd beëindigd, maar ook is onderzocht hoe deze informatie momenteel bij ISD’ers 

geregistreerd wordt. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van DJI en de 

reclassering over mogelijk relevante informatiebronnen en er zijn gegevens uit de 

verschillende informatiebronnen bestudeerd. 

De resultaten laten zien dat een onderzoek naar de mogelijk effectieve elementen 

van de ISD-maatregel onder ISD’ers waarbij de maatregel in 2009 en 2010 afliep 

slechts in beperkte vorm uitgevoerd zou kunnen worden. Zoals ook al bleek uit de 

inspectierapporten (Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2008; Inspectie voor 

Veiligheid en Justitie, 2013), laat de registratie van het ISD-traject te wensen over. 

De gewenste informatie wordt slechts ten dele geregistreerd in de PI’s en bij de 

reclassering. Globale informatie over psychiatrische consulten, gedragsinterventies, 

verlof, extramurale plaatsingen, terugplaatsingen en onttrekkingen zijn beschikbaar. 

Diepgaandere informatie over de inhoud van zorg en interventies en de bezigheden 

en activiteiten van ISD’ers zowel in de intramurale als de extramurale fase wordt 

echter onvoldoende of niet geregistreerd. Hierdoor blijft de beschikbare informatie 

over het gevolgde individuele re-integratietraject van de ISD’er, en dus over moge-

lijk effectieve elementen van de ISD-maatregel, beperkt. 

De resultaten laten verder zien dat er vele verschillende registraties bestaan. In 

totaal zijn in deze haalbaarheidsstudie twaalf informatiebronnen bestudeerd waarin 

gegevens over ISD’ers worden opgeslagen, waarvan sommige nog uit meerdere 

subsystemen bestaan. Voor elk onderdeel van het ISD-traject lijkt een aparte regi-

stratie, waardoor de informatie zeer gefragmenteerd en versnipperd is. PI medewer-

kers moeten dan ook in veel verschillende systemen registreren. Bij een daadwerke-

lijk onderzoek naar de effectieve elementen van de ISD-maatregel zal deze veelheid 

aan registraties zorgen voor een hoge verwerkingstijd. Voordat de gegevens uit de 

bruikbare informatiebronnen feitelijk gebruikt kunnen worden, is per bron een 

(soms aanzienlijke) bewerkingsslag nodig en moeten de verschillende bronnen nog 

aan elkaar gerelateerd worden. 

Ten slotte maken de resultaten duidelijk dat verschillende registraties enkel output 

kunnen leveren in vorm van verslagen en rapportages in papieren dossiers of in 

digitale pdf-documenten. Bijvoorbeeld het relatief nieuwe registratiesysteem TULP-

selectie D&R uit 2011 kan slechts een zeer beperkt deel van de gegevens leveren in 

Excel- of SPSS-bestanden. De output bestaat voornamelijk uit een pdf-document 

waarin alle tekst uit D&R onder elkaar geplakt staat. Bovendien zijn sommige gege-

vens alleen op deze manier geregistreerd. Bijvoorbeeld de voortgangsverslagen van 

de reclassering over het verloop van de extramurale fase, opgeslagen als pdf-docu-
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menten in CVS/IRIS, bevatten informatie over de extramurale fase die nergens an-

ders geregistreerd wordt. Informatie uit dergelijke registraties omzetten in kwanti-

tatief analyseerbare variabelen vereist tekstanalyse, wat zeer arbeidsintensief is. 

 

De algemene conclusie van deze studie is dat globale informatie over de individuele 

ISD-trajecten beschikbaar is, maar dat informatie over de specifieke zorg en inter-

venties die ISD’ers krijgen onvoldoende is of niet wordt geregistreerd en in ieder 

geval niet kwantitatief en centraal beschikbaar is. We vonden een veelheid aan regi-

stratiesystemen waarin delen van ISD-trajecten kunnen worden geregistreerd. Die 

systemen worden echter niet in alle PI’s op vergelijkbare wijze of in dezelfde mate 

gebruikt. Hoewel door de werkvloer wel informatie over de ISD-trajecten wordt 

geregistreerd, gebeurt dat vaak nog in tekstformat en in sommige gevallen ook nog 

eens op individuele pc’s. We kregen de indruk dat PI’s verschillen in hun aanbod en 

aanpak van de ISD’ers, maar vanwege het ontbreken van betrouwbare en centraal 

beschikbare registratie is dat niet goed te controleren. Kortom, er is slechts beperkt 

informatie beschikbaar over de individuele trajecten die ISD’ers tijdens hun verblijf 

volgen en die informatie kan ook nog eens per PI waarin een ISD’er verblijft ver-

schillen. Een retrospectief onderzoek naar de werkzame elementen van de ISD-

maatregel op basis van bestaande registraties kan slechts in beperkte vorm. Daarbij 

komt dat het ontsluiten van de relevante informatie over individuele trajecten tijd-

rovend en arbeidsintensief zal zijn. 

Vanuit de kerntaak van de praktijk is het begrijpelijk dat (elementen van) trajecten 

onvoldoende worden geregistreerd. Registreren kost inspanningen en dat gaat af 

van de tijd die beschikbaar is voor de zorg en hulp aan de ISD’ers. Aan de andere 

kant is het voor zowel beleid als praktijk relevant om te weten welke inspanningen 

aan individuele ISD-trajecten bijdragen aan het succes ervan en welke niet of in 

mindere mate. Met het ontbreken van betrouwbare registraties van deze ISD-tra-

jecten maakt de praktijk het zichzelf ook moeilijk omdat ingezette verbeteringen 

moeilijk kunnen worden aangetoond. Deze inzichten zijn alleen mogelijk als voor 

individuele ISD-trajecten de werkelijk afgenomen zorg, interventies en trainingen 

door de verschillende PI’s op dezelfde wijze en gedurende langere periode wordt 

geregistreerd. Om dit voor elkaar te krijgen is het wel van belang dat de PI’s wor-

den gefaciliteerd bij het opzetten van een betrouwbaar integraal registratiesysteem. 

 


