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Samenvatting 

Sinds de invoering wordt de maatregel inrichting voor stelselmatige daders (ISD) in 

beperkte mate, maar in aantallen wel stabiel over de tijd, opgelegd aan zeer actieve 

volwassen veelplegers (ZAVP). Diverse onderzoeken hebben aannemelijk gemaakt 

dat de ISD-maatregel een recidiveverminderend effect heeft voor ZAVP’s. Bovendien 

blijkt de maatregel een aanzienlijk incapacitatie-effect te hebben voor de duur van 

de maatregel. De maatregel wordt in verhouding nog relatief weinig opgelegd aan 

jongvolwassen ZAVP’s (in de periode 2005-2013 ongeveer 1% à 2% van de jaar-

lijkse groep).  

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de toepassing van de ISD-

maatregel bij jongvolwassenen geprioriteerd. Daartoe is in de gemeenten Amster-

dam, Rotterdam en Utrecht de reden van de geringe oplegging onderzocht. Uit dit 

onderzoek bleek onder meer dat het beeld van de ISD als laatste redmiddel (ulti-

mum remedium) ervoor zorgde dat rechters de ISD niet als geschikt middel voor 

jongvolwassen veelplegers zagen. Verder bleken er knelpunten in de informatie-

overdracht tussen ketenpartners. Deze resultaten boden aanleiding om een aanpak 

die is toegespitst op de jongvolwassen veelpleger van high-impact crimes (HIC) op 

te stellen. Onderdeel van deze aanpak is het uitvoeren van een pilot in vier regio’s. 

Deze pilot, met een beoogde looptijd van twee jaar, is in 2016 gestart in de regio’s 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zeeland/West-Brabant. Vooraf was de verwach-

ting dat de instroom in deze regio’s klein zou zijn (25 per regio) en de regio’s heb-

ben zelf hun eigen aanpak voor de jongvolwassen HIC-veelpleger geformuleerd. Het 

WODC is gevraagd te onderzoeken of het haalbaar is de pilot te monitoren en eva-

lueren, specifiek waar het de toepassing van de ISD-maatregel bij deze groep be-

treft. Hier wordt verslag gedaan van deze haalbaarheidsstudie. De centrale vraag is: 

In hoeverre is het haalbaar om de pilots voor een ISD-maatregel voor jongvolwas-

sen HIC-veelplegers te monitoren en te evalueren.  

 

Haalbaarheidsonderzoek 

Of het haalbaar is om de pilots gericht op jongvolwassen zeer actieve veelplegers 

met een HIC-delict te monitoren en te evalueren is afhankelijk van meerdere 

factoren: 

 Is er genoeg instroom om monitoring/effectevaluatie mogelijk te maken? 

 Is het mogelijk om een regio als controleconditie te laten fungeren? 

 Is de uitvoering eenvormig genoeg om te spreken van één aanpak? 

 Kunnen de benodigde gegevens compleet en betrouwbaar worden verkregen? 

 Is er systematisch (elektronische) dossierinformatie die het mogelijk maakt om 

effecten te interpreteren? 

Ten aanzien van het monitoren is het van belang dat de geleverde gegevens valide 

zijn, over de tijd consistent worden verzameld en compleet zijn. Daarbij een vaste 

beperkte gegevensset nodig die wordt aangeleverd door de pilotregio’s. De benodig-

de gegevensset omvat naast de standaardregistratiegegevens ook (na)metingen op 

probleemgebieden zoals woonsituatie, opleiding, schulden en verslaving (aan het 

einde van de ISD, een half jaar na ISD en een jaar na ISD). De reden hiervoor is 

dat het te verwachte effect op recidive klein zal zijn waardoor ook naar andere 

uitkomstmaten gekeken moet worden. 

 

Ten aanzien van de evaluatie van de pilots zal vanwege de kleine aantallen een 

effectmeting met klassieke statistiek niet volstaan. Op basis van de lijsten met 

potentiële jongvolwassen veelplegers die in aanmerking zouden kunnen komen voor 
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ISD, zou de verwachte instroom van de pilots 25 ISD-opleggingen voor de duur van 

de pilots zijn (twee jaar). Hier tegenover zouden 25 controlesubjecten komen te 

staan in een controleregio. Het gaat om een design waarbij er geen willekeurige 

toewijzing is; de mogelijke effectstudie betreft dan een statistische correctie met 

behulp van regressieanalyse. Omdat de regio’s afzonderlijk van elkaar een op maat 

gesneden invulling van de pilot mochten geven, konden de gedetineerden uit de 

deelnemende regio’s niet als één groep worden beschouwd en komt de evaluatie 

neer op een maximale te verwachten steekproefgrootte van 25 per regio en een 

controleregio. Een n van 50 ZAVP’s (25 in een regio en 25 in de controlegroep) is 

echter zo laag, dat de werking van de pilots alleen zou blijken als er zeer grote 

effecten zijn, hetgeen niet plausibel is gegeven resultaten uit eerder onderzoek. Een 

effectmeting met conventionele statistiek volstaat in een dergelijk geval niet. Daar-

om is in dit onderzoek ook nagegaan of het gebruik van Bayesiaanse statistiek een 

uitkomst kan bieden bij een dergelijke kleine interventie. Deze vorm van statistiek  

is efficiënter (in termen van vertekening en statistische power) dan conventionele 

statistiek, doordat reeds beschikbare (d.i. a priori) informatie op basis van ander 

onderzoek wordt gebruikt over de grootte van het te verwachten effect en de on-

zekerheid die daarmee gepaard gaat, in plaats van dat deze geheel uit de gegevens 

moet worden geschat. Om het te verwachte effect bij zeer kleine steekproeven te 

schatten, is een simulatiestudie uitgevoerd. Daarin zijn diverse scenario’s belicht 

waarbij de n, de verwachting en onzekerheid omtrent het te vinden effect, en het 

werkelijke effect zijn gevarieerd. 

 

Resultaten 

De regio’s laten substantiële verschillen in de invulling van de aanpakken zien. Dit 

betreft verschillen in zowel de beoogde doelgroep, als in de doelen van de aanpak 

en in de invulling van de aanpakken zelf:  

 De maximale leeftijd van de doelgroep varieert tussen 23 en 25 jaar; 

 Drie van de vier pilots richten zich op plegers van HIC-delicten (waarbij de 

definitie van HIC-delicten verschilt); 

 De selectie van de jongvolwassen veelplegers varieert tussen de regio’s. De 

selectie vindt plaats door de politie, het Openbaar Ministerie (OM) of aan de ZSM-

tafel met andere ketenpartners; 

 De doelen van de pilotprojecten zijn gericht op het voorkomen van nieuwe reci-

dive. De manier waarop dat bereikt wordt varieert van het inzetten van de ISD-

maatregel als optimum remedium, tot het inzetten van de ISD-maatregel als één 

van de beschikbare interventies;  

 De invulling van de aanpak voor jongvolwassen veelplegers kan binnen de regio’s 

variëren. Ook wordt de pilotperiode gebruikt om vast te stellen wat de invulling 

moet zijn. 

 

Wat overeenkomt is dat men vooral effecten verwacht van een betere samenwer-

king van de ketenpartners en de zorgpartners en het inrichten van de tenuitvoer-

legging van de ISD-maatregel aangepast aan jongvolwassenen. De aanpak van 

jongvolwassen veelplegers vergt inbreng van justitieketenpartners, maar ook van 

partijen in de zorg. Welke partijen dat lokaal zijn is afhankelijk van lokale samen-

werking en beschikbaarheid. De invulling van de ISD-maatregel voor de individuele 

jongvolwassen veelpleger is voor alle regio’s maatwerk. Het is onbekend in welke 

mate de bovenstaande verschillen tussen de pilotlocaties precies van invloed zijn op 

de te verwachten effecten. 

 

De werkelijke instroom van de regio’s bleek zo laag, dat duidelijk werd dat de voor- 

af gestelde n van 25 per pilot niet binnen de looptijd gehaald zou gaan worden. In 
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het eerste jaar na start van de pilots betreft het in totaal 11 jongvolwassenen ver-

deeld over drie pilotregio’s, bij één regio zijn helemaal geen jongvolwassenen inge-

stroomd. Naar verwachting zullen over de hele looptijd van de pilots in maximaal  

26 personen zijn ingestroomd. Er is geen controleregio bereid gevonden mee te 

werken. Dit is een verdere beperking op de analysemogelijkheden en de interpre-

tatie van eventuele resultaten. 

De kleine aantallen in combinatie met de differentiële aanpak per regio leveren 

enerzijds problemen op met de statistisch/technische schatbaarheid van mogelijke 

effecten en anderzijds inhoudelijke interpretatieproblemen. Bijvoorbeeld, als een 

effect op een handvol jongvolwassen ISD’ers wordt geëvalueerd, wordt eerder het 

effect van een individuele reclasseringsbeambte gemeten, dan de aanpak die men in 

de regio beoogd heeft voor deze jongvolwassenen. Ook wat betreft monitoring van 

de pilots leveren de lage aantallen bezwaren op. Verder bestaat door de kleine aan-

tallen het gevaar dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele personen, wat in 

strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Om de aanpak van veelplegers in de pilotregio’s te kunnen volgen over de tijd en 

uiteindelijk te kunnen evalueren, is een minimale gegevensset van belang die ook 

consistent over de tijd wordt aangeleverd. Nagegaan is of de gegevens beschikbaar 

waren bij de lokale veiligheidshuizen en of deze gegevens tussen regio’s vergelijk-

baar waren. Dat bleek niet het geval. De informatiesystemen van de regio’s bleken 

onvergelijkbaar en bevatten niet genoeg informatie voor de gewenste gegevensset. 

Daardoor moest teruggevallen worden op het handmatig verzamelen van de beno-

digde informatie door de regio’s. De praktische uitvoerbaarheid hiervan bleek moei-

zaam. Bovendien zijn juridische bezwaren geopperd ten aanzien van het leveren van 

gegevens aan de onderzoekers over verslaving aan alcohol of drugs. De indruk per-

sisteerde dat het om medische gegevens die zouden vallen onder de Wet Bescher-

ming persoonsgegevens artikel 16, waarbij de uitzonderingen van artikel 20 van 

dezelfde wet niet zouden gelden. 

 

Vervolgens is nagegaan of er landelijk dekkende justitiële systemen zijn waaruit we 

gegevens zouden kunnen halen over de deelnemers aan de pilots. Meer specifiek 

betrof het de registratiesystemen van de reclassering en van het gevangeniswezen. 

De (elektronische) dossiers blijken onvoldoende bruikbare informatie te bevatten 

over de trajecten die door de jongvolwassen HIC-veelplegers worden doorlopen. Er 

wordt niet systematisch bijgehouden wat er binnen het kader van de ISD-maatregel 

aan interventies wordt aangeboden. De penitentiaire dossiers blijken vooral informa-

tie over incidenten en werk binnen de inrichting te bevatten. Over de invulling van 

het programma is de informatie zeer beperkt. In reclasseringssystemen blijkt dat 

wordt gedocumenteerd of de toeleiding naar een zorginstelling goed is verlopen, 

terwijl wenselijk is dat ook de inhoud en het verloop van het interventietraject 

bekend zou worden uit de systemen. Ook in de systemen waarin forensische zorg 

wordt bijgehouden, blijken hiaten te zitten. Enerzijds wordt er vooral gefocust op 

indicatiestelling en niet op daadwerkelijk geleverde zorg. Koppeling aan factura-

tiegegevens blijkt mogelijk, maar dit heeft als nadeel dat de facturatie maximaal 

twee jaar achter mag lopen. Ook blijken hindernissen te bestaan om de facturatie-

gegevens te koppelen.  

 

De simulatiestudie waarin diverse scenario’s zijn onderzocht om mogelijke effecten 

te kunnen schatten, bieden slechts beperkt reden tot optimisme. De analyse vooraf 

van de verwachte effecten bij kleine steekproeven heeft laten zien dat het gebruik 

van Bayesiaanse statistiek inderdaad leidt tot een betere statistische power en tot 

minder vertekende effectschattingen dan de conventionele/klassieke statistische 
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benadering. Echter, om een dergelijk effect aan te tonen bij een steekproefgrootte 

van 25 per conditie, moet men aannemen dat de gegevens en de onderzoeksgroep 

van de eerdere effectschatting goed vergelijkbaar zijn met de (te verwachten) ge-

gevens en onderzoeksgroepen. Als we scenario’s toepassen waarbij over deze twee 

punten onzekerheid is, dan lukt het niet meer om valide en betrouwbare effect-

schattingen te krijgen.  

 

Conclusie 

Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat het niet haalbaar is om een monitor op te 

zetten en om een effectevaluatie uit te voeren voor de pilots ‘ISD voor jongvolwas-

sen zeer actieve veelplegers’.  

 

De benodigde longitudinale dataset bleek niet op te zetten zonder dat deze vele 

ontbrekende waarden zou bevatten. Daarnaast is de instroom in de pilot laag, waar-

door de benodigde instroom van 25 per regio niet haalbaar blijkt. Ook is het niet 

gelukt om een controleregio te organiseren, waardoor het niet mogelijk is om het 

relatieve effect ten opzichte van ‘geen interventie’ te schatten.  

De simulatie wees uit dat ook in het geval er voldoende instroom en een controle-

regio geweest zouden zijn, kwantitatieve effectschatting lastig zou zijn geweest. Bij 

een n van 25 bleek het vooraf verwachte effect niet meer dan 50% te mogen af-

wijken van het ‘werkelijke’ effect. Een vooraf groter gespecificeerde afwijking zou 

het geschatte effect gaan vertekenen.  

De geregistreerde criminaliteit laat al meerdere jaren een daling zien. Een conse-

quentie is dat justitie met steeds kleinere aantallen daders te maken krijgt die een 

specifieke sanctie of interventie krijgen opgelegd. Om de effecten van deze sancties 

of maatregelen vast te kunnen stellen is het justitiële veld gebaat bij een consisten-

te wijze van het verzamelen van gegevens over deze groepen door justitiële keten-

partners. De praktijk laat echter een beweging in de richting van meer maatwerk 

zien waarbij ook gegevens van de deelnemers niet meer consistent en systematisch 

worden vastgelegd. Dit zal het monitoren en vaststellen van effecten van justitiële 

sancties en interventies bemoeilijken. Wil het justitiële veld meer zicht krijgen in de 

effecten van haar handelen, dan is het aan te bevelen om voor meer consistentie te 

zorgen in de informatie die over de justitiabelen wordt verzameld.
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