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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. 
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1 Inleiding 

De beleidsdirectie Directie Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Veilig-

heid en Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(WODC) verzocht na te gaan of het mogelijk is om de gegevens uit de monitor na-

zorg te koppelen aan de Recidivemonitor. Vorig jaar werden de uitkomsten van de 

vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd (Beerthuizen  

et al., 2015). Voor de eerste groepen ex-gedetineerden is sinds hun vrijlating inmid-

dels voldoende tijd verstreken. In het recidiveonderzoek van het WODC wordt door-

gaans een observatieperiode van minstens 2 jaar aangehouden. In deze voorstudie 

wordt bepaald of en hoe de recidive bij de evaluatie van de nazorg kan worden 

betrokken.  

 

De monitor nazorg is ontwikkeld om bij te houden in hoeverre de doelen van het 

nazorgbeleid worden bereikt. De doelgroep van het beleid bestaat uit alle volwassen 

(ex-)gedetineerden met een geldige verblijfsstatus die na hun verblijf in een Neder-

landse penitentiaire inrichting (PI) terugkeren naar een Nederlandse gemeente. De 

operationele doelen zijn: het realiseren van inkomen, onderdak en een geldig identi-

teitsbewijs, het in kaart brengen en terugdringen van schulden en het bieden van 

passende (psychische of lichamelijke) zorg. De monitor nazorg gaat na hoe het  

met deze basisvoorwaarden is gesteld aan het begin van de detentie, aan het eind 

van de detentie en zes maanden na de vrijlating. Het nazorgbeleid is bedoeld om 

gedetineerden voor te bereiden op het leven in de vrije maatschappij en beoogt 

langs deze weg de kans op recidive te verlagen. Of dat lukt, is tot op heden nog  

niet onderzocht. In deze voorstudie wordt nagegaan in hoeverre deze vraag kan 

worden beantwoord. Bekeken wordt of op individueel niveau een koppeling kan 

worden gemaakt tussen de gegevens uit de monitor nazorg en de Onderzoeks- en 

Beleidsdatabase (OBJD), de vaste gegevensbron van de WODC-Recidivemonitor. Op 

basis van de uitkomsten van deze voorstudie kan worden beslist of er recidiveonder-

zoek zal worden uitgevoerd, op welke termijn en op welke wijze. 

 

De onderzoeksvragen luiden als volgt:  

 

1 Kan een goede koppeling worden gemaakt tussen de gegevens uit de monitor 

nazorg en de Recidivemonitor? 

a Hoeveel personen uit de nazorgmonitor kunnen worden getraceerd in de OBJD? 

b Voor welk deel van de groep kan de uitgangszaak in de OBJD worden 

gevonden? 

 

De eerste onderzoeksvraag ziet toe op de koppelbaarheid van de gegevens. Om een 

match tussen bestanden te maken, dienen er mogelijkheden te zijn om personen te 

herkennen. Voor het identificeren van personen zullen persoonsgegevens uit de ver-

schillende bestanden aan elkaar gelinkt worden. De bestanden waarover de monitor 

nazorg beschikt, bevatten verschillende persoonsgegevens, zoals gedetineerden-

nummers, burgerservicenummers (BSN) en namen. De OBJD is ‘gepseudonimi-

seerd’, dat betekent dat namen ontbreken en andere identificerende gegevens zijn 

versleuteld. Om een koppeling tussen beide bestanden mogelijk te maken zal bij de 

persoonsgegevens uit de monitor nazorg via JustID, de justitiële documentatiedienst 

gevestigd in Almelo, een versleuteld nummer moeten worden gezocht. Mogelijk lukt 

dat niet bij iedereen, met als gevolg dat niet alle personen uit de monitor nazorg 

kunnen worden meegenomen in het eventuele, toekomstige recidiveonderzoek.  
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Naast de identificatie van personen is voor een goede koppeling ook van belang dat 

de strafzaak die aanleiding vormde voor de detentie, bekend is. Dit geeft de onder-

zoekers van het team van de Recidivemonitor de gelegenheid precies te bepalen  

welk deel van de strafzaken opgesomd in de OBJD behoren tot het ‘strafrechtelijk 

verleden’ en welk deel als recidive moet worden aangemerkt. Indien het parket-

nummer van de strafzaak bekend is kan de ‘uitgangszaak’ eenvoudig worden be-

paald.  

Bij sommige detenties hoort echter meer dan één parketnummer en de bestanden 

van de monitor nazorg bevatten niet alle parketnummers. In die gevallen ontbreekt 

het dus aan zicht op het gehele ‘complex aan uitgangszaken’, de strafzaken die 

gezamenlijk aanleiding waren voor de detentie naar aanleiding waarvan de nazorg 

plaatsvond. Daarom zal eerst in een tussenslag een koppeling worden gemaakt tus-

sen de gegevens van monitor nazorg en het TULP-GW-titelwijzigingsbestand. Langs 

deze weg kunnen de nog ontbrekende parketnummers aan de bestanden worden 

toegevoegd.  

Personen bij wie geen (geldig) parketnummer kan worden gevonden kunnen overi-

gens nog wel worden meegenomen in toekomstig recidiveonderzoek. Bij hen zal 

evenwel een lichte overschatting plaatsvinden van de omvang van het strafrechte- 

lijke verleden. Dit komt omdat in deze gevallen een fictieve zaak wordt aangemaakt 

om het strafrechtelijke verleden van de recidivezaken te onderscheiden. De eigen- 

lijke uitgangszaken worden als gevolg onterecht aan het strafrechtelijk verleden 

toegewezen. Het haalbaarheidsonderzoek maakt duidelijk bij welk deel van de 

onderzoekspopulatie deze onnauwkeurigheid een rol speelt. 

 

2 In hoeverre is de groep die gekoppeld kan worden representatief voor de gehele 

groep ex-gedetineerden die langer dan twee weken in detentie verbleef? 

De onderzoekbestanden van de monitor nazorg bevatten gegevens van legaal in 

Nederland verblijvende personen die in de tweede helft van de jaren tussen 2008  

en 2012 na een detentie van minimaal twee weken, zijn uitgestroomd van een PI 

naar een Nederlandse gemeente. Bij de ontwikkeling van de monitor nazorg is 

besloten om alleen van ex-gedetineerden die in juli tot en met december uit een 

Nederlandse PI werden ontslagen gegevens in de monitor op te nemen (Weijters & 

More, 2010). Met de tweede onderzoeksvraag gaan we na of de groep, waarvan in 

de eerste onderzoeksvraag is gebleken dat recidiveonderzoek mogelijk is, exempla-

risch is voor de totale groep van uitgestroomde gedetineerden. Als er geen grote 

verschillen zijn op de achtergrondkenmerken dan is de groep gedetineerden die in 

het recidiveonderzoek kan worden betrokken representatief voor de gehele popu-

latie van ex-gedetineerden met een verblijfsduur van minstens twee weken en kun-

nen de uitkomsten van het recidiveonderzoek mettertijd naar de totale doelgroep 

van het nazorgbeleid worden gegeneraliseerd.  

 

3 Welke gegevens zijn na koppeling per cohort beschikbaar? 

Met het antwoord op de derde onderzoeksvraag zetten we op een rij welke per-

soonskenmerken, executiegegevens en voortgangsindicatoren na de koppeling van 

beide bestanden voor de diverse uitstroomcohorten beschikbaar zijn. Een overzicht 

van de informatie die voorhanden is maakt duidelijk welke concrete onderzoeks-

vragen op termijn beantwoord kunnen worden.  

 

Met de monitor nazorg wordt informatie over vijf basisvoorwaarden of ‘pijlers’ ver-

zameld: 1) het hebben van een identiteitsbewijs, 2) de inkomenssituatie, 3) de 

woonsituatie, 4) schulden en 5) zorg. De bron van gegevens over deze basisvoor-

waarden is het Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN). De gegevens uit DPAN 

maken per (ex-)gedetineerde op twee peilmomenten duidelijk hoe de vlag er voor 
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staat op elk van de vijf basisvoorwaarden. Niet voor iedereen uit de onderzoeks-

groep zijn echter voortgangsindicatoren uit DPAN beschikbaar (Weijters & More, 

2010). Vooral van gedetineerden die kort vastzaten of die niet geboren zijn in 

Nederland ontbreekt de informatie. Ook blijkt per cohort de dekkingsgraad te ver-

schillen. Bovendien werd in de periode 2008-2010 met een andere versie van DPAN 

gewerkt dan in 2011 en later (Beerthuizen et al., 2015). De gegevens uit het oude 

en nieuwe DPAN-systeem zijn onderling niet goed vergelijkbaar. De stand van zaken 

aan het einde van de detentie wordt in het nieuwe DPAN op een andere manier 

vastgelegd. Dit beperkt de bruikbaarheid van het onderzoeksmateriaal. Nagegaan 

wordt welke mogelijkheden er overblijven. 

  

Naast gegevens uit DPAN werden gegevens van gemeenten verzameld. Dit om de 

situatie van de ex-gedetineerden zes maanden na detentie te beschrijven. Het aan-

tal gemeenten dat bereid bleek om gegevens aan te leveren, verschilde van jaar tot 

jaar en was vaak miniem (Beerthuizen et al., 2015). Op voorhand is eigenlijk al dui-

delijk dat slechts voor zeer weinig gedetineerden valide informatie beschikbaar zal 

zijn over hun leefsituatie zes maanden na detentie. Daarom worden de gemeente-

bestanden niet verder in dit onderzoek betrokken.  

 

De vaste bron voor alle metingen van de Recidivemonitor is de OBJD. De OBJD be-

vat enkele daderkenmerken en registreert van alle strafzaken de delict- en afdoe-

ningsgegevens, dus zowel van de strafzaken uit het justitieel verleden van een 

persoon als van de uitgangszaak en de eventuele recidivezaken (of: ‘nieuwe justitie-

contacten’). Naast de OBJD kan het team van de Recidivemonitor, mits de reclas-

sering daarmee instemt, ook beschikken over een bestand met afnames van de 

zogeheten ‘Recidive InschattingsSchalen’ (RISc). Dit screeningsinstrument wordt 

afgenomen door medewerkers van de drie reclasseringsinstellingen. Via de RISc 

wordt informatie vastgelegd met betrekking tot de psychosociale problematiek van 

een dader of verdachte. In deze voorstudie zal worden nagegaan voor welk deel van 

de betrokken ex-gedetineerden een (recente) RISc-afname beschikbaar is. Op dat 

deel van de groep kan dan op termijn wellicht een verdiepende analyse worden ge-

daan van de relatie tussen nazorg en de gemeten recidive. Het is niet uitgesloten 

dat nazorg vooral aanslaat (i.c. lage recidivepercentages te zien geeft) bij ex-gede-

tineerden met een bepaald profiel waar het gaat om de psychosociale problematiek.  

 

4 Welk type effectonderzoek kan worden uitgevoerd met behulp van recidivecijfers? 

De laatste onderzoeksvraag ligt in het verlengde van de voorgaande. Op basis van 

de informatie die we na koppeling van de diverse bestanden in huis hebben, zal 

worden nagegaan op welke wijze toekomstig recidiveonderzoek kan worden vorm-

gegeven. De beleidsdirectie wil graag weten welke bijdrage nazorg heeft geleverd 

aan de reductie van de recidive onder ex-gedetineerden. Zij wil met andere woorden 

dat het effect van de nazorg wordt vastgesteld. Omdat het nazorgbeleid in één klap 

landelijk is ingevoerd, zijn de mogelijkheden daartoe beperkt. Alle gedetineerden uit 

de doelgroep krijgen nazorg, vergelijkend recidiveonderzoek is dus uitgesloten. Het 

is niet mogelijk om een experiment met gerandomiseerde toewijzing (random con-

trolled trial) uit te voeren of een quasi-experimenteel design toe te passen waarin 

het recidivebeeld van een groep die nazorg krijgt wordt afgezet tegen dat van ex-

gedetineerden die geen nazorg ontvingen.  

Onderzoekers grijpen in dit soort situaties nog wel eens terug op het inzetten van  

een ‘historische controlegroep’. Het referentiemateriaal wordt dan ontleend aan een 

verzameling individuen uit een periode vlak vóór de invoering van de interventie 

waarvan men het effect wil vaststellen. Maar ook deze optie biedt geen soelaas. Het 

Nederlandse gevangeniswezen kent namelijk geen recente periode zónder enige 



16  |  Memorandum 2016-3  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

vorm van nazorg. Voordat DJI en de gemeenten gezamenlijk de verantwoordelijk-

heid kregen voor het nazorgbeleid was het de reclassering die vanuit de PI’s uitvoe-

ring gaf aan de begeleiding van ex-gedetineerden in de maanden na hun ontslag. Er 

zijn echter geen systematische gegevens beschikbaar over de inrichting van de na-

zorg vóór 2006 en dat betekent dat we bij het gebruik van een historische controle-

groep niet goed weten wat met elkaar wordt vergeleken. Bovendien, en dit vormt bij 

het inzetten van een historische controlegroep altijd het zwakke punt, is het lastig 

om verschillende tijdvakken met elkaar te vergelijken. Tijden veranderen en de 

recidive verandert mee. Naast of bovenop de wijzigingen in het nazorgbeleid zijn  

er tal van andere factoren die van invloed kunnen zijn geweest op de mate van 

terugval van justitiabelen. Via een vergelijking met een historische controlegroep 

wordt dus niet alleen het effect van de huidige nazorg blootgelegd.  

Het effect van de huidige nazorg zal op een andere manier moeten worden vast-

gesteld. Met de beantwoording van de vierde onderzoeksvraag gaan we na welke 

mogelijkheden nog resteren, nu het hanteren van een experimenteel of quasi-expe-

rimenteel onderzoeksdesign door de landelijke invoering van het nieuwe stelsel is 

uitgesloten. We lichten enkele alternatieven toe en zetten de voor- en nadelen op 

een rij. Voor elke optie geven we aan welk type uitspraken kunnen worden gedaan 

over de effecten van de nazorg op het niveau van de recidive onder ex-gedetineer-

den, zodat na afronding van deze voorstudie een weloverwogen keuze worden 

gemaakt over de uitvoering van een recidiveonderzoek onder de doelgroep van het 

nazorgbeleid.  
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2 Methode 

Dit hoofdstuk gaat nader in op de methode van het onderzoek. Paragraaf 2.1 licht 

de gebruikte gegevens toe. In paragraaf 2.2 wordt beschreven hoe de verschillen- 

de onderzoeksgroepen zijn geformeerd. Daarna volgt in paragraaf 2.3 een korte 

beschrijving van de analyses die zijn uitgevoerd.  

2.1 Gegevensbronnen 

In dit haalbaarheidsonderzoek zullen verschillende databestanden aan elkaar wor-

den gekoppeld. Hieronder volgt een korte beschrijving van de betreffende bronnen.  

 

TULP-GW 

In het ‘TenUitvoerLegging straffen en maatregelen in Penitentiaire inrichting Gevan-

geniswezen’ (TULP-GW) verzamelt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) informatie 

over de periode van insluiting van gedetineerden in een penitentiaire inrichting (PI). 

Van elke persoon die verbleef in een PI wordt de datum van in- en uitstroom ge-

registreerd. Ook het gedeelte van de detentie dat men doorbracht in een politiecel 

of in voorlopige hechtenis, wordt bijgehouden. Daarnaast staan in deze bron de par-

ketnummers die behoren bij de verschillende titels op grond waarvan iemand in een 

PI verblijft.  

 

DPAN 

Dit databestand van DJI bevat informatie over de vijf verschillende pijlers van het 

nazorgbeleid: 1) een identiteitsbewijs, 2) de inkomenssituatie, 3) de woonsituatie, 

4) schulden en 5) deelname aan zorg. DPAN is ontwikkeld als instrument om infor-

matie tussen PI en gemeentes uit te wisselen over de situatie van gedetineerden  

op de nazorggebieden (Weijters & More, 2010). In de periode 2008 tot en met  

2010 werden aan het begin van de detentie alle leefgebieden gescoord en zijn op 

het eind van de detentie drie zaken vastgelegd: of men de gedetineerde een geldig 

identiteitsbewijs heeft en hoe de inkomens- en woonsituatie er na ontslag uit ziet. 

Vanaf 2011 wordt aan het eind van de detentie tevens geregistreerd hoe het zit  

met eventuele schulden en of er een zorgplan is opgesteld voor na het verblijf in  

de PI.  

In 2011 is de opzet van de registratie in DPAN gewijzigd (Beerthuizen et al., 2015). 

In de oude versie van DPAN, die in gebruik was tot en met 2010, werd aan het be-

gin van de detentie aan de gedetineerden zelf gevraagd wat de stand van zaken was 

op de vijf leefgebieden. Omdat men betwijfelde of iedereen altijd even eerlijk was 

over zijn of haar problemen, is het uitgangspunt van de registratie in DPAN veran-

derd. Nu wordt eerst bij de gemeente nagevraagd of de betreffende gedetineerde 

een identiteitsbewijs heeft en wordt geïnformeerd naar de inkomens- en huisves-

tingssituatie, of er schulden zijn en of er al een zorgplan is opgesteld. Deze informa-

tie wordt met de gedetineerde doorgenomen en na dit gesprek legt de casemanager 

de situatie vóór detentie vast in DPAN. Op basis daarvan wordt per geval bekeken 

aan welke problemen nog tijdens detentie kan worden gewerkt.  

Aan het einde van de detentie wordt de situatie bij ontslag op de leefgebieden vast-

gelegd. Behalve dat er in de nieuwe versie meer leefgebieden worden vastgelegd 

hebben zich andere veranderingen in de registratie voorgedaan. In de oude versie 

van DPAN noteerde men hoe de situatie op de pijlers was op de dag van ontslag. Er 

werd geen rekening gehouden met de mogelijke uitkomsten van reeds geplande 
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afspraken in de dagen na de invrijheidsstelling. In de nieuwe versie van DPAN, dus 

vanaf 2011, wordt de verwachte situatie op inkomens- en huisvestingsgebied ge-

noteerd. Als het gaat om de betrouwbaarheid van de gegevens lijkt dit overigens 

géén verbetering te zijn geweest. Beerthuizen et al. (2015) maken duidelijk dat de 

inkomensgegevens in de nieuwe opzet van DPAN geaggregeerd, dus op het niveau 

van de totale groep, minder sterk overeen te komen met cijfers overgenomen uit 

het SSB van het CBS dan de gegevens uit DPAN van voor 2011.1 Al met al kunnen 

we stellen dat de consistentie tussen de oude en nieuwe versie van DPAN en de be-

trouwbaarheid van de exit informatie vastgelegd in de nieuwe versie van DPAN op 

sommige punten aantoonbaar te wensen over laat. We komen hier in de volgende 

hoofdstukken uiteraard op terug.  

 

OBJD 

Deze gegevensbron is een gepseudonimiseerde versie van het Justitieel Documen-

tatiesysteem (JDS). Ze is speciaal bedoeld voor het doen van wetenschappelijk 

onderzoek. De OBJD bevat de complete justitiële geschiedenis van alle (rechts)per-

sonen die in Nederland verdachte waren in een strafzaak. Het gaat dus alleen om de 

criminaliteit die onder de aandacht komt van het Openbaar Ministerie (OM). Delicten 

die wel plaatsvonden maar niet zijn opgespoord of die niet aan het OM werden door-

gegeven, komen niet in de OBJD voor. Met behulp van de gegevens uit de OBJD kan 

per persoon worden gekeken of er sprake is van recidive na het verblijf in de gevan-

genis. Daarnaast kan het strafrechtelijk verleden in de periode voor de gevangenis-

straf worden achterhaald.  

 

RISc-database 

De RISc-database wordt bij dit haalbaarheidsonderzoek betrokken om te bezien of 

de informatie vanuit de monitor nazorg kan worden verrijkt vanuit bestanden die 

worden opgebouwd in het kader van de Recidivemonitor. De RISc-database wordt  

in het reguliere recidiveonderzoek onder reclassenten gebruikt om meer te weten  

te komen over hun achtergronden. De database bevat alle scores van de afnames 

van dit screeninstrument tot en met 2012. Sinds 2004 gebruikt 3RO de RISc om in 

te schatten wat vooraf de kans is dat de verdachte of dader terugvalt in crimineel 

gedrag (Van der Knaap, Leenarts & Nijsen, 2007). Verder wordt het instrument 

gebruikt als basis voor het advies van de reclassering aan justitiële autoriteiten. De 

RISc bestaat uit twaalf schalen waarmee de criminogene factoren van de cliënt in 

kaart worden gebracht. Deze schalen zijn: 1&2) delictsgeschiedenis, 3) huisvesting 

en wonen, 4) opleiding, werk en leren, 5) inkomen en omgaan met geld, 6) relaties 

met partner, gezin en familie, 7) relaties met vrienden en kennissen, 8) drugsge-

bruik, 9) alcoholgebruik, 10) emotioneel welzijn, 11) denkpatronen, gedrag en vaar-

digheden en 12) houding tegenover het delict, criminaliteit in het algemeen en be-

oogde gedragsverandering. 

2.2 Selectie onderzoeksgroepen 

De groep ex-gedetineerden in de monitor nazorg en de Recidivemonitor worden op 

verschillende wijze samengesteld. In deze paragraaf volgt een samenvatting van de 

selecties die zijn gedaan.  

 
  

                                                
1 SSB staat voor het Stelsel van Sociaal-statische Bestanden. Het CBS stelt anonieme gegevens op tal van leef-

gebieden beschikbaar voor onderzoek. 
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Monitor nazorg 

De onderzoeksgroep van de monitor nazorg wordt gevormd door legaal verblijvende 

ex-gedetineerden 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 vestig-

den.2 De data is aangeleverd door DJI en is afkomstig uit TULP-GW. Gedetineerden 

die korter dan twee weken vastzaten zijn uit het onderzoeksbestand gefilterd, om-

dat men in de praktijk bij deze groep er niet aan toekomt om de problematiek op  

de diverse pijlers aan te pakken. Formeel behoren kortverblijvers echter wel tot de 

doelgroep van het nazorgbeleid.  

Personen die in vreemdelingenbewaring zaten en uitgeleverd/uitgezet werden, zijn 

verwijderd omdat zij niet tot de doelgroep van het nazorgbeleid behoren. Hetzelfde 

geldt voor overplaatsingen tussen inrichtingen, de onttrekkers aan detentie, elektro-

nisch gedetineerden, passanten (personen die na detentie doorstroomden naar een 

inrichting vanwege een bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), 

terbeschikkingstelling (tbs) of plaatsing in een inrichting (PIJ-maatregel), niet-lega-

len en personen waarvan niet vaststond of zij legaal of illegaal in Nederland verble-

ven. Ten slotte is ook een aantal personen verwijderd vanwege registratiefouten, 

zoals het ontbreken van een datum van uitstroom. Indien een persoon binnen één 

jaar meermalen vrij kwam werd alleen de eerste detentie in het onderzoek van de 

monitor nazorg meegenomen. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal ex-gedeti-

neerden per cohort.  

 

Tabel 1 Aantallen per cohort ex-gedetineerden in monitor nazorg 

Cohort Aantal personen 

2008 11.307 

2009 10.838 

2010 9.690* 

2011 11.988 

2012 11.565 

Totaal 55.388** 

* Uitstroom t/m november 2010 vanwege de invoer van de nieuwe versie van DPAN in december van dat jaar.  

** In totaal bestaat de onderzoeksgroep uit 44.710 unieke personen. 

 

 

Recidivemonitor 

De groep ex-gedetineerden die in het standaard recidiveonderzoek van de WODC 

Recidivemonitor voorkomt, bestaat uit personen die in de periode 1997-2012 zijn 

uitgestroomd uit een PI. Ook deze onderzoeksgroep is afkomstig uit TULP-GW. 

Overplaatsingen, passanten en personen die in vreemdelingenbewaring zaten of 

wachtten op uitzetting zijn uit het bestand gehaald. Als er sprake is van registratie-

fouten is de gedetineerde uit de onderzoeksgroep verwijderd. In de onderzoeks-

groep werden bovendien alleen personen meegenomen die gekoppeld konden 

worden aan de OBJD. Van personen die niet in de OBJD voorkomen kan immers de 

recidive niet worden berekend. In tabel 2 staan de aantallen per cohort weergeven. 

 

  

                                                
2 Voor de laatste rapportage van de Monitor Nazorg is informatie verzameld over gedetineerden die in de tweede 

helft van 2011 en 2012 zijn vrijgekomen. 
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Tabel 2 Aantallen ex-gedetineerden in opeenvolgende cohorten 

van de Recidivemonitor 

Cohort Aantal personen 

1997 20.532 

1998 21.209 

1999 20.857 

2000 22.333 

2001 21.662 

2002 19.790 

2003 23.042 

2004 28.351 

2005 35.697 

2006 35.691 

2007 34.007 

2008 32.170 

2009 30.888 

2010 30.656 

2011 31.273 

2012 30.186 

Totaal 438.344* 

* In totaal bestaat de onderzoeksgroep uit 227.636 unieke personen. 

 

De tweede onderzoeksvraag van deze haalbaarheidsstudie gaat in op de represen-

tativiteit van de gekoppelde gedetineerden uit de monitor nazorg. Voor het beant-

woorden van deze vraag werden uit de bestanden van de Recidivemonitor eerst  

de cohorten 2008 tot en met 2012 geselecteerd. Personen met detenties die korter 

duurden dan twee weken werden uit de onderzoeksgroep verwijderd. Hetzelfde gold 

voor onttrekkingen aan detentie en personen die elektronische gedetineerd waren. 

Het was niet mogelijk om illegaal in Nederland verblijvende personen uit het be-

stand te verwijderen omdat de informatie daarover ontbreekt. Na de koppeling van 

gedetineerden die voorkomen in de monitor nazorg werd de samenstelling van de 

groep vergeleken met die van de Recidivemonitor. 

2.3 Analyse  

Om de verschillen tussen de twee onderzoeksgroepen op statistische significantie te 

testen zullen t-toetsen worden gebruikt. De grootte van de verschillen wordt uitge-

drukt in Cohens d. Cohen (1988) beschouwt een d-waarde van 0,2 als ‘klein’, 0,5 

als ‘middelgroot’ en 0,8 als ‘groot’.  
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten. In de eerste paragraaf gaan we in op 

de koppelbaarheid van de bestanden van de monitor nazorg en de Recidivemonitor. 

In paragraaf 3.2 wordt de representativiteit van de gekoppelde onderzoeksgroep be-

sproken. Paragraaf 3.3 gaat in op de beschikbaarheid en de vulling van de verschil-

lende databronnen. Tot slot wordt in paragraaf 3.4 gekeken welk type recidive-

onderzoek mogelijk is met de beschikbare gegevens.  

3.1 Koppeling bestanden 

In totaal konden 44.547 van de 44.628 (99,8%) unieke personen uit de monitor na-

zorg gekoppeld worden aan een zogenoemd SJDS-nummer3 uit de OBJD. Oftewel, 

81 personen konden niet worden gematcht. Van deze personen kan geen SJDS-

nummer worden gevonden; zij kunnen niet worden opgenomen in het recidive-

onderzoek. Een andere groep van 23 personen bleek geen zaken te hebben in  

de OBJD. Zij zijn daarom uit de analyse gehouden. Daarnaast vallen 5 personen  

buiten de onderzoeksgroep omdat zij bleken te zijn overleden voor de uitstroom-

datum. In totaal kunnen we 44.518 personen in het recidiveonderzoek betrekken. 

Dat is 99,8% van het totale aantal unieke personen in de monitor nazorg.  

 

Tabel 3 geeft de onderzoeksaantallen per cohort. Dezelfde persoon kan in verschil-

lende cohortjaren voorkomen, maar in één jaar slechts één keer. De vervolgdeten-

ties van personen die meerdere keren in een cohort voorkwamen zijn uit het be-

stand verwijderd. De derde kolom van tabel 3 bevat per cohort het aantal personen 

waarbij een SJDS is gevonden en die dus in de OBJD geregistreerd staan. Cohort 

2008 bevat de meeste personen waarbij een SJDS ontbreekt, maar het verschil met 

de andere jaren is miniem.  

Naast het aantal personen dat kan worden gevonden in de OBJD is het van belang 

dat per gedetineerde de uitgangszaak in de OBJD wordt vastgesteld. Dit is nodig  

om nauwkeurig te kunnen bepalen welke strafzaken in de OBJD als recidive moe- 

ten worden aangemerkt (zie hoofdstuk 1). De vierde kolom van tabel 3 geeft de 

aantallen personen waarbij minimaal één uitgangszaak gevonden is. In totaal blijkt 

bij 91,7% van de verblijven vastgelegd in de monitor nazorg een uitgangszaak 

bekend te zijn die kan worden teruggevonden in de OBJD. Dit percentage wijkt 

nauwelijks af van het gemiddelde percentage (91,9%) in het onderzoek van de 

Recidivemonitor.  

De groep gedetineerden zonder geldige uitgangszaak in de OBJD is niet verloren 

voor het recidiveonderzoek. Zij kregen een fictieve zaak toegewezen als marke-

ringspunt tussen het strafrechtelijke verleden en de periode waarin nieuwe contac-

ten konden worden bijgeschreven. Ruim driekwart van deze groep bestaat overigens 

uit personen gegijzeld in het kader van de Lex Mulder of bestraft met een vervan-

gende hechtenis. Deze laatste groep neemt met de tijd in omvang toe. Ook komt 

het voor dat de titel van het verblijf onbekend is. In al deze gevallen is het goed 

mogelijk dat men voor een overtreding is veroordeeld. Er is dan geen uitgangszaak 

bekend omdat overtredingen niet in de OBJD worden geregistreerd.   

                                                
3 Het SJDS-nummer is het pseudoniem waaronder individuen te vinden zijn in de OBJD. Het aantal (unieke) per-

sonen wijkt af van dat in tabel 1, omdat door de koppeling met het SJDS-nummer enkele ‘aliassen’ (personen  

die onder meer dan een SJDS-nummer geregistreerd staan) werden ontdekt.  
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De laatste kolom geeft de aantallen personen in de verschillende cohorten die kun-

nen meedoen aan het eventuele recidiveonderzoek. Slechts een zeer klein gedeelte 

valt af. Het ontbreken van een uitgangszaak is geen reden om niet opgenomen te 

worden in het recidiveonderzoek. Voor personen zonder uitgangszaak wordt een 

fictieve zaak aan het bestand toegevoegd. Op deze manier worden het strafrechte-

lijk verleden en de recidivezaken van elkaar gescheiden.  

 

Tabel 3 Onderzoeksaantallen per jaar van uitstroom 

Cohort 

Bestanden 

Nazorgmonitor Aangetroffen in OBJD 

Uitgangszaak 

aanwezig Opgenomen in analyses 

2008 11.305 11.285 10.730 11.278  (99,8%) 

2009 10.835 10.823 10.085 10.813 (99,8%) 

2010 9.689 9.670 8.976 9.665  (99,8%) 

2011 11.987 11.969 10.751 11.962  (99,8%) 

2012 11.563 11.542 10.112 11.539  (99,8%) 

Totaal 55.379* 55.289 50.654 55.257** (99,8%) 

* Het totale aantal unieke personen bedraag 44.628. 

** Het totale aantal unieke personen bedraagt 44.518.  

3.2 Vergelijking achtergrondkenmerken 

Uit tabel 3 blijkt dat 44.518 unieke ex-gedetineerden van de monitor nazorg mee-

genomen kunnen worden in het recidiveonderzoek. Om te controleren of deze groep 

representatief is, wordt zij in tabel 4 op een aantal achtergrondkenmerken vergele-

ken met de totale populatie van ex-gedetineerden die in 2008-2012 uitstroomde en 

langer dan twee weken in detentie verbleef. Voor deze vergelijking werd in de beide 

groepen iedere dader slechts éénmaal meegenomen.  

 

De groep ex-gedetineerden van de monitor nazorg bevat relatief veel mannen en 

ex-gedetineerden geboren in Nederland. Er zijn ook enkele significante verschillen 

op type delict. De ex-gedetineerden in de onderzoeksgroep van de monitor nazorg 

waren in het verleden bovendien al vaker in contact gekomen met justitie en waren 

gemiddeld gesproken jonger toen zij voor het eerst werden vervolgd. 

De verschillen zijn statistisch significant, zoals blijkt uit de vijfde kolom van tabel 4. 

Dit is niet verwonderlijk, omdat de twee onderzoeksgroepen die met elkaar worden 

vergeleken erg groot zijn. Bij grote onderzoeksaantallen zijn de verschillen al snel 

significant. Om de omvang van de verschillen te duiden hebben we Cohens d bere-

kend. De effecten blijken allen ‘zeer klein’ of ‘verwaarloosbaar’ te zijn, de waarde 

van Cohens d komt namelijk niet boven de 0,2 (Cohen, 1988). De conclusie luidt dat 

de groep ex-gedetineerden uit de Nazorgmonitor die gekoppeld kan worden aan de 

OBJD, representatief is voor de totale populatie van ex-gedetineerden die langer 

dan twee weken in een PI verbleef.   
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Tabel 4 Achtergronden ex-gedetineerden monitor nazorg en 

Recidivemonitor  

 Achtergrondkenmerken 

Populatie 

Nazorgmonitor 

Populatie 

Recidivemonitor 

   

 

N=44.518 N=77.493 t 

 

d 

Sekse (man, in %) 91,8 90,9 4,3 *** 0,03 

Leeftijd bij uitstroom (gem.) 35 34 2,1 * 0,01 

Geboorteland (in %) 

    

  

Nederland 63,3 57,9 18,8 *** 0,11 

Marokko 4,4 4,8 -2,7 *** -0,02 

voormalige Nederlandse Antillen 7,3 6,6 4,4 *** 0,03 

Suriname 6,5 6,7 -1,7 * -0,01 

Turkije 2,6 3,0 -3,4 *** -0,02 

Overige westerse landen 7,7 10,7 -17,6 *** -0,10 

Overige niet-westerse landen 7,4 9,4 -12,6 *** -0,07 

Delictcategorie (in %) 

    

  

Geweld  18,2 18,0 0,9 

 

0,01 

Zeden 2,4 2,5 -1,6 

 

-0,01 

Vermogen met geweld 9,3 9,4 -0,8 

 

0,00 

Vermogen zonder geweld 29,4 29,3 0,1 

 

0,00 

Vernieling, lichte agressie en openbare orde 6,5 7,2 -4,7 *** -0,03 

Drugs 13,4 15,8 -11,6 *** -0,07 

Verkeer 9,0 8,2 5,0 *** 0,03 

Overig/overtredingen 3,8 3,2 2,5 *** 0,01 

N.v.t. fictieve uitgangszaak 8,1 6,0 13,3 *** 0,08 

Aantal eerdere contacten (gem.) 11,7 9,5 21,8 *** 0,13 

Leeftijd 1e zaak (gem.) 21 22 -18,8 *** -0,11 

Verblijfsduur (in %) 

    

  

Tot 1 maand 30,4 26,0 16,2 *** 0,10 

1-3 maanden 29,1 31,2 -7,6 *** -0,04 

3-6 maanden 17,0 18,1 -4,7 * -0,03 

6 maanden - 1 jaar 12,0 12,4 -2,0 * -0,01 

1-2 jaar 6,3 7,3 -7,1 *** -0,04 

2-4 jaar 3,9 3,9 0,4 

 

0,00 

4 jaar of meer 1,2 1,1 2,1 * 0,01 

***=<0,001; **=<0,01; *<0,05 

     

3.3 Beschikbare gegevens 

Na koppeling kunnen gegevens uit diverse bestanden worden betrokken bij de ana-

lyse van de effecten van de nazorg: TULP-GW, DPAN, OBJD en RISc. Uit eerder 

onderzoek kwam echter al naar voren dat DPAN niet voor alle personen compleet is 

ingevuld (Weijters & More, 2010). In deze paragraaf gaan we van alle bronnen na 

hoe volledig zij zijn. Als een veld of variabele slechts enkele missings kent, kunnen 

de ontbrekende waarden nog via imputatietechnieken worden aangevuld. Is het 

percentage missings echter substantieel, dan helpt imputatie niet omdat het de 

onderzoeksresultaten te zeer zou beïnvloeden. Bij veel missende waarden kunnen 

de voorgenomen analyse dus niet op de gehele groep worden uitgevoerd en dat 

beperkt de geldigheid van de uitkomsten van het onderzoek. Het aantal missings 

kan per cohort verschillen en daarom wordt in de analyse hieronder ook een uit-

splitsing gemaakt naar het jaar van uitstroom.   
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Tabel 5 verderop geeft de vulling van de velden uit de achtereenvolgende bestan-

den. Per bron wordt per cohort eerst het percentage personen genoemd dat voor-

komt in de bron, daaronder wordt per variabele aangegeven voor welk deel van 

deze groep geldige waarden te vinden zijn.  

 

TULP-GW 

De eerste bron in tabel 5, TULP-GW, is goed gevuld. Er zijn geen missende waarden 

op de variabelen sekse, leeftijd bij uitstroom en detentieduur. De verblijfstitel ont-

breekt in 1 à 2% van de gevallen, maar bij deze grote aantallen kunnen die waar-

den probleemloos worden geïmputeerd. De missende waarden op woongemeente 

vormen wel een probleem, die kunnen niet zomaar worden aangevuld. In ongeveer 

15% van de gevallen ontbreekt dit gegeven, voor een deel omdat niet alle gedeti-

neerden weten waar ze na de detentie zullen verblijven. In andere gevallen is de 

woongemeente echter simpelweg niet geregistreerd. Bij landelijke analyses van de 

nazorg is de woongemeente niet van belang, maar als men de resultaten zou willen 

uitsplitsen naar regio moet de analyse tot een deel van de populatie worden be-

perkt. Of het moet zijn dat dit veld alsnog wordt aangevuld vanuit een andere bron. 

Maar daarover later meer.  

 

DPAN 

Het tweede bronbestand, DPAN, heeft gegevens over slechts 75% van de totale 

onderzoeksgroep. Gerekend over alle cohorten tezamen zijn er dus van een kwart 

van de deelnemers géén gegevens beschikbaar over de stand van zaken op de vijf 

leefgebieden. In de twee laatste onderzoeksjaren is de vulling het laagst, met 54% 

respectievelijk 63%. De slechte vulling in de jaren 2011 en 2012, is grotendeels 

terug te voeren op een wijziging in de aanlevering van de DPAN-gegevens (Beert-

huizen et al., 2015). In die jaren werd in plaats van het volledige DPAN-bestand 

alleen gegevens aangeleverd van gedetineerden die in de tweede helft van het jaar 

waren uitgestroomd. Als het gedetineerdendossier op dat moment nog niet was 

afgesloten, kwamen de gegevens niet mee. Het komt voor dat dossiers per vergis-

sing nog niet zijn afgesloten of dat de uitstroomdatum in DPAN iets afwijkt van die 

in TULP. Bij eerdere cohorten kon dit worden gecheckt en gerepareerd, maar bij de 

laatste twee onderzoeksjaren was dit niet mogelijk omdat het aangeleverde bestand 

hierin niet voorzag. Ons advies is om – als men tot recidiveonderzoek overgaat – in 

een later stadium alsnog een koppeling te maken met het volledige DPAN-bestand 

om zo de vulling van DPAN-gegevens in die twee jaren substantieel te laten toe-

nemen.  

Een reden waarom in de eerste jaren DPAN-gegevens ontbreken is dat in 2008 nog 

niet in elke inrichting een casemanager actief was (Weijters & More, 2010). Daar-

naast speelde in alle jaren een technische kwestie: het registratienummer in DPAN 

en TULP-GW komt niet altijd overeen. Het komt voor dat dit nummer in de ene bron 

is aangepast maar in de andere niet. In zo’n geval is er geen koppeling mogelijk en 

ontbreekt het dus aan zicht op de vijf pijlers van de nazorg.  

Uit eerdere analyses van de monitor nazorg bleek dat de groep waarvoor geen 

DPAN-gegevens bekend zijn, verschilt van de groep waar wel informatie over is.  

De gedetineerden zonder DPAN-gegevens verbleven vaak korter in detentie én zijn 

vaker afkomstig uit de MOE-landen, landen gelegen in Midden- en Oost-Europa 

zoals Polen, Roemenië en Bulgarije (More & Weijters, 2011). De gedetineerden die 

voorkomen in DPAN zijn dus niet representatief voor alle gedetineerden uit de doel-

groep.  

 

Naast het aantal personen over wie de bron informatie bevat is ook gekeken naar de 

vulling van de variabelen in DPAN. DPAN bevat informatie over de vijf pijlers van het 
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nazorgbeleid, gemeten aan het begin en einde van detentie. Tabel 5 maakt duidelijk 

dat de informatie aan het begin van de detentie meestal wel voorhanden is, terwijl 

de velden aan het einde van detentie minder goed gevuld zijn. Door agendaproble-

men komt de casemanager de gedetineerden naar verluidt niet altijd te spreken bij 

het ontslag uit de inrichting (Weijters & More, 2010). De celwaarden voor de jaren 

2011 en 2012 zijn niet vergelijkbaar met die uit andere jaren. In 2011 is men over-

gestapt naar een nieuwe methode om de situatie bij uitstroom te registreren. Waar 

de casemanagers in de eerste jaren uit ging van de stand van zaken op de datum 

van ontslag, wordt vanaf 2011 in de twee bewuste velden geregistreerd wat op deze 

punten de verwachting is van de casemanager. In de instructie staat dat hij of zij 

rekening mag houden met de verwachte uitkomsten van handelingen of afspraken 

die kort na de detentie plaats hebben. Deze omslag zal de reden zijn dat het aantal 

missings op de twee velden is teruggebracht, maar het betekent wel dat de informa-

tie die is vastgelegd door de jaren heen niet goed vergelijkbaar is (Beerthuizen et 

al.,2015). 

 

Hoewel het aanvankelijk niet behoorde tot de scope van dit haalbaarheidsonderzoek 

hebben we in box 1 de problemen op een rij gezet rond de betrouwbaarheid van 

DPAN. DPAN is opgezet om vanuit de inrichtingen informatie over de nazorggebie-

den te verschaffen aan gemeentes. Het is sterk de vraag of het ook een goed beeld 

geeft van de concrete voortgang die tijdens de detentie op de vijf pijlers van het 

nazorgbeleid wordt gemaakt: op twee van de vijf pijlers is in de eerste drie jaar 

geen informatie over de voortgang voorhanden, voor gemiddeld een kwart van de 

ex-gedetineerden zijn in het totaal geen gegevens beschikbaar en de registratie is 

op een aantal punten tijdens het proces van opzet veranderd.  

Daar komt bij dat het tot op heden nog niet gelukt is om de informatie opgenomen 

in DPAN op individueel niveau te valideren. Noordhuizen en Weijters (2012) vonden 

in de oude versie van DPAN op groepsniveau een deel van de verwachte verbanden 

terug. Hun analyses op het eerste deel van het verzamelde materiaal wezen uit dat 

gedetineerden aan het begin van de detentie vaak veel problemen hebben op het 

gebied van inkomen, huisvesting, schulden en zorg. Aan het einde van de detentie 

was de situatie qua huisvesting en het identiteitsbewijs licht verbeterd, terwijl het 

aantal personen met een inkomen juist iets was gedaald.  

Helaas lijkt de betrouwbaarheid in de nieuwe versie van DPAN te zijn afgenomen. 

Beerthuizen et al. (2015) stelden vast dat de overeenkomst tussen het SSB en 

DPAN op de pijler ‘inkomen’ op geaggregeerd niveau achteruit is gegaan nadat de 

registratie in 2011 werd gebaseerd op de verwachtingen van de casemanagers. De 

exitgegevens vastgelegd in de nieuwe versie van DPAN en daarmee dus ook de 

voortgangsscores lijken door deze wijziging dus niet geschikt voor verdere analyses.  

De oude versie van DPAN is mogelijk wel bruikbaar in recidiveonderzoek, hoewel  

de problemen genoemd in box 1 ook op deze versie van toepassing zijn. Op micro-

niveau staat de betrouwbaarheid van de gegevens namelijk nog niet vasten dat is 

wel nodig indien men via recidiveonderzoek de effecten van de nazorg wil vaststel-

len. Het idee van de nazorg is immers dat de recidive onder bepaalde ex-gedeti-

neerden lager ligt omdat en voor zover zij op de verschillende pijlers gunstige 

voortgangsscores hebben behaald. Als die scores bij te veel individuen niet goed  

zijn vastgesteld, bestaat de kans dat er verkeerde conclusies worden getrokken  

ten aanzien van het effect van de nazorg. Bij recidiveonderzoek is het dus van  

groot belang dat de gegevens op microniveau correct zijn.  

Om meer te weten te komen over de betrouwbaarheid van de gegevens in DPAN 

moeten alternatieve bronnen worden aangeboord met informatie over de voortgang 

op de pijlers van het nazorgbeleid. Omdat de exit-informatie in de nieuwe versie 

van DPAN, die in gebruik is vanaf 2011, niet voldoet, zal getracht worden de moni-
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tor nazorg uit te breiden met informatie uit andere databronnen (Beerthuizen et al., 

2015). Voor de pijler ‘inkomen’ werd in de laatste rapportage al gegevens uit het 

SSB van het CBS gebruikt. Mogelijk is er nog meer informatie over de leefsituatie 

van de (ex-)gedetineerden in het SSB te vinden. Als de voortgangsscores van DPAN 

en alternatieve databronnen op de verschillende gebieden in grote lijnen converge-

ren, kan worden aangenomen dat de oude DPAN-gegevens voldoende betrouwbaar 

zijn en kunnen zij worden aangewend in het eventuele recidiveonderzoek.4 Is dat 

niet het geval dan zal men moeten overgaan op het gebruik van alternatieve bron-

nen. Voor de verre toekomst bestaat dan ook nog de optie om de registratie in 

DPAN opnieuw te wijzigen.  

 

Box 1  Twijfels over de betrouwbaarheid van gegevens in DPAN 

In eerdere rapportages van de monitor nazorg is meermalen gewezen op de mogelijkheid dat 

de informatie vastgelegd in DPAN niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid (Weijters & 

More, 2010; More & Weijters, 2011; Noordhuizen & Weijters, 2012; Beerthuizen et al., 2015). 

Samengevat signaleren de auteurs drie problemen met de betrouwbaarheid van de gegevens:  

1 antwoorden op vragen zijn niet waarheidsgetrouw; 

2 het scoren van de leefgebieden aan het einde van de detentie blijkt lastig; 

3 er zijn verschillende systemen in gebruik om gegevens over ‘zorg’ bij te houden. 

 

Ad 1) De informatie in DPAN is goeddeels afkomstig uit zelfrapportage. Hoewel ze bij de 

nieuwe versie van DPAN ook informatie van de gemeenten gebruiken, gaan de casemanagers 

vooral af op wat de gedetineerden hen vertellen. Het kan zijn dat de respondent niet eerlijk is. 

Op zich is dat inherent aan het gebruik van zelfrapportage, maar misschien speelt dit gevaar 

hier des te meer omdat delinquenten minder geneigd zijn om open te communiceren met de 

autoriteiten.  

 

Ad 2) Omdat het in de praktijk vaak lastig te organiseren is, komt het voor dat ze casemana-

ger de gedetineerde bij ontslag niet weet te spreken. In die gevallen gaat men af op de in-

schatting van de casemanager. De vraag is of die juist is. In de nieuwe versie van DPAN wordt 

bovendien geregistreerd wat aan het einde van detentie de verwachte status op het inkomens- 

en huisvestingsgebied is. Uit valideringsonderzoek bleek dat de betrouwbaarheid van de in-

formatie met de nieuwe versie in elk geval op één punt (verder) achteruit is gegaan. Bij een 

vergelijking met cijfers uit het SSB van het CBS kwam het aantal ex-gedetineerden dat na 

detentie een inkomen had beter overeen met de oude versie dan met de nieuwe (Beerthuizen 

et al., 2015). Kennelijk wordt met de nieuwe versie van DPAN op dit punt een te positief beeld 

geschetst.  

 

Ad 3) In DPAN moet worden bijgehouden of een zorgplan is opgesteld en er afspraken zijn 

gemaakt tussen een gedetineerde en een zorginstelling (Beerthuizen et al., 2015). Het is de 

vraag of dit altijd bekend is bij de casemanagers die DPAN invullen. De verantwoordelijkheid 

voor zorg tijdens detentie ligt namelijk bij het psycho-medische overleg (PMO) en het is denk-

baar dat de casemanager niet altijd op de hoogte is van de behandeling van de gedetineerden 

en afspraken die gemaakt zijn met zorginstellingen over de te ontvangen zorg na detentie. 

Noordhuizen en Weijters (2012) hebben navraag gedaan bij de casemanagers en zij blijken  

uit het oogpunt van het medisch beroepsgeheim niet altijd te worden geïnformeerd over de 

zorgafspraken. Het is dus de vraag of DPAN de juiste bron is om gegevens over zorg uit te 

halen.  

 

                                                
4 Hoe zo’n valideringsslag precies vorm krijgt hangt af van de informatie die verzameld kan worden: een vergelij-

king van gegevens uit verschillende bronnen op individueel niveau, of het uitvoeren van twee parallelle analyses 

met gegevens uit één bron.  
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OBJD 

De derde databron in tabel 5 is de OBJD. Uit deze bron kan de latere recidive wor-

den afgeleid. Omdat we uitgaan van de groep die aan de OBJD konden worden 

gekoppeld is de gehele onderzoeksgroep per definitie te vinden in deze bron. De 

OBJD bevat, naast informatie over de strafrechtelijke carrière, een aantal dader-

kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en geboorteland. Verder is er informatie te vin-

den over het delict van de uitgangszaak. Uit tabel 5 blijkt dat op het type delict de 

meeste missings voorkomen. In verreweg de meeste gevallen is dat omdat er geen 

parketnummer is en dus onduidelijk blijft welke zaak in de OBJD de uitgangszaak is. 

In die gevallen wordt een fictieve strafzaak aangemaakt, zonder delict of afdoening 

(zie hoofdstuk 3.1).  

 

RISc 

Als aanvulling op de voor de hand liggende bronnen, is in dit haalbaarheidsonder-

zoek ook het RISc-bestand in de analyse betrokken. Bekeken is bij welk deel van  

de ex-gedetineerden uit de onderzoeksgroep van de monitor nazorg kort voor uit-

stroom een RISc is afgenomen.5 De gedachte hierachter was dat met een rijke  

bron zoals de RISc nader onderscheid kan worden aangelegd in de gedetineerden-

populatie. Een onderscheid dat in later recidiveonderzoek wellicht van pas zou 

kunnen komen. Het is immers niet ondenkbaar dat nazorg verschillend uitwerkt 

voor bepaalde subgroepen van gedetineerden. Met behulp van de RISc-gegevens 

kan dat worden nagegaan.6 

Uit tabel 5 blijkt echter dat slechts voor circa een derde van de ex-gedetineerden 

met nazorg een recente RISc-afname beschikbaar is. De vulling van de velden is  

wel goed, het aantal missings blijkt met maximaal 8% niet groot. De groep met  

een RISc afname is echter te klein om deze bron stelselmatig bij analyses van de 

nazorg te betrekken. Temeer omdat de groep waarvan gegevens uit de RISc voor-

handen zijn sterk verschilt van de ex-gedetineerden zonder RISc. Bijlage 1 bevat 

daarvan een overzicht. De belangrijkste verschillen hebben betrekking op de duur 

van de detentie en het gepleegde delict. Bij kortgestraften, met gevangenisstraffen 

tot drie  maanden, wordt logischerwijs minder vaak een RISc afgenomen. Het ont-

breekt dan aan tijd om gedurende de detentie een gedragsinterventie uit te voeren. 

Gedetineerden met een RISc-afname blijken daarnaast relatief vaker een geweld-, 

zeden- of vermogensdelict met geweld te hebben gepleegd. Ook op sekse, leeftijd, 

geboorteland, het aantal eerdere justitiecontacten en leeftijd bij het eerste justi-

tiecontact doen zich verschillen voor, maar deze zijn klein of verwaarloosbaar in 

termen van Cohens d.  
  

                                                
5 De eis was dat het instrument tijdens de detentie of maximaal tot een jaar voor het einde van de detentie werd 

afgenomen. Als deze periode wordt opgerekt zijn er uiteraard meer personen met een RISc te vinden.  

6 Het WODC beschikt over een gepseudonimiseerde versie van het RISc-bestand. De gegevens worden aangewend 

voor secundaire analyses, mits 3RO daarmee instemt. Zij zijn eigenaar. 
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Tabel 5 Relevante gegevensbronnen en vulling van variabelen 

 Bron Vulling per cohort 

 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal 

  N=11.278 N=10.813 N=9.665 N=11.962 N=11.539 N=55.257 

TULP-GW N=11.278 N=10.813 N=9.665 N=11.962 N=11.539 N=55.257 

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Sekse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Leeftijd bij uitstroom 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Verblijfsduur 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Verblijfstitel 99,5 98,6 98,3 97,9 97,7 98,4 

Woongemeente bij uitstroom 86,4 86,6 86,4 84,3 82,5 85,2 

DPAN  N=9.153 N=9.719 N=8.654 N=6.466 N=7.303 N=41.220 

  (81%) (90%) (90%) (54%) (63%) (75%) 

Identiteitsbewijs begin detentie 96,4 98,4 98,4 93,4 92,5 96,2 

Identiteitsbewijs einde detentie 72,9 75,0 73,3 87,7 88,2 78,5 

Inkomen begin detentie 94,7 96,7 95,0 91,5 92,2 94,3 

Inkomen einde detentie 72,9 74,4 73,0 84,3 85,3 77,2 

Huisvesting begin detentie 94,9 96,5 94,8 89,9 90,0 93,6 

Huisvesting einde detentie 76,1 77,8 75,4 84,9 85,7 79,4 

Schulden begin detentie 80,7 83,2 74,9 81,8 85,7 81,2 

Schulden einde detentie - - - 84,0 84,0 84,0 

Zorg begin detentie 92,6 96,2 95,3 88,7 87,0 92,4 

Zorg einde detentie - - - 83,7 83,8 83,7 

OBJD N=11.278 N=10.813 N=9.665 N=11.962 N=11.539 N=55.257 

  (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Sekse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Leeftijd bij uitstroom 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Geboorteland 99,7 99,6 99,4 99,1 99,3 99,4 

Type delict 94,8 92,9 92,7 89,7 87,5 91,4 

Leeftijd 1e justitiecontact 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 99,7 

Aantal eerdere delicten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

RISc N=3.671 N=3.697 N=3.249 N=3.883 N=3.784 N=18.253 

  (33%) (34%) (34%) (32%) (33%) (33%) 

1/2 Delictgeschiedenis/huidig delict/ 

delictpatroon 

95,8 95,3 95,6 95,2 95,4 95,5 

3 Huisvesting en wonen 96,9 98,0 97,0 97,2 97,6 97,3 

4 Opleiding, werk en leren 96,6 97,6 96,7 97,0 97,2 97,0 

5 Inkomen en omgaan met geld 96,6 97,6 96,7 96,8 97,3 97,0 

6 Relaties met partner, gezin en familie 96,1 97,3 96,2 96,7 97,0 96,7 

7 Relaties met vrienden en kennissen 95,9 96,6 95,7 96,1 96,2 96,1 

8 Drugsgebruik 96,4 97,4 96,4 96,8 96,9 96,8 

9 Alcoholgebruik 96,2 97,1 96,3 96,6 96,5 96,5 

10 Emotioneel welzijn 96,3 97,2 96,3 96,5 96,8 96,6 

11 Denkpatronen, gedrag en vaardigheden 96,2 97,1 96,2 96,4 96,6 96,5 

12 Houding 92,7 92,9 92,1 92,5 92,8 92,6 

 
 

Recapitulatie 

Indien in de nabije toekomst wordt overgegaan tot recidiveonderzoek onder gede-

tineerden die nazorg ontvingen, staan in eerste instantie gegevens uit vier data-

bronnen tot onze beschikking: TULP-GW, OBJD, DPAN en RISc. Het was de bedoe-

ling ook gegevens verstrekt vanuit de gemeenten bij het onderzoek te betrekken, 

maar daar wordt van afgezien. Er zijn slechts enkele gemeenten die enige informa-
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tie hebben verzameld over de leefomstandigheden van de ex-gedetineerden kort  

na het ontslag uit de PI. De informatie vanuit gemeenten die er is, is bovendien 

verre van compleet (zie Weijters & More, 2010; More & Weijters, 2011; Noordhuizen 

& Weijters, 2012; Beerthuizen et al., 2015).  

In TULP-GW en OBJD is de gehele onderzoeksgroep terug te vinden. Basaal reci-

diveonderzoek op nationale schaal is dus in elk geval mogelijk. DPAN en RISc-ge-

gevens zijn echter niet voor alle gedetineerden beschikbaar. Het RISc-bestand  

geeft achtergronden van de gedetineerden op een twaalftal leefgebieden. Deze ge-

gevens zijn alleen bekend van een selecte minderheid van de groep. Dit bestand  

zal dus hooguit voor zeer specifieke analyses in het onderzoek kunnen worden 

betrokken.  

DPAN geeft een beeld van de resultaten van de nazorg die in de inrichting is gestart. 

Er zijn echter twijfels of de gegevens in dit systeem voldoende betrouwbaar zijn 

voor een recidiveonderzoek waarmee de effecten van de nazorg op detailniveau 

kunnen worden nagegaan. De kwaliteit van de nieuwe versie van DPAN, die vanaf 

2011 wordt gebruikt, is ontoereikend voor wat betreft de exit-informatie. De oude 

versie van DPAN lijkt beter geschikt, hoewel de problemen genoemd in box 1 ook  

op deze versie van toepassing zijn. Het ligt voor de hand op zoek te gaan naar alter-

natieve bronnen met informatie over de voortgang op de pijlers van het nazorgbe-

leid. Dan kunnen de DPAN-gegevens op individueel niveau worden gevalideerd of, 

als dat nodig mocht blijken, worden vervangen. Een mogelijke alternatieve infor-

matiebron is het SSB van het CBS. In de vierde rapportage van de monitor nazorg 

werden reeds werk- en inkomensgegevens uit deze bron betrokken bij de analyses 

om de status op deze variabele zes maanden na detentie te bekijken (Beerthuizen 

et al., 2015) Men zou kunnen overwegen om, voor zover dat mogelijk is, integraal 

over te stappen op het gebruik van het SSB. Als blijkt dat deze bron goed bruikbare 

informatie bevat, is dat misschien beter dan vasthouden aan een systeem met vrij 

zachte en onvolledige informatie die bovendien in de loop der jaren van betekenis  

is veranderd. De monitor nazorg zal in de volgende meting nagaan welke andere 

gegevensbronnen geschikt zijn om onderzoek en uitspraken te doen over de reali-

satie van de basisvoorwaarden die centraal staan in het nazorgbeleid.  

3.4 Mogelijkheden recidiveonderzoek  

Rest nog de vraag welk type recidiveonderzoek in de nabije toekomst zou kunnen 

worden gedaan naar de effectiviteit van de in Nederland uitgevoerde nazorg voor 

ex-gedetineerden. De beleidsdirectie SenJ wil weten welke bijdrage het landelijk 

nazorgbeleid heeft geleverd aan het verminderen van de recidive onder deze groep 

justitiabelen. In de inleiding is al uiteengezet dat het niet mogelijk is om dit effect 

via vergelijkend onderzoek met een controlegroep vast te stellen. De nazorg zoals 

we die nu kennen is in één klap landelijk ingevoerd. Vanaf 2006 kregen alle PI’s te 

maken met de zogeheten ‘nazorgprocedure in detentie’ (Kuppens & Ferwerda, 

2008). Er is dus geen groep gedetineerden die géén nazorg kreeg. Vóór 2006 was 

de reclassering verantwoordelijk voor de begeleiding van ex-gedetineerden. Het is 

dus ook niet mogelijk een historische controlegroep samen te stellen, temeer omdat 

de landelijke recidive in het tijdvak 2002-2010 door uiteenlopende oorzaken is 

gedaald (Wartna et al., 2014). Een vergelijking met een historische controlegroep 

zou ook om die reden mank gaan.  

 

Zonder controlegroep wordt het lastig om een causaal verband te leggen tussen na-

zorg en recidive. We kunnen alleen nog op zoek naar aanwijzingen van de werking 
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van het nazorgbeleid. Daarbij zien we drie alternatieven, elk van hen berust op de 

inzet van een statistisch model: 

a berekening netto-ontwikkeling van de recidive onder ex-gedetineerden; 

b vergelijking van geobserveerde en verwachte recidive per regio; 

c regressie van recidive op kenmerken van de nazorg. 

De alternatieven sluiten elkaar niet uit, maar kunnen naast elkaar worden gebruikt. 

We bespreken de voor- en nadelen van de drie benaderingen en gaan daarbij ook in 

op de vraag welke gegevens nodig zijn voor een succesvolle toepassing.  

 

Netto-ontwikkeling strafrechtelijke recidive 

De hoogte van de recidive hangt niet alleen af van de sanctie die justitiabelen krij-

gen, maar ook van instroomkenmerken. Vrouwen recidiveren in de regel minder dan 

mannen en veelplegers hebben los van de sanctie die zij ondergaan een veel hogere 

kans om terug te vallen dan first offenders. Het uitstroomcohort van ex-gedetineer-

den is niet elk jaar identiek van samenstelling. Het ene jaar bevat het cohort bij-

voorbeeld extra veel mannelijke gedetineerden, het andere jaar relatief veel first 

offenders. Dit zorgt voor schommelingen in het recidivepercentage. Door het in-

zetten van een voorspellingsmodel kunnen de cijfers worden gecorrigeerd voor 

verschuivingen in de instroomkenmerken van de ex-gedetineerden. Na correctie is 

het alsof de cohorten op de kenmerken die in het model zijn opgenomen dezelfde 

samenstelling hebben. Een vergelijking van de recidive in de opeenvolgende uit-

stroomjaren is dan meer op zijn plaats. We spreken in dat geval dan ook van de 

‘netto-ontwikkeling’ van de strafrechtelijke recidive.  

Binnen de Recidivemonitor wordt deze aanpak standaard toegepast in elke sector 

waarin onderzoek wordt gedaan. Het geeft een idee hoe recidive zich heeft ontwik-

keld, los de verschuivingen die zich in de samenstelling van de onderzoekspopulatie 

hebben voorgedaan. Om het nazorgbeleid in globale zin te evalueren zou een model 

kunnen worden gemaakt voor de voorspelling van de recidive in de populatie van 

ex-gedetineerden die langer dan twee weken vast zaten en die uitstroomden naar 

een gemeente in Nederland. Met dit model kunnen we dan de ruwe terugvalper-

centages corrigeren. De verandering in recidive die overblijft kan deels het gevolg 

zijn van het gevoerde nazorgbeleid.  

Meer dan een eerste aanwijzing levert deze analyse niet op, want aan de af- of 

toename van de gemeten recidive kunnen ook andere oorzaken ten grondslag 

liggen.  

In het rapport Terugval in recidive constateren de auteurs dat de maatregelen die 

behoorden tot een ‘sluitende aanpak nazorg’ in de periode 2008-2010 nog onvol-

doende waren geïmplementeerd. Zij achten het daarom onwaarschijnlijk dat het na-

zorgbeleid heeft bijgedragen aan de recidivedaling die plaatsvond tussen 2002 en 

2010 (Wartna et al, 2014). Inmiddels zijn we weer een paar jaar verder en kunnen 

we nagaan of daling van de recidive zich heeft voortgezet. Indien het nazorgbeleid 

intussen voldoende geïmplementeerd is, dit op juiste wijze is gebeurd en uitwerkt 

zoals bedoeld, zou dit alles in de cijfers tot uitdrukking moeten komen.  

Het voordeel van deze globale benadering is dat ze op alle ex-gedetineerden die 

nazorg kregen kan worden toegepast.7 De gegevens opgenomen in DPAN, die niet 

voor iedereen beschikbaar en mogelijk ook anderszins problematisch zijn, kunnen 

bij de berekening van de netto-ontwikkeling van de recidive buiten beschouwing 

blijven. De analyses vinden plaats op gegevens uit TULP-GW en OBJD. Het nadeel is 

                                                
7 Wellicht is het mogelijk het beeld daarbij uit te splitsen naar verschillende categorieën van detentieduur. De 

hypothese is dat gedetineerden die langer in detentie verbleven het meest profiteren van de inspanningen op het 

terrein van de re-integratie. Als het nazorgbeleid effect sorteert zou dit juist bij deze groep tot een daling in de 

gecorrigeerde recidive moeten leiden.  
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dat alternatieve verklaringen niet kunnen worden uitgesloten. Het is goed denkbaar 

dat ook andere ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de gemeten recidive.  

 

Verwachte en geobserveerde recidive per regio 

Met hetzelfde model dat wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de netto-ont-

wikkeling, kan per regio de verwachte recidive worden berekend. Dit is de recidive 

die normaal gesproken optreedt (i.c. gemeten wordt) in een groep met dezelfde 

instroomkenmerken als de ex-gedetineerden uit de bewuste regio. De verwachte 

recidive kan worden vergeleken met de recidive die feitelijk werd gemeten (de 

‘geobserveerde recidive’). Het verschil is een mogelijke indicatie van de prestatie  

die in een regio op het gebied van nazorg is geleverd. Is de geobserveerde recidive 

hoger dan verwacht dan valt het resultaat tegen, is deze lager dan verwacht dan is 

het resultaat relatief goed. In het laatste geval kan het interessant zijn om na te 

gaan of de lokale invulling van het nazorgbeleid (in de grotere gemeenten) binnen 

de regio misschien het verschil heeft gemaakt.  

Ook bij deze benadering moet men niet uit het oog verliezen dat er andere oorzaken 

kunnen zijn voor gemeten verschillen. Twee voorbeelden: de gedetineerden die uit-

stroomden in een slecht scorende regio waren toch ‘lastiger’, in opzichten die niet 

door het model werden afgedekt. Of: de post exit omstandigheden zijn niet overal 

even gunstig. Denk bijvoorbeeld aan regionale verschillen in werkloosheidcijfers. 

Om deze redenen is een verschil tussen de verwachte en geobserveerde recidive 

dus alleen een hint en zeker geen hard bewijs van de ‘prestatie’ in een bepaalde 

regio. Een ander nadeel is dat het algemene effect van nazorg met deze benade- 

ring niet duidelijk wordt. De verschillen tussen de regio’s zijn verschillen ten op-

zichte van het gemiddelde effect. Maar hoe groot dat effect is, wordt niet bekend. 

Voor het uitsplitsen naar regio is het bovendien noodzakelijk dat de uitstroomge-

meente van de ex-gedetineerde bekend is. We zagen eerder dat deze informatie in 

15% van de gevallen ontbreekt. Dan zijn er twee mogelijkheden: of dit veld wordt 

alsnog bijgeplust, of de analyse beperkt zich tot de ex-gedetineerden van wie de 

vestigingsplaats bekend is. Dit laatste heeft mogelijk een ongewenste selectie tot 

gevolg.  

Net als bij de voorgaande optie is het bij het berekenen van de verwachte recidive 

niet noodzakelijk DPAN-gegevens te gebruiken. Dat is een voordeel, zolang de be-

trouwbaarheid van die gegevens op individueel niveau niet vaststaat of nader is 

onderzocht is.  

 

Regressie van recidive op kenmerken van de nazorg 

Door middel van multipele regressieanalyse kan worden achterhaald welke relevante 

factoren samenhangen met een lagere recidiveprevalentie. Zo kan onder constant-

houding van de andere achtergrondkenmerken in het model, worden bekeken of een 

gunstige verandering op een leefgebied verband houdt met een lagere recidivekans. 

Uitkomsten als deze leveren concrete aanwijzingen op van de effecten van nazorg 

op de verschillende pijlers. Er kan bovendien achterhaald worden welke (van de 

drie) pijlers de grootste invloed op latere recidive lijkt te hebben. Omdat de ‘nazorg-

procedure in detentie’ in één klap landelijk is ingevoerd is een het multipele regres-

sieanalyse het hoogst haalbare onderzoeksdesign. Het levert specifieke kennis op 

over de mogelijke werking van de nazorg. Tegelijkertijd is dit echter ook het nadeel 

van deze benadering: ze is afhankelijk van de gegevens vastgelegd in DPAN. In 

paragraaf 3.3 hebben we gezien dat deze niet voor alle de deelnemers beschikbaar 

zijn. Bovendien maken Beerthuizen et al. (2015) duidelijk dat de nieuwe versie van 

DPAN beter niet gebruikt kan worden in recidiveonderzoek. De multipele regressie-

analyse kan met andere woorden vooralsnog alleen worden uitgevoerd op een 

selectie uit de onderzoekspopulatie, de gedetineerden die van 2008 tot en met  
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2010 met het nazorgbeleid te maken kreeg. Hierbij geldt een extra gevaar. Als de 

gegevens (deels) onbetrouwbaar zijn komen er met een regressieanalyse mogelijk 

‘valse’ verbanden aan het licht. Een verdere validering van de DPAN-gegevens is 

voor dit type recidiveonderzoek dus van belang. Voor een multivariate analyse van 

het verband tussen de pijlers van het nazorgbeleid en de latere recidive van de ex-

gedetineerden moet eerst duidelijk zijn of deze gegevens ook op microniveau vol-

doende betrouwbaar zijn. Men kan eventueel ook besluiten de DPAN-gegevens in 

het geheel te vervangen door indicatoren afkomstig uit andere databronnen, zoals 

het SSB. Dit is eerder gebeurd. In de laatste rapportage van de monitor nazorg, zijn 

voor de pijler ‘inkomen’ gegevens uit het SSB gebruikt (Beerthuizen et al., 2015).  

 

Tabel 6 Voor- en nadelen van de verschillende benaderingen van 

het recidiveonderzoek 

Aanpak  Bereik Opbrengst Beperkingen 

Berekening netto-

ontwikkeling recidive 

Gehele 

onderzoeksgroep 

Zicht op trend in de recidive in 

opeenvolgende uitstroom-

cohorten, gecorrigeerd voor 

diverse achtergrondkenmerken 

Er zijn diverse alternatieve ver-

klaringen voor een verandering 

in de nettorecidive mogelijk 

Berekening verwachte 

recidive per regio 

85% van de 

onderzoeksgroep 

Een indicatie in welke regio het 

nazorgbeleid het beste lijkt uit 

te werken 

Er kan sprake zijn van relevante 

verschillen tussen regio's die 

niet in het onderzoek worden 

betrokken 

Multipele 

regressieanalyse 

+/- 75% van de 

onderzoeksgroep 

De samenhang tussen verande-

ringen op een nazorgpijler en 

latere recidive  

Gebruik van DPAN is problema-

tisch: de betrouwbaarheid is 

onbekend, niet op alle pijlers is 

de voortgang bekend en alleen 

gegevens over de cohorten van 

2008 tot 2010 kunnen gebruikt 

worden 

 

Tabel 6 vat de voor-en nadelen van de drie benaderingen nog eens samen. De 

sterkste aanwijzing voor de werking van het nazorgbeleid wordt in aanleg gevonden 

met de multipele regressieanalyse. Tegelijkertijd is dit echter ook de aanpak die het 

meest last heeft van de mogelijke onbetrouwbaarheid van de DPAN-gegevens en 

van selectiviteit – niet iedereen kan in de analyses worden opgenomen. Voor de 

berekening van de verwachte recidive uitgesplitst per regio, kan een groter deel van 

de onderzoeksgroep worden gebruikt. Deze aanpak levert een soort benchmark op; 

toepassing leidt tot het aanwijzen van de regio’s waar het nazorgbeleid, i.c. de 

samenwerking tussen PI’s en gemeenten, gegeven op de achtergronden van de ex-

gedetineerden tot het beste resultaat heeft geleid. Lokaal kan dan verder worden 

onderzocht welke aanpak men in de betreffende ’gemeenten volgde en waarom dit 

dan de best practice zou zijn. De netto-ontwikkeling van de recidive kan voor de 

gehele onderzoeksgroep worden berekend. Het levert hooguit een globale indicatie 

op van de effectiviteit van het nazorgbeleid. Als de gecorrigeerde recidive is gedaald 

(i.c. is blijven dalen) kan dit evengoed zijn veroorzaakt door andere factoren.  

 

Indien men besluit om recidiveonderzoek uit te voeren, kan worden gekozen voor 

één of meer van deze benaderingen. De keuze hangt af van de beschikbaarheid van 

betrouwbare gegevens met betrekking tot de veranderingen die op de onderschei-

den leefgebieden hebben plaatsgehad. De aangewezen bron daarvoor is DPAN. Het 

staat echter vast dat alleen de gegevens vastgelegd in de oude versie geschikt zijn 

om te worden meegenomen in het recidiveonderzoek en ook bij die gegevens zijn 
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diverse problemen gesignaleerd. Op een geaggregeerd niveau leken deze gegevens 

wel overeen te stemmen met verwachtingen en andere gegevensbronnen, maar dit 

biedt op zich nog niet de garantie dat op microniveau de informatie ook correct is. 

Met andere woorden, de betrouwbaarheid van DPAN is op dit moment niet geheel 

gegarandeerd. Nagegaan moet worden of er ook andere bronnen beschikbaar zijn 

waarin de vorderingen op de leefgebieden zijn bijgehouden. De informatie in deze 

aanvullende bronnen zal niet geheel vergelijkbaar zijn en zal mogelijk ook gebreken 

kennen, maar als de resultaten met die van DPAN grofweg convergeren, dan wordt 

de betrouwbaarheid van DPAN op individueel niveau alsnog vastgesteld. In de vier-

de meting van de monitor nazorg zijn reeds SSB-gegevens over de inkomenssituatie 

gebruikt. Die gegevens kunnen dus sowieso aan de analyses worden toegevoegd. 

De monitor nazorg gaat in de komende jaren na of op de gebieden die onderzocht 

worden in de monitor nazorg ex-gedetineerden, i.c. identiteitsbewijs, huisvesting, 

schulden en zorg, gegevens bij het CBS of andere instanties beschikbaar zijn (Beert-

huizen et al., 2015). Als het links- of rechtsom lukt om op meerdere pijlers betrouw-

bare gegevens in te winnen lijkt op termijn het uitvoeren van een multipele regres-

sieanalyse de meest logische keuze. Tot die tijd lijkt het wellicht verstandiger ge-

bruik te maken van een methode waarbij niet per se gebruik behoeft te worden 

gemaakt van voortgangsscores. In dat geval zijn het berekenen van de netto-ont-

wikkelingen van de landelijke recidive en de verwachte recidive per regio de voor de 

hand liggende terugvalopties.  
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4 Conclusies en discussie 

Sinds 2006 ligt de nazorg voor gedetineerden gedurende de detentie in handen van 

de PI’s en na detentie bij de gemeenten. Samen zijn de PI’s en gemeenten ervoor 

verantwoordelijk dat na ontslag aan de basisvoorwaarden voor succesvolle re-inte-

gratie wordt voldaan. Er zijn vijf pijlers: elke ex-gedetineerde moet in het bezit zijn 

van een identiteitsbewijs, zijn huisvesting en inkomenspositie moeten zijn geborgd, 

schulden zijn in kaart gebracht en de zorg die nodig is, is geregeld. De directie 

Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het 

WODC gevraagd na te gaan of en zo ja hoe de effecten van het huidige nazorgbeleid 

via recidiveonderzoek kunnen worden vastgesteld.  

 

Beantwoording onderzoeksvragen 

De resultaten van de haalbaarheidsstudie wijzen uit dat basaal recidiveonderzoek 

mogelijk is. Vrijwel alle gedetineerden van wie informatie wordt bijgehouden in de 

monitor nazorg kunnen worden gekoppeld aan de OBJD, het bronbestand van de 

WODC-Recidivemonitor. In de meeste gevallen kan de uitgangszaak, de strafzaak 

naar aanleiding waarvan de detentie werd opgelegd, nauwkeurig worden bepaald. 

De gekoppelde groep blijkt bovendien representatief te zijn voor de totale populatie 

van ex-gedetineerden die langer dan twee weken in detentie verbleef.  

Na koppeling zijn voor het eventuele recidiveonderzoek gegevens beschikbaar uit 

verschillende databestanden, namelijk TULP-GW, DPAN, OBJD en RISc. In DPAN en 

RISc zijn evenwel niet voor alle gedetineerden gegevens aanwezig. Daarmee dient 

rekening te worden gehouden als men deze bestanden wil betrekken bij toekom-

stige analyses. In DPAN, dat zicht moet geven op de stand van zaken op de vijf 

hiervoor genoemde pijlers, is globaal gesproken van ongeveer een kwart van de 

gedetineerden geen informatie bekend. Vooral van deelnemers die kort vastzaten  

en personen geboren in MOE-landen ontbreken de nodige gegevens. Bij slechts een 

derde van de gedetineerden is in het jaar voor uitstroom een RISc afgenomen. Van 

deze groep is dus veel informatie beschikbaar over de psychosociale situatie vooraf-

gaand aan de detentie. Maar het is een selectieve groep. De gedetineerden mét een 

RISc afname zaten relatief lang vast en hadden vaker een zeden-, geweld- of ver-

mogen met geweldsdelict gepleegd.  

 

Tot slot is bekeken welke type recidiveonderzoek in de nabije toekomst zou kunnen 

worden uitgevoerd. Drie verschillende aanpakken worden voorgesteld: de bereke-

ning van de netto-ontwikkeling van de recidive onder ex-gedetineerden met nazorg, 

een gekwalificeerde vergelijking van de recidive per regio en een multipele regres-

sieanalyse. Het voordeel van de eerste benadering is dat alle gedetineerden in de 

analyse kunnen worden betrokken. Nadeel is dat de uitkomst veel ruimte laten voor 

alternatieve verklaringen. De invloed van storende factoren kan slechts voor een 

deel worden gecorrigeerd. Dus ook als de strafrechtelijke recidive na correctie voor 

verschuivingen in de achtergronden van de gedetineerden een daling laat zien, is 

niet het zeker dat het nazorgbeleid hieraan heeft bijgedragen.  

Bij de tweede aanpak wordt op basis van een voorspellingsmodel per regio de ver-

wachte recidive berekend aan de hand van de instroomkenmerken van de gedeti-

neerden die nazorg kregen. De verwachte recidive in een regio wordt vervolgens 

vergeleken met de recidive die aldaar werd geobserveerd. Dit leert ons wáár het 

nazorgbeleid het beste lijkt te zijn geland. Het is slechts een indicatie, aan de ver-

schillen tussen de regio’s kunnen andere oorzaken ten grondslag liggen. Maar als 
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een regio er wat betreft het recidivebeeld gunstig uitspringt, kan het de moeite 

waard zijn lokaal te onderzoeken wat daarvan de reden zou kunnen zijn.  

De derde aanpak levert in aanleg de sterkste aanwijzingen op van de werking van 

de nazorg. Met een multipele regressie kan worden vastgesteld op welke pijlers van 

het nazorgbeleid succes wordt geboekt. Als een positieve verandering op een van de 

pijlers na correctie van de invloed van andere factoren samenhangt met een lagere 

recidivekans, dan is dat een aanwijzing voor de effectiviteit van dat aspect van de 

nazorg. Een nadeel van deze derde methode is dat niet alle gedetineerden in de 

analyse kunnen worden betrokken aangezien DPAN niet volledig is. Bovendien zijn 

er (op individueel niveau)problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de 

voortgangsgegevens die wel aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk om ook andere 

databronnen in het recidiveonderzoek te betrekken, ter vervanging of validatie van 

die gegevens. 

 

Discussie 

De monitor nazorg en de Recidivemonitor blijken goed koppelbaar. De monitor 

nazorg heeft zich tot dusver gericht op gedetineerden die in de tweede helft van  

het jaar uit een PI werden ontslagen. Er is echter geen dwingende reden dat zo te 

houden. Het toekomstige recidiveonderzoek kan desgewenst worden uitgebreid tot 

alle ex-gedetineerden die langer dan twee weken in een PI verbleven. Op die manier 

worden meer gedetineerden bij de evaluatie van het nazorgbeleid betrokken. Vooral 

in analyses waarin de totale populatie wordt uitgesplitst in kleinere groepen geeft dit 

meer mogelijkheden.  

 

Het haalbaarheidsonderzoek heeft meer beperkingen aan het licht gebracht als het 

gaat om het vaststellen van de effectiviteit van het nazorgbeleid door middel van 

recidiveonderzoek. Sommige daarvan zullen het toekomstig onderzoek ernstig be-

moeilijken als er geen maatregelen worden genomen. De belangrijkste complicatie 

die niet kan worden verholpen is dat er op landelijk niveau geen vergelijkend onder-

zoek mogelijk is, omdat de huidige opzet van de nazorg in alle regio’s grofweg op 

hetzelfde moment is ingevoerd. Ook het formeren van een historische controle- 

groep behoort niet tot de mogelijkheden. Vóór 2006 lag de verantwoordelijkheid  

van de nazorg in handen van de reclassering. Het is dus niet zo dat er op de ex-

gedetineerden van voor die tijd een nulmeting kan worden gedaan.  

Onderzoek met een controlegroep is nog wel denkbaar, maar alleen op lokaal ni-

veau. Als men inzoomt op kleinere groepen gedetineerden die speciale, geproto-

colleerde reïntegratieprogramma’s volgden, kan in apart evaluatieonderzoek hun 

latere recidive worden afgezet tegen die van vergelijkbare gedetineerden die alleen 

de standaard nazorg kregen. Langs deze weg kan de meerwaarde van specifieke 

programma’s worden vastgesteld. Op nationaal niveau echter, dienen we terug te 

vallen op de opties die hierboven nog eens werden opgesomd. De mogelijkheden 

om causale uitspraken te doen zijn daardoor beperkt. Het eventuele recidive-

onderzoek zal hoe dan ook geen hard bewijs opleveren van de effectiviteit van de 

nazorg. Een globale indicatie en mogelijk enkele meer specifieke aanwijzingen, dat 

is het hoogst haalbare. 

 

Bijkomend probleem is de kwaliteit van de gegevens in DPAN. De informatie over de 

stand van zaken op de vijf pijlers van het nazorgbeleid is onvolledig, selectief, voor 

een deel onvergelijkbaar en mogelijk onbetrouwbaar. Vooral de situatie bij ontslag 

uit detentie in de nieuwe versie van DPAN is problematisch, omdat vanaf 2011 op 

dit punt in het systeem wordt genoteerd wat de verwachte situatie is op inkomens- 

en huisvestingsgebied. Een deel van de ingevulde waarden geven dus de inschatting 

van de casemanager weer en niet de daadwerkelijke stand van zaken. Om deze 
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reden concluderen Beerthuizen et al. (2015) dat de exit-gegevens in de nieuwe 

versie van DPAN niet geschikt zijn om te gebruiken in het recidiveonderzoek. Maar 

de validiteit van de gegevens in de oude versie van DPAN staat evengoed niet in alle 

opzichten vast. Als deze gegevens in de meest uitgebreide variant van het recidive-

onderzoek worden meegenomen, is het noodzakelijk dat zo goed als mogelijk wordt 

vastgesteld of zij ook op individueel niveau voldoende betrouwbaar zijn. Anders 

bestaat de kans dat de verkeerde conclusies worden verbonden aan de uitkomsten 

van het onderzoek.  

 

Het laatste knelpunt houdt verband met de situatie post exit. Van een zeer klein 

gedeelte van de onderzoeksgroep zijn gegevens bekend over de leefsituatie van  

de ex-gedetineerden zes maanden na het ontslag uit de inrichting. Slechts enkele 

gemeenten hebben informatie aangeleverd over de positie op het terrein van in-

komen, huisvesting en zorg van de ex-gedetineerden die onder hun zorg waren  

toevertrouwd. Elk jaar hebben andere gemeenten meegewerkt. De informatie die  

er is, is niet bruikbaar voor landelijk, kwantitatief onderzoek naar de effecten van 

het nazorgbeleid. Een pijnlijke constatering, het betekent dat zonder aanvullende 

gegevensverzameling geen systematische verantwoording van dit beleid mogelijk  

is.  

Misschien biedt het SSB van het CBS hier uitweg. Het SSB bevat een groot aantal 

sociaal-demografische gegevens die kunnen worden ingezet bij onderzoek. Beert-

huizen, et al. (2015) gebruikten deze bron om de inkomenspositie van ex-gedeti-

neerden in de maanden na het ontslag te bepalen. En naast het SSB zijn er wel- 

licht nog andere bronnen met gegevens over de situatie van ex-gedetineerden na 

ontslag uit de inrichting. Deze kunnen worden aangewend om de gegevens vastge-

legd in DPAN te valideren. Maar gezien de problemen met de betrouwbaarheid van 

met name de exit-informatie, is het misschien een beter idee om de DPAN-gegevens 

in het geheel en op termijn te vervangen door informatie uit andere bronnen. Dat 

zou het toekomstige recidiveonderzoek in belangrijke mate kunnen verrijken, al 

moet dan wel eerst worden nagegaan of ook op de andere pijlers van het nazorg-

beleid bruikbare informatie uit deze alternatieve bronnen kan worden gehaald. In  

de vijfde ronde van de monitor nazorg zal verder worden onderzocht over welke 

leefgebieden naast het inkomen informatie bij het CBS of andere instanties beschik-

baar is (Beerthuizen et al., 2015).  

 

Conclusie 

Het is mogelijk recidiveonderzoek te doen onder de gedetineerden uit de monitor 

nazorg. Maar omdat er concessies moeten worden gedaan in het design van het 

onderzoek, zal het maximaal aanwijzingen opleveren van de effectiviteit van het 

nazorgbeleid. Om het onderzoek te verstevigen is bovendien een aantal aanvullende 

acties nodig. Concreet valt te denken aan het volgende: 

 Betrek alle ex-gedetineerden die nazorg kregen en die langer twee weken vast 

zaten in het onderzoek en niet slechts de helft. Het zorgt voor grotere onder-

zoeksaantallen, zonder dat dit extra inspanning vergt. 

 Herhaal hoe dan ook voor de cohorten uit 2011 en 2012 de koppeling van de 

bestanden, maar gebruik dan DPAN in zijn geheel en niet alleen over de tweede 

helft van het jaar. Het aantal missende personen over die jaren zal sterk worden 

teruggebracht. Een deel van de instroominformatie uit de nieuwe versie DPAN is 

wellicht nog bruikbaar voor verder onderzoek.  

 Kijk daar waar de vestigingsgemeente van de ex-gedetineerden in TULP-GW ont-

breekt of dit veld langs andere weg kan worden aangevuld. Minder missings 

maakt dat de regionale verschillen beter kunnen worden bestudeerd. 
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 Houdt in de gaten of via bestanden opgebouwd in het kader van de Recidive-

monitor alternatieve bronnen beschikbaar komen met achtergrondinformatie over 

ex-gedetineerden, zoals informatie vastgelegd bij risicotaxaties . Het onderzoek 

naar de werking van de nazorg kan langs deze weg worden verdiept. 

 Ga in aansluiting op de aanbevelingen uit de vierde meting van de monitor nazorg 

op zoek naar andere bronnen (zoals het SSB van het CBS) met informatie over de 

leefgebieden van het nazorgbeleid (Beerthuizen et al., 2015). 

 Onderzoek de betrouwbaarheid van de informatie vastgelegd in de oude versie 

van DPAN door de gegevens uit de verschillende bronnen op individueel niveau 

met elkaar te vergelijken, of door parallelle analyses te doen op de andere 

bronnen in de hoop dat deze convergente resultaten zullen opleveren. Het kan 

duidelijk maken welke pijlers van het nazorgbeleid het meest succesvol zijn.  

Indien met bovenstaande acties de gesignaleerde knelpunten worden opgelost, zal 

de power van het beoogde recidiveonderzoek toenemen en levert het binnen de 

mogelijkheden meer stevige uitspraken op over het effect van de nazorg.  
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Dhr. mr. A. van Bergen Adviseur re-integratie (ex-)gedetineerden, Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI), Ministerie van Veiligheid 

en Justitie 

Mw. drs. J. Day  Projectmanager re-integratie (ex-)gedetineerden, 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Ministerie van 

Veiligheid en Justitie 

Dhr. P.J. Linckens Analist, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Ministerie 

van Veiligheid en Justitie  

Mw. mr. A.N. Scheidema Waarnemend beleidsadviseur Boetes & Detentie, 

Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ), DG 

Straffen en Beschermen, Ministerie van Veiligheid en 

Justitie 

Dhr. dr. G.M. Weijters Wetenschappelijk onderzoeker, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
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Bijlage 2 Vergelijking gedetineerden met en zonder 
recente RISc-afname 

Achtergrondkenmerken 

Gedetineerden 

met RISc 

Gedetineerden 

zonder RISc 

   

 

N=14.449 N=30.069 t   d 

Sekse (man) 93,2% 91,1% 8,2 *** 0,08 

Leeftijd bij uitstroom (gem.) 34 35 -10,9 *** -0,11 

Geboorteland  

    

  

Nederland 66,9% 61,6% 10,9 *** 0,11 

Marokko 4,6% 4,4% 1,3 

 

0,01 

voormalige Nederlandse Antillen 7,5% 7,3% 0,7 

 

0,01 

Suriname 7,0% 6,3% 2,7 ** 0,03 

Turkije 2,8% 2,6% 1,3 

 

0,01 

Overige westerse landen 4,1% 9,6% -23,3 *** -0,21 

Overige niet-westerse landen 7,0% 7,6% -2,2 * -0,02 

Delictcategorie 

    

  

Geweld  24,2% 15,3% 21,5 *** 0,23 

Zeden 4,5% 1,4% 16,8 *** 0,21 

Vermogen met geweld 17,8% 5,3% 36,4 *** 0,44 

Vermogen zonder geweld 24,5% 31,9% -16,5 *** -0,16 

Vernieling, lichte agressie en openbare orde 6,3% 6,6% -1,3 

 

-0,01 

Drugs 16,3% 12,0% 12,0 *** 0,13 

Verkeer 1,0% 6,6% -34,0 *** -0,27 

Overig/overtredingen 2,3% 10,4% -37,4 *** -0,31 

N.v.t. fictieve uitgangszaak 3,0% 10,5% -33,3 *** -0,28 

Aantal eerdere contacten (gem.) 12,8 11,2 8,3 *** 0,09 

Leeftijd 1e zaak (gem.) 21 22 -15,2 *** -0,15 

Verblijfsduur 

    

  

Tot 1 maand 6,6% 41,8% -100,5 *** -0,82 

1-3 maanden 17,0% 35,0% -43,4 *** -0,40 

3-6 maanden 24,5% 13,4% 27,2 *** 0,30 

6 maanden - 1 jaar 23,1% 6,7% 43,3 *** 0,52 

1-2 jaar 15,8% 1,7% 45,1 *** 0,60 

2-4 jaar 10,2% 0,8% 36,5 *** 0,50 

4 jaar of meer 2,8% 0,4% 16,8 *** 0,22 

***=<0,001; ** =<0,01; *<0,05 

 


