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Samenvatting 

In dit rapport wordt de haalbaarheid vastgesteld van recidiveonderzoek onder ex-

gedetineerden opgenomen in de monitor nazorg. Deze monitor houdt bij of de 

operationele doelen van het nazorgbeleid worden bereikt. De doelgroep bestaat uit 

alle volwassen (ex-)gedetineerden met een geldige verblijfsstatus die na een verblijf 

in een Nederlandse penitentiare inrichting (PI) terugkeren naar een Nederlandse ge-

meente. De monitor nazorg volgt alleen gedetineerden die langer dan twee weken 

vast zitten omdat men in de praktijk bij de groep die korter gedetineerd is er niet  

aan toekomt om de problematiek op de diverse leefgebieden aan te pakken. Met de 

nazorg wordt getracht de gedetineerden voor te bereiden op het leven in de vrije 

maatschappij. De bedoeling is om op deze manier de kans op recidive te verlagen.  

Tot dusver is nog niet onderzocht hoe het staat met de terugval van ex-gedetineer-

den in relatie tot nazorg. In deze voorstudie bekijken we welke mogelijkheden er 

zijn om recidiveonderzoek te doen. Eerst wordt onderzocht of de gegevens die zijn 

verzameld in het kader van de monitor nazorg kunnen worden gekoppeld aan de 

Recidivemonitor. Daarna wordt nagegaan of de groep gedetineerden die voorkomt 

in de monitor nazorg representatief is voor de totale groep ex-gedetineerden die tot 

de doelgroep behoort en langer dan twee weken in detentie verblijft. Vervolgens is 

gekeken welke gegevens beschikbaar zijn voor het recidiveonderzoek. Ten slotte 

hebben we uitgezocht welk type effectonderzoek haalbaar is. 

 

Koppeling 

Uit de resultaten blijkt dat vrijwel alle ex-gedetineerden van de monitor nazorg kun-

nen worden gekoppeld aan de OBJD, het vaste bronbestand van de Recidivemonitor. 

In totaal kan 99,8% van de onderzoeksgroep betrokken worden in een recidive-

onderzoek. Van het grootste deel kan ook de strafzaak getraceerd worden naar aan-

leiding waarvan men in detentie verbleef. De recidive van de ex-gedetineerden die 

centraal staan in de monitor nazorg kan dus nauwkeurig worden bepaald.  

 

Representativiteit 

Vervolgens hebben we gekeken naar de representativiteit van de onderzoeksgroep 

die gekoppeld kon worden. Voor de monitor nazorg zijn legaal verblijvende ex-ge-

detineerden geselecteerd die in de tweede helft van de jaren 2008 tot en met 2012 

een Nederlandse PI verlieten en die zich daarna in een Nederlandse gemeente ves-

tigden. Ex-gedetineerden die korter dan twee weken in detentie verbleven, werden 

zoals aangegeven niet meegenomen. De te koppelen groep bleek representatief te 

zijn voor de totale groep ex-gedetineerden die tot de doelgroep van het nazorg-

beleid horen, exclusief degenen die korter dan twee weken in een PI verbleven.  

 

Beschikbare gegevens 

Voor een eventueel recidiveonderzoek is informatie beschikbaar uit diverse bestan-

den: TenUitvoerLegging straffen en maatregelen in Penitentiaire inrichting Gevange-

niswezen (TULP-GW), Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN), Onderzoeks- en 

Beleidsdatabase (OBJD) en Recidive InschattingsSchalen (RISc). Van deze bestan-

den is de vulling nagegaan. De monitor nazorg bevat naast gegevens uit TULP-GW 

en DPAN gegevens afkomstig van gemeenten. Deze gegevens hebben betrekking op 

de leefomstandigheden van de ex-gedetineerden zes maanden na vertrek uit de 

inrichting. Die informatie is echter verre van compleet. Slechts enkele gemeenten 

hebben gegevens aangeleverd en elk jaar waren dat andere gemeenten. Deze infor-
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matie is voor landelijke onderzoek dus onbruikbaar. In deze voorstudie wordt daar-

om verder geen aandacht besteed aan dit deel van de verzamelde gegevens.  

 

Bij de overige databestanden is bekeken over welk deel van de onderzoeksgroep ge-

gevens beschikbaar zijn en hoe de vulling van de gegevens is. Als eerste is TULP-

GW onderzocht. In dit databestand van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is infor-

matie te vinden over de sekse en leeftijd van de gedetineerde, de duur van de 

detentie, de verblijfstitel en gemeente bij uitstroom. De informatie in deze bron is 

vrijwel compleet voor de hele onderzoeksgroep. Alleen de uitstroomgemeente is 

minder goed gevuld, voor 15% van de ex-gedetineerden is onbekend waar hij of zij 

zich na uitstroom vestigde. Nagegaan moet worden of dit veld vanuit een andere 

bron kan worden aangevuld.  

 

Het databestand DPAN, ook afkomstig van DJI, bestaat uit gegevens over de status 

op de vijf verschillende pijlers van het nazorgbeleid: 1) het hebben van een identi-

teitsbewijs, 2) de inkomenssituatie, 3) de woonsituatie, 4) schulden en 5) zorg. De 

status op de leefgebieden is zowel aan het begin als aan het eind van de detentie 

geregistreerd. De gegevens uit DPAN zijn niet voor alle ex-gedetineerden beschik-

baar, per cohort ontbreekt zo’n tien tot veertig procent van de onderzoeksgroep in 

het bestand. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de groep gedetineerden zonder 

DPAN-gegevens een selecte groep betreft die relatief vaak kort gedetineerd is en 

geboren is in overig Westerse landen, meestal Oost-Europese landen. Voor het 

overige is de vulling van de variabelen in DPAN redelijk te noemen. Opvallend is dat 

de waarden van de variabelen aan het einde van detentie vaker ontbreken dan de 

waarden aan het begin van detentie. 

In eerder onderzoek van de monitor nazorg zijn twijfels gerezen over de validiteit 

van de gegevens in DPAN. Er spelen drie problemen. Het eerste is dat er deels 

wordt gewerkt met zelfrapportage-gegevens. Deze zijn per definitie subjectief. 

Daarnaast zijn de leefgebieden aan het einde van detentie vaak lastig te scoren 

omdat een casemanager de gedetineerde op het moment van ontslag niet altijd  

kan spreken. Ten derde worden er in een PI meerdere systemen gebruikt om ge-

gevens op zorggebied bij te houden. Het is de vraag of de casemanager zicht  

heeft op alle gegevens. Bij de nieuwe versie van DPAN, die vanaf 2011 in gebruik  

is, speelt bovendien nog een ander issue: in plaats van de daadwerkelijke situatie 

wordt aan het einde van detentie de verwachte situatie genoteerd. Uit het onder-

zoek van Beerthuizen et al. (2015) bleek dat de nieuwe versie van DPAN een te 

rooskleurig beeld schetst van de situatie op het einde van detentie. De exitgege- 

vens uit de nieuwe versie van DPAN en daarmee ook de voortgangsscores lijken  

niet goed bruikbaar voor recidiveonderzoek. Meer in het algemeen moet worden 

gekeken naar de betrouwbaarheid van de gegevens in dit systeem. Met het onder-

zoek van Beerthuizen et al. is komen vast te staan dat gegevens uit de oude versie 

van DPAN op groepsniveau goed overeenkomen met gegevens geregistreerd bij van  

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op een geaggregeerd niveau zijn de 

gegevens uit het oude DPAN dus betrouwbaar. Voor recidiveonderzoek, waarin het 

verband tussen variabelen wordt onderzocht, is het echter noodzakelijk dat ook op 

individueel niveau de gegevens grotendeels kloppen. Ook voor de jaren 2008 tot  

en met 2010 dient de geschiktheid van DPAN dus nog verder te worden onderzocht.  

 

In de derde gegevensbron, de OBJD, is voor alle ex-gedetineerden informatie be-

schikbaar over persoonskenmerken, delict- en afdoeningsgegevens uit het justitieel 

verleden en kenmerken van de uitgangszaak. De vulling van deze variabelen is 

goed, alleen het type delict is wat vaker onbekend. Dit komt omdat niet altijd dui-

delijk is welke strafzaak de aanleiding vormde voor het verblijf in detentie en omdat 
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niet iedereen naar aanleiding van een misdrijf in detentie verbleef, bijvoorbeeld in 

het geval van een gijzeling in het kader van de Lex Mulder.  

 

Om na te gaan of vanuit de bestanden van de Recidivemonitor wellicht aanvullende 

gegevens bij toekomstig onderzoek kunnen worden betrokken, is gekeken naar het 

databestand met RISc-afnames. De RISc is een screeningsinstrument van de reclas-

sering. Het instrument scoort informatie over twaalf leefgebieden. Het databestand 

wordt gebruikt in het recidiveonderzoek onder ex-cliënten van de reclassering. Een 

groot deel van hen werd gedetineerd. Uit de analyses blijkt echter dat bij twee der-

de van de ex-gedetineerden uit de monitor nazorg geen RISc is afgenomen tijdens 

of in het jaar vóór de detentie. Het ligt dus niet voor de hand om deze database in 

te zetten bij landelijk onderzoek naar de effecten van de nazorg.  

 

Opties voor recidiveonderzoek 

Het laatste onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek bestond uit het inventarise- 

ren van de mogelijkheden om recidiveonderzoek te doen naar de effecten van de in 

Nederland uitgevoerde nazorg. Door de landelijke invoering van de nieuwe vorm 

van nazorg behoort een recidiveonderzoek met een gelijktijdige of historische con-

trolegroep niet tot de mogelijkheden. Alle PI’s zijn vrijwel gelijktijdig begonnen met 

uitvoering van het huidige nazorgbeleid en ook vóór 2008 werd aan re-integratie 

gewerkt binnen de penitentiaire inrichting. Gezocht is naar alternatieven om uitspra-

ken te kunnen doen over de bijdrage van het nazorgbeleid. Zonder controlegroep is 

het echter lastig om causale uitspraken te doen. Het onderzoek zal hoe dan ook niet 

meer dan aanwijzingen opleveren van de mogelijke werking van het nazorgbeleid. 

Drie aanpakken worden voorgesteld: 

1 berekening netto-ontwikkeling recidive; 

2 berekening verwachte recidive per regio; 

3 multipele regressie analyses. 

 

Ad 1) Bij het berekenen van de netto-ontwikkeling van de recidive worden de ruwe 

recidivepercentages in de verschillende uitstroomcohorten via de inzet van een 

voorspellingsmodel gecorrigeerd voor verschuivingen in de achtergronden van de 

ex-gedetineerden. Daarmee wordt gesimuleerd dat de gedetineerden in alle onder-

zoeksjaren dezelfde instroomkenmerken hadden. Het meetresultaat heeft dan dus 

geen last meer van instroomverschillen tussen de ex-gedetineerden in de opeenvol-

gende onderzoekscohorten. De ontwikkeling in de cijfers die resteert, is het moge-

lijke effect van de nazorg die is uitgevoerd. Nadeel van deze benadering is dat niet 

alle alternatieve verklaringen worden uitgesloten. De gemeten veranderingen kun-

nen niet met zekerheid worden toegeschreven aan het nazorgbeleid. Het kan zijn 

dat ook nog andere oorzaken een rol spelen.  

 

Ad 2) Op grond van de instroomkenmerken van ex-gedetineerden kan met behulp 

van een statistisch model per regio de verwachte recidive worden berekend. In alle 

regio’s kan vervolgens de verwachte recidive worden vergeleken met de geobser-

veerde recidive. Het verschil geeft een eerste indicatie van de prestaties die de be-

trokken partijen op het gebied van nazorg lokaal hebben geleverd. Een landelijke 

vergelijking van de verschillen maakt duidelijk in welke regio’s boven- en onder-

gemiddeld is ‘gescoord’, los van eventuele instroomverschillen in de achtergronden 

van de gedetineerden. Indien blijkt dat enkele regio’s boven verwachting presteren 

dan kan de lokale invulling van het nazorgbeleid in de betreffende gebieden nader 

worden onderzocht. Ook deze aanpak levert echter slechts aanwijzingen op. Behou-

dens instroomverschillen tussen gedetineerden kunnen regio’s om andere redenen 

van elkaar verschillen waardoor de recidive hoger of lager uitvalt. Het staat daarom 
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op voorhand niet vast dat de uitkomsten van deze analyse volledig zijn terug te 

voeren op verschillen in de uitvoering van het nazorgbeleid.  

 

Ad 3) Met een multipele regressieanalyse kan achterhaald worden welke daderken-

merken of voortgangsindicatoren samenhangen met een lagere kans op recidive. Er 

kan dan gekeken worden of een verandering op een leefgebied samenhangt met 

minder hoge terugvalpercentages, terwijl gecontroleerd wordt voor diverse andere 

achtergrondkenmerken. Dit levert aanwijzingen op voor de effectiviteit van nazorg  

op de verschillende pijlers. Bovendien kan achterhaald worden welke verandering de 

grootste invloed op recidive lijkt te hebben.  

 

Van de drie werkwijzen leidt het uitvoeren van een multipele regressieanalyse tot de 

sterkste aanwijzingen voor de effectiviteit van het nazorgbeleid. Tegelijkertijd is dit 

ook de aanpak die het meest last heeft van selectiviteit. Niet iedereen kan worden 

opgenomen in de analyses, omdat in DPAN niet van de gehele onderzoeksgroep ge-

gevens bekend zijn. Uit onderzoek van Beerthuizen et al. (2015) is bovendien ge-

bleken dat de oude en nieuwe versie van DPAN niet vergelijkbaar zijn en dat de be-

trouwbaarheid van de gegevens in de nieuwe versie van DPAN is achteruitgegaan. 

Indien de gegevens in DPAN onvoldoende betrouwbaar zijn, bestaat de kans dat de 

regressieanalyse valse effecten aan het licht brengt of dat de verwachte effecten 

juist niet zichtbaar worden. De kwaliteit van de gegevens in DPAN is van invloed  

op de resultaten. Dat is niet het geval bij de eerste of tweede benadering. Voor de 

berekening van de verwachte recidive uitgesplitst per regio, kan bovendien een gro-

er deel van de onderzoeksgroep worden gebruikt. Alleen de gedetineerden waarbij 

geen uitstroomgemeente bekend is, vallen af. Deze aanpak levert een indicatie op 

waar het nazorgbeleid globaal gesproken het beste is uitgepakt, vervolgonderzoek 

zal dan moeten uitwijzen wat daar de reden van zou kunnen zijn. Het berekenen 

van de netto-ontwikkeling van de recidive vergt de geringste inspanning en kan in 

tegenstelling tot de twee andere benaderingen voor de totale onderzoeksgroep wor-

en uitgevoerd. Het is echter ook de aanpak die het meeste last heeft van concurre-

ende ontwikkelingen. Andere factoren kunnen evengoed een verklaring vormen voor 

de gemeten verandering in de gecorrigeerde recidivecijfers.  

 

De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek is dat een basaal recidiveonderzoek 

onder ex-gedetineerden van de monitor nazorg mogelijk is, maar dat er wel enkele 

knelpunten aan het licht zijn gekomen voor het vaststellen van de effectiviteit van 

het nazorgbeleid. De belangrijkste complicatie is dat er op landelijk niveau geen 

vergelijkend onderzoek mogelijk is, omdat de huidige opzet van de nazorg in alle 

regio’s grofweg op hetzelfde moment is ingevoerd. Het zal daarom sowieso lastig 

worden om op basis van onderzoek harde uitspraken te doen over het causale ver-

band tussen nazorg en recidive. Het onderzoek zal daarvan slechts aanwijzingen 

opleveren.  

Een ander probleem is dat geen gegevens bekend zijn over de situatie zes maanden 

na detentie. Mogelijk biedt het Stelsel van Sociaal-statische Bestanden (SSB) op dit 

punt een uitweg. In de vierde rapportage van de monitor nazorg is dit databestand 

van het CBS al gebruikt om gegevens over inkomen en werk van de ex-gedetineer-

den te verzamelen (Beerthuizen et al., 2015). De selectiviteit en de mogelijke onbe-

trouwbaarheid van de gegevens in (de oude versie van) DPAN vormt ten slotte ook 

een knelpunt. Indien men deze gegevens in recidiveonderzoek wil meenemen is 

belangrijk dat de gegevens ook op individueel niveau voldoende betrouwbaar zijn. 

Anders bestaat het gevaar dat verkeerde conclusies worden getrokken. We bevelen 

daarom aan om meer duidelijkheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van de 

DPAN-gegevens op microniveau. Indien blijkt dat de DPAN-gegevens op dat niveau 
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onvoldoende betrouwbaar zijn, zou overwogen kunnen worden deze te vervangen 

door indicatoren ontleend aan het SSB of andere databronnen. 




