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Summary

Introdu cti o n and m et ho d
The Dutch Government wishes to modernise the application of sanctions and to improve their
effectiveness. In order to realise this goal, it is seeking to improve the set of conditional sanctions.
This is one of the goals of the Judicial Conditions programme programma Justitiële Voorwaarden.
One of its components is the improvement of the supervision of compliance with general and
special conditional sanctions with custodial punishments and criminal measures. Supervision is
carried out by the three probation organisations: the Dutch Probation Service Reclassering
Nederland, the Salvation Army Youth Care & Probation Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
and the Addiction Probation Service Verslavingsreclassering/SVG. It is evident from previous
research that a lack of standardisation has resulted in a lack of clarity in the execution of the
supervision of probation. The probation organisations, in collaboration with the Public Prosecution
Service, the Judiciary and the Dutch Prison Service, are currently working on improving the
supervision process through the ‘Redesign Supervision’ [Redesign Toezicht] project. The new
probation supervision process must result in an increase in the effectiveness, transparency and
reliability of the execution of supervision. In addition, supervision must meet general quality
criteria for criminal law interventions: speed, security, strictness and legal content.
In order to verify whether it is possible to realise an effective supervision of probation with the
new method, Impact R&D has carried out an evaluation of the plan, on the instructions of the
Research and Documentation Centre of the Ministry of Justice. This was done through the ‘policyscientific approach’ for the analysis of policy theories. By way of reviewing documents on the new
supervision, interviews and a group meeting with the parties concerned, the policy theory of the
new probation supervision process was reconstructed. Then an analysis was done of the extent to
which the design of the new supervision is consistent, is supported by knowledge of scientific
research and whether it is realistic to expect that the intended goals can be realised.
The most important findings are summarised below. For a brief overview of the plan evaluation,

please see Figure 2 in Chapter 6.

T he co nt e nt o f t he new s upervisio n
The reconstruction of the new probation supervision process is described in chapters 4 and 5. To
sum up, the new supervision consists of the following steps. The probation services does an
individual assessment of the risk of recidivism, the risk of harm, the criminogenic needs and the
responsivity of the offender. On the basis of this assessment, the necessary intensity and content
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of the supervision process are determined and the probation services issue a recommendation to
the commissioning authority. The intensity of the supervision process is divided into three levels.
The commissioning authority may impose a punishment or measure with special conditions and
may request the probation services to supervise compliance with the conditions. The supervision
process consists of two parts: control and coaching (encouraging and motivating), which are
tailored to the special conditions. If the conditions are violated during supervision, efforts are
made to intervene quickly and to apply appropriate consequences.
The probation services expect that the following mechanisms are effective. Behavioural change
could be realised by way of tailoring the supervision process to the risk of recidivism and the risk of
harm, the criminogenic needs and the responsivity of the offender in question. The higher the
risks, the more intensive the combination of control and coaching should be, in general.
Controlling the special conditions should, in the short term, result in a reduction in harm and a
change in behaviour. Thanks to the deployment of modern or other monitoring aids, violations of
conditions should quickly be identified and the chance of catching the offender increased.
Control should, in combination with coaching, result in a change of behaviour in the long term
and eventually in a reduction in recidivism. A transparent and reliable execution are expected to
be realised through the deployment of professional probation officers and the division of their
work into ten activities, but simultaneously through the retention of sufficient room for flexibly
anticipating changing situations.

C o nsiste ncy o f and s cie nti fic s upport f or t he new s upervisio n
Broadly speaking, the policy theory is consistent. The principle ‘the higher the risk, the more
intensive supervision must be’ is applied in the new supervision model, but the type and the level
of the intensity of the coaching have yet to be fully developed. It is unclear whether the division of
resources (55% for supervision level 1, 35% for level 2 and 10% for level 3) corresponds with the
actual division of risks under the target group. This can entail risks for the costs (if the number of
high—risk clients turns out to be higher than anticipated) and/or the effectiveness (if clients were
wrongfully to receive supervision that was not intensive enough).
Another aspect of the policy theory is a working process that is as simple as possible will result in a
transparent and reliable execution. The principle of three supervision levels appears to meet
these requirements, but this is apparently not entirely applicable vis-à-vis the combination with
three basic activities and seven specific activities for coaching. Given the selected subdivision of
the activities, it is expected that the probation services will achieve more standardisation in the
general actions undertaken (has monitoring and/or have coaching activities been carried out?).
However, more specifically (what happens in the consulting room?), the risk exists that the
current general description of the activities for coaching leaves (too) much room for variety.
Not all components of the new supervision process have yet been developed. Those that are ready,
however, are broadly substantiated by knowledge from scientific research (at times available only
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to a limited degree), but the coaching component in particular requires further development. The
choice of tailoring the supervision process to risks, criminogenic needs, responsivity and
environment is supported by research results. It is also evident from research that the greater the
risk, the more intensive the approach must be. For offenders with a very high risk, however,
effective approaches are still not always available and it is possible that a more intensive
supervision process will not always produce the desired results.
The need for the supervision process to consist of a combination of coaching and monitoring
components is supported by research literature. The choice for deploying modern monitoring
aids, with which violations of conditions can quickly be identified, is supported by research
literature, on the basis of which it is evident that the chance of catching the offender is of major
importance for compliance with the conditions. Little research literature has been found on the
most suitable monitoring resources, but it is clearly apparent that monitoring can only be
effective in combination with coaching and that the emphasis should be placed on coaching. Due
to the fact that the coaching component has not been extensively developed vis-à-vis the
monitoring component plus the lack of instructions on combining these duties, the impression
might arise that the monitoring component receives more emphasis in practice than the
coaching part – whereas this will in fact not be effective. This risk can be reduced by (i) specifically
describing the manner in which the coaching activities must be carried out and should be
combined with monitoring duties, and (ii) arranging for it to be made part of training and
coaching.
The effective elements of coaching relate to a good relationship between the supervisor and the
person subject to supervision, as well as good content of the supervision. Broad attention is paid to
these dimensions in Redesign Supervision, which is divided into the ten coaching activities. These
activities also stand out in the research literature, but a number of aspects are missing that would
be relevant for the effectiveness according to the literature. Firstly, these are two important and
oft-occurring criminogenic needs amongst probationers: thinking styles and anti-social attitudes.
The level of effectiveness of the supervision process could increase by paying more attention to
these factors. As a result, the role of the supervisor as ‘broker’ could be expanded into that of
‘change agent’. Secondly, much attention is paid in the literature to the attitude and skills that
supervisors need to be able to perform their duties well. These skills, however, are not described in
the documents of Redesign Supervision, as the probation services assume that these should be
considered as part of ‘the basic repertoire’ of probation officers. Doubts can be raised about this
assumption in light of previous research on the basis of which it is evident that the execution of
the work entails a lot of variety and that many probation officers find it difficult to combine the
tasks of monitoring and coaching. The level of transparency and structure of the work could be
raised by using protocols, checklists and decision-making models. This could support supervisors
and could also make evaluation and systematically improvement of the supervision method
easier. In addition, both training and coaching probation officers are essential.
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R ealising t he i nt ende d g oals
The new probation supervision process is broadly supported by knowledge from scientific research
that is sometimes still limited; but due to the fact that the essential coaching component in
particular has yet to be extensively developed, the risk exists that it will not be possible to realise
the goals of the new supervision process – effectiveness, transparency and a reliable execution. By
adding a number of elements and developing checklists and protocols, the level of effectiveness,
transparency and reliability could be increased. In addition, the effectiveness of the new
supervision process cannot yet be entirely estimated since a number of important components
are still in the developmental stage, such as probation officer training and the quality control
system. In addition, the assessment procedure (that is ready and is being investigated within the
framework of other research) must be valid and reliable.
Precisely because the combination of methods for monitoring and coaching has such a significant
effect on the effectiveness of the supervision process, it would appear advisable to first develop
and carry out a training programme and conduct an integral test of all components of the new
working method. If the scientific evaluation chain is followed, an analysis of the stated
components would first be necessary, followed by the training of supervisors and a test of all
components of the new supervision method, accompanied by a process evaluation. After that,
national implementation and an effect evaluation would follow. In this way, possible bottlenecks
could be identified and resolved at an early stage and the chance of an effective probation
supervision increased.
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Samenvatting

Inleiding e n m et ho de
Het kabinet wil de sanctietoepassing moderniseren en de effectiviteit ervan verbeteren. Om dit te
bereiken wordt onder meer gestreefd naar verbetering van het stelsel van voorwaardelijke
sancties vanuit het programma Justitiële Voorwaarden. Eén van de onderdelen daarvan is het
verbeteren van het toezicht op de naleving van (bijzondere) voorwaardelijke sancties bij
vrijheidsbenemende straffen en strafrechtelijke maatregelen. Het toezicht wordt uitgevoerd door
de drie reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg &
Reclassering en de Verslavingsreclassering/SVG. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er door een
gebrek

aan

standaardisatie

te

weinig

eenduidigheid is in

de

uitvoering

van

het

reclasseringstoezicht. De reclasseringsorganisaties werken momenteel, in samenwerking met het
Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur en de Dienst Justitiële Inrichtingen, aan
verbetering van het

toezicht,

vanuit het

project

“Redesign Toezicht”. Het nieuwe

reclasseringstoezicht zal moeten leiden tot een toename van de effectiviteit, transparantie en
betrouwbaarheid van de uitvoering van het toezicht. Daarnaast zal het toezicht moeten voldoen
aan algemene kwaliteitseisen voor strafrechtelijke interventies: snelheid, zekerheid, strengheid
en rechtsgehalte.
Om na te gaan of met de nieuwe werkwijze een effectief reclasseringstoezicht zal kunnen worden
bereikt heeft Impact R&D een planevaluatie uitgevoerd, in opdracht van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Dit is gedaan met behulp
van de ‘policy-scientific-approach’ voor analyses van beleidstheorieën. Door middel van het
bestuderen van documenten over het nieuwe toezicht, interviews en een groepsbijeenkomst met
betrokkenen,

is een reconstructie

gemaakt

van

de beleidstheorie

van

het

nieuwe

reclasseringstoezicht. Vervolgens is nagegaan in hoeverre het ontwerp van het nieuwe toezicht
consistent is, onderbouwd wordt door kennis uit wetenschappelijk onderzoek, en of het
realistisch is om te verwachten dat de beoogde doelen bereikt worden.
De belangrijkste bevindingen worden hieronder samengevat. De lezer die een overzicht van de

planevaluatie in één oogopslag wenst wordt verwezen naar Figuur 2 in hoofdstuk 6.

De i n h o u d van he t nie uwe t o ezicht
De reconstructie van het nieuwe reclasseringstoezicht is beschreven in hoofdstukken 4 en 5.
Samengevat bestaat het nieuwe toezicht uit de volgende stappen. De reclassering stelt een
individuele diagnose van het risico op recidive, het risico op schade, de criminogene behoeften en
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responsiviteit van de justitiabele. Op grond van deze diagnose wordt bepaald wat de benodigde
intensiteit en inhoud van het toezicht is en geeft de reclassering een advies aan de opdrachtgever.
De intensiteit van het toezicht is ingedeeld in drie niveau’s (level 1, 2 en 3). De opdrachtgever kan
een straf of maatregel met bijzondere voorwaarden opleggen en kan de reclassering vragen
toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden. Het toezicht bestaat uit twee onderdelen:
controle en begeleiding, die zijn afgestemd op de bijzondere voorwaarden. Mochten de
voorwaarden tijdens het toezicht overtreden worden, dan wordt beoogd snel in te grijpen en
passende consequenties toe te passen.
De reclassering verwacht dat de volgende mechanismen werkzaam zijn. Gedragsverandering zou
bereikt kunnen worden door het toezicht af te stemmen op het risico op recidive en het risico op
schade, de criminogene behoeften, omgeving en responsiviteit van de delinquent in kwestie. Hoe
hoger de risico’s, hoe intensiever de combinatie van controle en begeleiding over het algemeen
zou moeten zijn. Het controleren van de bijzondere voorwaarden zou moeten leiden tot
schadebeperking en tot gedragsverandering op korte termijn. Door de inzet van (moderne)
controlemiddelen zouden overtredingen van voorwaarden snel kunnen worden gesignaleerd en
zou de pakkans vergroot worden. De controle zou in combinatie met begeleiding moeten leiden
tot gedragsverandering op langere termijn en uiteindelijk tot recidivevermindering. Een
transparante en betrouwbare uitvoering wordt naar verwachting bereikt door professionele
reclasseringswerkers in te zetten, hun werkzaamheden in te delen in tien activiteiten, maar
daarbij voldoende ruimte te houden om flexibel te kunnen inspelen op wijzigende situaties.

C o nsiste ntie van het nie uwe t o ezicht
Op hoofdlijnen is de beleidstheorie consistent. Het principe “hoe meer risico, hoe intensiever het
toezicht moet zijn”, wordt in het nieuwe toezichtsmodel toegepast maar hoe de intensiteit
binnen de begeleiding vorm zal krijgen is niet geheel uitgewerkt. Het is niet duidelijk of de
verdeling van middelen (55% van de middelen voor toezichtsniveau 1, 35% voor niveau 2 en 10%
voor niveau 3) overeenkomt met de daadwerkelijke verdeling van risico’s onder de doelgroep. Dit
kan risico’s met zich meebrengen voor de kosten (als het aantal cliënten met een hoog risico hoger
blijkt te zijn dan verwacht) en/of de effectiviteit (als cliënten onterecht een te weinig intensief
toezicht zouden krijgen om vast te kunnen houden aan de verdeling van middelen).
Een ander aspect van de beleidstheorie is dat een zo eenvoudig mogelijk werkproces leidt tot een
transparante en betrouwbare uitvoering. Het principe van drie toezichtniveau’s lijkt hier aan te
voldoen, maar dit lijkt niet geheel op te gaan voor de combinatie met drie basisactiviteiten en
zeven specifieke activiteiten voor begeleiding. Met de gekozen onderverdeling van de activiteiten
zal de reclassering naar verwachting meer standaardisering bereiken op het niveau van
ondernomen acties (is er gecontroleerd, zijn er begeleidingsactiviteiten uitgevoerd?). Op een
meer concreet niveau (wat gebeurt er in de spreekkamer?) dreigt echter het risico dat de huidige
globale beschrijving van de activiteiten voor begeleiding (te) veel ruimte laat voor variëteit.
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O nderbo u wi ng van het nie uwe t o ezicht
Nog niet alle onderdelen van het nieuwe toezicht zijn ontwikkeld. De onderdelen die wel gereed
zijn, worden op hoofdlijnen onderbouwd door kennis uit (soms beperkt beschikbaar)
wetenschappelijk onderzoek, maar met name het onderdeel begeleiding vraagt nadere
uitwerking. De keuze om het toezicht af te stemmen op risico’s, criminogene factoren,
responsiviteit en omgeving wordt ondersteund door onderzoeksresultaten. Tevens blijkt uit
onderzoek dat de aanpak intensiever moet zijn naarmate de risico’s groter zijn. Echter, voor
daders met een zeer hoog risico zijn nog niet altijd effectieve aanpakken beschikbaar, en zal een
intensiever toezicht mogelijk niet altijd tot de gewenste effecten leiden.
Dat het toezicht moet bestaan uit een combinatie van begeleiding en controle wordt ondersteund
door onderzoeksliteratuur. De keuze voor inzet van (moderne) controlemiddelen waarmee
overtredingen van voorwaarden snel kunnen worden gesignaleerd, wordt ondersteund door
onderzoeksliteratuur, waaruit blijkt dat de pakkans van groot belang is voor het naleven van
voorwaarden.

Er

is

weinig onderzoeksliteratuur

gevonden

over

de

meest

geschikte

controlemiddelen, maar wel blijkt duidelijk dat controle alleen effectief kan zijn in combinatie
met begeleiding, en dat de nadruk op begeleiding gelegd moet worden. Door de weinig concrete
uitwerking van het onderdeel begeleiding in vergelijking tot het onderdeel controle, en het
ontbreken van instructies over het combineren van deze taken, kan de indruk verkregen worden
dat het onderdeel controle in de praktijk meer nadruk krijgt dan de begeleiding. Dit terwijl dat
juist niet effectief zal zijn. Dit risico kan verkleind worden door wijze waarop de
begeleidingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden, en gecombineerd moeten worden met
controletaken, concreet te beschrijven en onderdeel te laten uitmaken van de opleiding en
coaching.
De werkzame elementen van begeleiding betreffen een goede relatie tussen toezichthouder en
ondertoezichtgestelde en een goede inhoud. Deze dimensies krijgen op hoofdlijnen aandacht in

Redesign Toezicht en zijn verdeeld in de tien begeleidingsactiviteiten. Deze activiteiten komen
ook uit de onderzoeksliteratuur naar voren, maar een aantal aspecten die volgens de literatuur
relevant zijn voor de effectiviteit ontbreekt. Dit zijn ten eerste twee belangrijke en veel
voorkomende criminogene factoren bij justitiabelen: denkpatronen en anti-sociale attituden. Het
toezicht zou aan effectiviteit kunnen winnen door meer aandacht te schenken aan deze factoren.
De rol van de toezichthouder als ‘makelaar’ zou daarmee uitgebreid kunnen worden naar de rol
van “change agent”. Ten tweede wordt in de literatuur veel aandacht geschonken aan de houding
en vaardigheden die toezichthouders nodig hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren.
Deze vaardigheden worden echter niet beschreven in de documenten van Redesign Toezicht ,
omdat de reclassering ervan uitgaat dat deze tot ‘het basisrepertoire’ van de reclasseringswerkers
behoren. Gezien eerder onderzoek waaruit bleek dat er veel variëteit is in de uitvoering van het
werk en dat veel reclasseringswerkers moeite hebben met het combineren van taken voor controle
en begeleiding, kan hier aan getwijfeld worden. Transparantie en structurering van het werk zou
vergroot kunnen worden door het gebruiken van protocollen, checklists en beslismodellen. Dit
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zou ondersteunend kunnen zijn voor toezichthouders, en zou tevens evaluatie en systematische
verbetering van het toezicht vergemakkelijken. Daarnaast is opleiding en coaching van
toezichthouders essentieel.

Het bereike n van de be o o gde doelen
Het nieuwe reclasseringstoezicht wordt op hoofdlijnen ondersteund door (soms nog beperkte)
kennis uit wetenschappelijk onderzoek, maar door de weinig concrete uitwerking van met name
het essentiële onderdeel begeleiding, is er het risico dat de doelen van het nieuwe toezicht effectiviteit, transparantie en een betrouwbare uitvoering - niet bereikt kunnen worden. Door het
toevoegen van een aantal elementen en het ontwikkelen van checklists en protocollen zou de
effectiviteit, transparantie en betrouwbaarheid vergroot kunnen worden. Daarnaast kan de
effectiviteit van het nieuwe toezicht nog niet in zijn geheel worden ingeschat doordat een aantal
belangrijke onderdelen nog in ontwikkeling is: de training van reclasseringsmedewerkers en het
systeem voor kwaliteitsbewaking. Ook moet het model voor indicatiestelling (dat gereed is en
binnen een ander onderzoek wordt onderzocht) valide en betrouwbaar zijn.
Omdat juist de combinatie van methoden voor controle en begeleiding van essentiële invloed op
de effectiviteit van toezicht is, lijkt het raadzaam om eerst een opleiding en integrale test uit te
voeren van alle onderdelen van de nieuwe werkwijze. Als de wetenschappelijke evaluatieketen
gevolgd wordt, zouden pas daarna een procesevaluatie, landelijke implementatie en een
effectevaluatie volgen. Op deze wijze kunnen mogelijke knelpunten in een vroeg stadium worden
gesignaleerd en verholpen, en wordt de kans op een effectief reclasseringstoezicht vergroot.
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Inleiding en meth ode
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Hoofdstuk 1
Inleiding en onderzoeksvragen

1.1

Inleiding

Het kabinet wil de sanctietoepassing moderniseren en de effectiviteit ervan verbeteren (TK 20062007, 29 270, nr. 14, 15, 17; TK 2007-2008, 618). Om dit te bereiken wordt onder meer gestreefd naar
verbetering van het stelsel van voorwaardelijke sancties, vanuit het programma Justitiële
Voorwaarden1. Een van de onderdelen daarvan is het verbeteren van het toezicht op de naleving
van (bijzondere) voorwaarden bij straffen en maatregelen. Het toezicht wordt uitgevoerd door de
drie reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
en de Verslavingsreclassering/SVG2. Ongeveer 40% van de inzet die de reclassering pleegt, wordt
besteed aan toezicht (Poort, 2008). In 2007 werden door Reclassering Nederland ruim 16.000
toezichten uitgevoerd (Jaarverslag Reclassering Nederland 2007). Onder reclasseringstoezicht
wordt verstaan: controle op het nakomen van door het Openbaar Ministerie (OM), de Zittende
Magistratuur (ZM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) opgelegde (bijzondere) voorwaarden,
het signaleren van dreigende overtreding en het stimuleren en motiveren van de veroordeelde
om zich aan de (bijzondere) voorwaarden te houden (Poort, 2008). Het doel van
reclasseringstoezicht is het leveren van een bijdrage aan het effectief ten uitvoer leggen van
beslissingen waarbij bijzondere voorwaarden zijn opgelegd. Daarnaast wordt met de
toezichtstrajecten beoogd recidive van de delinquenten die onder toezicht staan te verminderen
(Plan van aanpak, 2008).
Uit onderzoek is gebleken dat er door een gebrek aan standaardisatie te weinig eenduidigheid is
binnen de uitvoering van het reclasseringstoezicht (Jacobs, Van Kalmthout & von Bergh, 2006, in:
Poort, 2008; Abraham, Van Dijk & Zwaan, 2007). De reclasseringsorganisaties werken momenteel,
in samenwerking met het OM, de ZM en de DJI, aan verbetering van het toezicht, binnen het
project “Redesign Toezicht” (Plan van aanpak, 2008).
Om na te gaan of met de nieuwe werkwijze een effectief reclasseringstoezicht zal kunnen worden
bereikt is een planevaluatie uitgevoerd. Een planevaluatie gaat kort gezegd na of het ‘plan’, het
1

Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer, 29 augustus 2008.
In dit rapport zullen deze organisaties verder ‘de reclassering’ of ‘de reclasseringsorganisaties’ genoemd
worden.
2
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‘ontwerp’ van het nieuwe reclasseringstoezicht, op hoofdlijnen logisch is, wordt ondersteund
door kennis uit wetenschappelijk onderzoek en in theorie in staat zal zijn om de beoogde doelen
te bereiken. Met behulp van de resultaten kunnen de reclasseringsorganisaties zo nodig
wijzigingen in de aanpak aanbrengen, voordat overgegaan wordt tot landelijke implementatie.
Nadat de nieuwe manier van toezicht houden in de praktijk is geïmplementeerd, wordt door het
WODC een procesevaluatie beoogd. Daarin wordt nagegaan of het nieuwe toezicht in de praktijk
uitvoerbaar is. Tenslotte is een effectevaluatie beoogd, waarin wordt nagegaan of het nieuwe
toezicht leidt tot minder recidive van ondertoezichtgestelden3. Dit rapport beperkt zich tot de
planevaluatie. Het onderzoek is, in twee fasen, uitgevoerd door onderzoek- en adviesburo Impact
R&D, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het
ministerie van Justitie (WODC). De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd is beschreven in het
volgende hoofdstuk.

1.2

D o elstelling , probleemstelling e n o nderzo eksvrage n

Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is door het WODC als volgt geformuleerd (startnotitie WODC, 20
augustus 2008):
Zicht bieden op de werkzame bestanddelen van nieuw ontwikkelde varianten van
reclasseringstoezicht en de mate waarin er met het nieuwe reclasseringstoezicht een effectief
toezicht kan worden bereikt.
Probleemstelling
De probleemstelling luidt als volgt:
Kan de reclassering met de nieuw ontwikkelde toezichtvarianten een effectief toezicht bereiken?
Onderzoeksvragen
Het onderzoek moet leiden tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen:
1. Wat is op hoofdlijnen de onderliggende beleidstheorie van het nieuwe reclasseringstoezicht?
2. Op welke aannames over werkbare mechanismen is het nieuwe reclasseringstoezicht
gestoeld?
3. Is de beleidstheorie consistent, onderbouwd en realistisch?

3

In het plan van aanpak van het nieuwe reclasseringstoezicht worden vooral de termen
“daders/verdachten” en “ondertoezichtgestelden” gebruikt. In dit rapport worden voor de leesbaarheid ook
de termen “cliënt”, “delinquent” en “justitiabele” gebruikt. Het strafrecht kent overigens geen maatregel
ondertoezichtstelling.
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Hoofdstuk 2
Onderzoeksmeth ode

2.1

O nderzoe ksme t ho de

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt een reconstructie gemaakt van de
beleidstheorie van het nieuwe reclasseringstoezicht. Dit wordt gedaan met de ‘policy-scientific
approach’ voor analyses van beleidstheorieën (Leeuw, 2003; Ehren, Leeuw & Scheerens, 2005).
Deze methode wordt het meest geschikt geacht voor planevaluaties van beleid waarover
schriftelijke informatie beschikbaar is (Leeuw, 2003). De methode bestaat uit zes stappen:
1.

Identificatie van beweringen die verwijzen naar de werkzame mechanismen waarvan
verwacht wordt dat deze het probleem oplossen (“De manier om dit probleem op te lossen is
...”).

2.

Het maken van een overzicht van de beweringen en koppeling van de werkzame
mechanismen aan de doelen van het beleid.

3.

Het herformuleren van de beweringen in “als-dan-stellingen” (“Hoe meer x, hoe minder y”).

4.

Het zoeken van rechtvaardigingen voor de beweringen (“Hoe meer, x, hoe minder y, omdat
...”).

5.

Het herformuleren van deze rechtvaardigingen in “als-dan-stellingen” die in een schema
worden weergegeven als een model van de theorie.

6.

Het bepalen van de geldigheid van de beleidstheorie door na te gaan of:
a.

de theorie logisch en consistent is,

b.

de theorie wordt onderbouwd door empirische kennis,

c.

de theorie gericht is op factoren die door beleid veranderd kunnen worden, met andere
woorden: of het realistisch is dat de beoogde doelen behaald kunnen worden.

2.2

T oelichti ng op de o nderzoeksme t ho de

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase (oktober 2008-januari 2009) werd het
plan voor het nieuwe reclasseringstoezicht voor zover dat op dat moment gereed was onderzocht.
In de tweede fase (juni-juli 2009) is een gewijzigde en uitgewerkte beschrijving van het onderdeel
begeleiding geëvalueerd.
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Fase 1
Om de werkzame mechanismen van het reclasseringstoezicht te identificeren zijn ten eerste alle
beschikbare beleidsdocumenten over het ontwerp4 van het nieuwe reclasseringstoezicht
bestudeerd (zie bijlage 1).
Tevens zijn interviews gehouden met ontwikkelaars van (delen van) het project Redesign

Toezicht:
de
programmamanager
en
de
programma-adviseur
(gelijktijdig),
de
beleidsmedewerker/portefeuillehouder toezicht van Reclassering Nederland en één van de twee
ontwikkelaars van het onderdeel begeleiding (zie bijlage 2). In de interviews hebben de
onderzoekers samen met de geïnterviewden beweringen over en rechtvaardigingen van de
veronderstelde werkzame mechanismen van het nieuwe toezicht ontleed.
Nadat de reconstructie van de beleidstheorie door de onderzoekers is opgesteld, is deze
voorgelegd aan een groep deskundigen. Tijdens deze groepsbijeenkomst is de reconstructie
getoetst en is nagegaan welke wijzigingen of aanvullingen nodig waren. Voor de bijeenkomst zijn
naast de geïnterviewde ontwikkelaars ook medewerkers uitgenodigd die zijn betrokken bij de
pilot van het reclasseringstoezicht, alsmede vertegenwoordigers van het OM5 (zie bijlage 3). De
deskundigen zijn geselecteerd in overleg met de begeleidingscommissie van het onderzoek (zie
bijlage 4) en met de programmamanager van het project Redesign Toezicht.
Om na te gaan in hoeverre de veronderstelde werkzame mechanismen worden onderbouwd met
empirische kennis is onderzoeksliteratuur bestudeerd. Twee onderzoeksrapporten van het WODC
(De Kogel & Nagtegaal, 2008; Poort & Eppink, in druk) zijn als basis voor de planevaluatie gebruikt.
Voor beide rapporten is een uitgebreide literatuurstudie verricht naar (onder andere) werkzame
bestanddelen van reclasseringstoezicht. Gezien het feit dat de rapporten recent zijn verschenen
en de beperkte onderzoekstijd die voor de planevaluatie beschikbaar is gesteld, is niet opnieuw
een uitgebreide literatuurstudie gedaan6. Wel is nagegaan of in de jaren 2007/2008 relevante
publicaties zijn verschenen. Dit is gedaan door een literatuursearch met PubMed, Web of Science,
Google Scholar e.d. met de zoektermen toezicht, case management, controle, risico, belonen,
straffen in combinatie met reclassering, delinquent e.d. Uit deze search kwamen vijf relevante
publicaties naar voren7 8.

4

Al voor de start van de planevaluatie is door de reclassering een test gestart van nieuwe onderdelen van
het toezicht die op dat moment ontwikkeld waren. De resultaten daarvan vallen niet onder de scope van
deze planevaluatie, maar kunnen aan de orde komen tijdens een procesevaluatie.
5
Vertegenwoordigers van het ZM en DJI werden niet uitgenodigd omdat zij niet bij de ontwikkeling van het
toezicht betrokken waren (wel bij het testen), hoewel dat wel in het plan van aanpak werd vermeld.
6
Bij referenties naar onderzoek dat in deze twee rapporten wordt vermeld, wordt de oorspronkelijke auteur
genoemd, het jaartal van de publicatie en in: De Kogel & Nagtegaal (2008) danwel Poort & Eppink (in druk).
De oorspronkelijke publicaties zijn gezien de beschikbare tijd niet bestudeerd, maar zijn voor het gemak
van de lezer wel opgenomen in de literatuurlijst.
7
Bonta, Rugge, Scotte, Bourgon & Yessine (2008); Van der Pligt, Koomen & Van Harreveld (2007); Rodriquez
Mosquera, Fischer, Manstead, Zaalberg (2008); Skeem, & Manchak (2008); Wormith, Althouse, Simpson,
Reitzel, Fagan & Morgan (2007).
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Het reclasseringstoezicht is vervolgens geanalyseerd volgens de hiervoor beschreven policyscientific methode. De resultaten en conclusies zijn opgenomen een rapportage. Een van de
conclusies van het onderzoek was dat een aantal onderdelen van het nieuwe toezicht nog in
ontwikkeling was, zodat geen conclusie kon worden getrokken over de vraag of het nieuwe
toezicht de gestelde doelen zou kunnen bereiken.

Fase 2
In de tweede fase van het onderzoek is het onderdeel begeleiding, dat inmiddels was gewijzigd en
uitgewerkt, geëvalueerd. Daarvoor zijn nieuwe documenten over de begeleiding bestudeerd (zie
bijlage 1), interviews gehouden (zie bijlage 2) en is aanvullende literatuur bestudeerd (zie
literatuurlijst). Vervolgens is de reconstructie van de beleidstheorie aangepast en zijn de
veronderstelde werkzame mechanismen van het onderdeel begeleiding getoetst aan de
onderzoeksliteratuur. In het voorliggende rapport zijn de resultaten van beide onderzoeksfasen
geïntegreerd.

2.3

Af bake ni ng

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe reclasseringstoezicht is het model voor indicatiestelling
(de methode waarmee cliënten worden toegewezen naar een van de drie niveaus (‘levels’) van
toezicht en met behulp waarvan de algemene doelen voor het toezicht worden geformuleerd). Dit
model maakt onderdeel uit van het risicotaxatieinstrument van de reclassering, de RISc (Recidive
Inschattings Schalen). Het ministerie van Justitie heeft tijdens het onderzoek aangegeven dat de
validiteit en betrouwbaarheid van het model voor indicatiestelling geen onderdeel hoeft uit te
maken van de voorliggende planevaluatie. Dit omdat de ontwikkeling van de RISc wordt gevolgd
en getoetst door een wetenschappelijke klankbordgroep en omdat de werking van de herziene
RISC in de toekomst wetenschappelijk geëvalueerd zal worden. Het model voor indicatiestelling
wordt in dit rapport dan ook niet geëvalueerd. Om een goed beeld van het nieuwe toezicht te
geven worden wel de plaats van het model binnen het proces en het doel ervan beschreven.
Een aantal onderdelen van het nieuwe reclasseringstoezicht is ten tijde van het onderzoek nog in
ontwikkeling en kan daardoor nog niet onderworpen worden aan de planevaluatie. Het betreft: 1)
een curriculum voor deskundigheidsbevordering van toezichthouders en 2) een systeem voor
kwaliteitsborging. Dit betekent dat op dit moment niet over deze onderdelen uitspraken gedaan
kunnen worden; de opdracht voor de planevaluatie werd gegeven op het moment dat het plan
nog niet geheel af was. Een globaal oordeel van het plan voor zover dat gereed is, wordt echter
noodzakelijk geacht doordat beoogd is dat de staatssecretaris van Justitie het ontwerp voor het
nieuwe reclasseringstoezicht in 2009 vaststelt. In het concluderende hoofdstuk wordt hierop
teruggekomen.

2.4
8

Leeswijzer

Tevens stelde de reclassering een op dat moment nog niet gepubliceerd rapport ter beschikking (McNeill,
2009).
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In hoofdstukken 3 t/m 5 wordt het nieuwe reclasseringstoezicht beschreven. Eerst wordt de
aanpak op hoofdlijnen beschreven (hoofdstuk 3). Daarna wordt een reconstructie gemaakt van het
nieuwe toezicht (hoofdstuk 4) en worden de onderliggende aannames weergegeven (hoofdstuk 5).
Deze hoofdstukken beschrijven het toezicht zoals het is opgesteld door de reclassering. In de
hoofdstukken daarna wordt het toezicht getoetst aan de hand van de onderzoeksliteratuur. In
hoofdstuk 6 wordt geanalyseerd in hoeverre het nieuwe toezicht consistent, onderbouwd en
realistisch is. In hoofdstuk 7 wordt een samenvatting gegeven van de antwoorden op de
onderzoeksvragen en wordt een conclusie geformuleerd.
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Reconstructie
van het nieuwe reclasseringstoezic ht
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Hoofdstuk 3
Aanleiding voor en doelen van
het nieuwe reclasseringstoezic ht

3.1

Aanleidinge n vo or het nieu we reclassering stoezicht

Het nieuwe reclasseringstoezicht is ontwikkeld om een aantal redenen.
1.

Minister Donner van Justitie gaf in de nota “Naar een veilige samenleving’ aan dat de
effectiviteit

van de strafrechttoepassing vergroot moest

worden en dat

er een

gedifferentieerder aanbod van effectieve en efficiënte middelen voor de sanctietoepassing
moest komen (Ministerie van Justitie, 2003, in: Poort, 2008).
2.

De reclasseringsorganisaties namen het initiatief om het toezicht te moderniseren, volgens
de wetenschappelijke methoden en inzichten die werden gebruikt in de bredere aanpak voor
het terugdringen van recidive van delinquenten binnen het programma Modernisering
Sanctietoepassing (Poort & Bosker, 2005).

3.

Onderzoeken naar de uitvoering van voorwaardelijke modaliteiten wezen uit dat de
uitvoering van onder andere het reclasseringstoezicht verbeterd kon worden (Jacobs et al,,
2006, in: Poort, 2008; Abraham et al., 2007).

4.

Een aantal incidenten met justitiabelen die onder toezicht van de reclassering stonden heeft
geleid tot een doorlichting van de toezichten. De incidenten en de daarop volgende
doorlichting van toezichten hebben de trajecten die met “Naar een veilige samenleving” en
Modernisering Sanctietoepassing begonnen waren, versneld en verscherpt (Poort, 2008).

In het Plan van aanpak voor het nieuwe toezicht worden de volgende knelpunten in het huidige
reclasseringstoezicht aangegeven:
1.

Het is niet eenduidig wat onder reclasseringstoezicht verstaan wordt.

2.

De invulling is te sterk bepaald door de individuele professional en er is sprake van te weinig
standaardisatie.

3.

Er is onvoldoende zicht op de effectiviteit.

4.

Er is onvoldoende uitwisseling van informatie binnen de strafrechtsketen.

5.

In de uitvoering is nog onvoldoende kennis en expertise aanwezig.
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Inmiddels is “reclasseringstoezicht” als volgt gedefinieerd: “De controle op het nakomen van
bijzondere voorwaarden, het signaleren van dreigende overtreding, en het stimuleren en
motiveren van de veroordeelde om zich aan de bijzondere voorwaarden te houden” (Beleidskader
Reclasseringstoezicht, ministerie van Justitie, 2007).

3.2

D o ele n van het nieu we reclasseringst oezicht

De staatssecretaris van Justitie heeft de reclasseringsorganisaties gevraagd om een voorstel te
doen voor een integrale productportfolio van toezichtproducten. Daarbij werd aangegeven dat de
volgende punten opgenomen en zo nodig uitgewerkt dienden te worden9:
1

een aantal varianten van reclasseringstoezicht die zijn afgestemd op de risico’s,

2

een

voorstel

voor

afspraken/protocollen

over

het

geven

van

waarschuwingen,

opvolgingsafspraken en rapportage en de daarbij voorgestelde termijnen,
3

standaard gedragsregels voor iedereen die voorwaarden moet naleven,

4

een plan om de ontwikkelde producten in de praktijk te testen,

5

een wetenschappelijke toets van de ontwikkelde producten op de veronderstelde werkzame
bestanddelen gericht op het terugdringen van recidive,

6

kwaliteitscriteria voor de toezichtproducten en de uitvoeringsprocessen,

7

een systeem van kwaliteitsborging en toetsing van dossiervorming,

8

een voorstel voor deskundigheidsbevordering van reclasseringswerkers,

9

een voorstel voor de bevoegdheden die de reclasseringsorganisaties nodig hebben om het
reclasseringstoezicht conform de vereisten uit te voeren,

10 een begroting van de (implementatie)kosten; incidentele en structurele kosten10 11.
Het plan van aanpak vermeldt vervolgens vier algemene kwaliteitseisen voor strafrechtelijke
interventies, waaronder reclasseringstoezicht:
1.

2.

3.

9

Zekerheid. De algemene opvatting is dat het effect van de strafrechtelijke interventie groter
wordt naarmate de zekerheid toeneemt dat een interventie plaatsvindt. Dit betekent dat een
toezicht dat wordt opgelegd altijd moet worden uitgevoerd.
Snelheid. De achterliggende gedachte hierbij is, dat hoe sneller de interventie plaatsvindt,
hoe groter het gedragsbeïnvloedende karakter is. Toezicht moet dus binnen een zo kort
mogelijke termijn na oplegging gestart worden
Strengheid. Hier gaat het om de zwaarte van de interventie c.q. de proportionaliteit. Een
afweging die is voorbehouden aan de opdrachtgever: het Openbaar Ministerie, de rechter, de
rechter-commissaris of de selectiefunctionaris van een penitentiaire inrichting. De

Brief van de staatssecretaris van Justitie aan de drie reclasseringsorganisaties, 3 augustus 2007.
Aan de eisen van het ministerie van Justitie hebben de reclasseringsorganisaties zelf “speerpunten”
toegevoegd waar nadruk op zou worden gelegd (plan van aanpak, 2008). Dit zijn eigenlijk geen doelen,
maar hierbij wordt alvast een aanzet gegeven voor de inhoud van het toezicht. Voor het onderdeel
begeleiding worden “uitgangspunten” genoemd, die voor een deel overeenkomen met de speerpunten voor
het gehele Redesign Toezicht, maar ook deels nieuw zijn. E.e.a. komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
11
Een beoordeling van de kosten(effectiviteit) valt niet onder de planevaluatie, die op de inhoudelijke
aanpak is gericht.
10
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reclassering kan dus in het kader van toezicht niet zomaar met aanvullende aanwijzingen het
toezicht zodanig van aard en intensiteit veranderen dat geen recht meer wordt gedaan aan
de proportionaliteit die de rechter in zijn of haar vonnis had aangebracht.
4.

Rechtsgehalte. Hieronder vallen alle aspecten van het strafrechtelijke optreden waarin de
samenleving tot uitdrukking wil brengen dat ze weliswaar criminaliteitsbestrijding wil, maar
niet tegen elke prijs. De overheid heeft bevoegdheden om op te treden tegen delinquenten,
maar de uitoefening daarvan is aan grenzen gebonden.

Van het nieuwe reclasseringstoezicht kan worden verwacht dat het zal leiden tot een toename
van de effectiviteit, transparantie en betrouwbaarheid van de uitvoering van toezicht (Plan van
aanpak, 2008)12.

12

Daarnaast worden nog andere verwachtingen verwoord. Deze betreffen bijvoorbeeld de toepasbaarheid
en vallen buiten het kader van deze planevaluatie.
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Hoofdstuk 4
Reconstructie van het nieuwe
reclasseringstoezic ht

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van de in hoofdstuk 2 beschreven methode, een reconstructie
gemaakt van de hoofdlijnen van de beleidstheorie van het nieuwe reclasseringstoezicht. Als eerste
is de inhoud van de beschikbare documenten over het project Redesign Toezicht 13 door de
onderzoekers geanalyseerd. De inhoud van de verschillende teksten kwam niet op alle punten
overeen. Ook bleek gaandeweg het onderzoek dat sommige onderdelen of formuleringen door de
reclassering gewijzigd waren. Door de onderzoekers is de kern van de verschillende teksten
geïntegreerd tot een geheel. Dit is vervolgens besproken met de auteurs, aangepast en voorgelegd
ter toetsing aan betrokkenen (onder wie de auteurs). Op grond daarvan is de reconstructie
opgesteld die in dit hoofdstuk wordt weergegeven. Hoewel de tekst soms afwijkt van de tekst in de
documenten, geeft de reconstructie volgens de betrokkenen de bedoelingen van het
reclasseringstoezicht correct weer.
Hieronder wordt de reconstructie van het nieuwe reclasseringstoezicht, voor zover dat
ontwikkeld is, eerst samengevat op hoofdlijnen. Daarna worden de onderliggende aannames in
een figuur en in stellingen weergegeven.

4.2

Alge me ne ui t gangsp u nt e n

Uitgangspunt van de reclasseringsorganisaties is dat daders verantwoordelijkheid dragen voor
hun gedrag, dat hen over het algemeen (een aantal uitzonderingen daargelaten, zoals daders met
psychische problematiek) geleerd kan worden hun gedrag te veranderen en dat zij daarbij
geholpen en begeleid worden door de reclassering. Omdat gedragsverandering niet in alle
gevallen volledig haalbaar is, past de reclassering risicomanagement toe om het risico op recidive
of schade laag te houden, waardoor deelname van de dader aan de maatschappij verantwoord is
(Poort, 2008).
13

Twee documenten: ‘Begeleiden als onderdeel van toezicht’ (Menger & Krechtig, november 2008) en
‘Fundamenten voor toezicht’ (Poort, november 2008) waren concept-versies. In de definitieve versies werden
door de betrokkenen geen essentiële wijzigingen verwacht.
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In het plan van aanpak wordt aangegeven dat het toezicht uit drie elementen bestaat:
voorwaardelijkheid, controle op naleving van (bijzondere) voorwaarden en begeleiden
(stimuleren en motiveren). De onderlinge afstemming van deze elementen is essentieel voor het
project Redesign Toezicht. In het plan van aanpak worden de volgende definities gegeven:
1.

2.

3.

14

Voorwaardelijkheid: “een gedwongen kader is het geheel van de bepalingen (bijzondere
voorwaarden, aanwijzingen en afspraken) die aan een onder toezicht gestelde wordt
opgelegd en de sancties op de overschrijdingen van die bepalingen”.
De voorwaarden moeten duidelijk, fair en controleerbaar zijn. De voorwaarden hebben de
volgende doelen:
a. gedragsverandering
b. beperking van de bewegingsvrijheid ter bescherming van het slachtoffer en/of de
maatschappij
c. schadebeperking (als de dader niet zelfstandig in staat is zich aan de voorwaarden te
houden worden voorwaardelijke sancties niet ingezet als waarschuwing aan de dader,
maar als mogelijkheid om gedurende de voorwaardelijke termijn te werken aan
continuïteit van een zorg- en behandelaanbod, waarmee de schade verminderd kan
worden.
Bijzondere voorwaarden kunnen zijn: 1) op herstel gerichte voorwaarden (zoals het betalen
van een vergoeding van de schade), 2) vrijheidsbeperkende voorwaarden (zoals een
meldingsgebod, contactverbod, alcoholverbod), 3) gedragsbeïnvloedende voorwaarden
(deelname aan een gedragsinterventie), 4) op zorg gerichte voorwaarden (zoals behandeling
in een inrichting) en 5) overige (vooraf bepaalde aanwijzingen van de reclasseringswerker aan
de ondertoezichtgestelde).
Controle: “activiteiten die in het justitieel kader worden uitgevoerd om na te gaan of de
bepalingen die aan een onder toezicht gestelde worden opgelegd door hem of haar worden
nageleefd”.
De controlemethoden en de intensiteit daarvan moeten aansluiten bij de bijzondere
voorwaarden en de risico’s op schade bij overtreding van de voorwaarden. Controlemiddelenen methoden zijn: een gesprek (telefonisch of face-to-face contact, op kantoor van de
reclassering of op een andere locatie), inschakelen van het informele netwerk van de
ondertoezichtgestelde (zoals familie of buren), signalering door het formele netwerk
(bijvoorbeeld medewerkers van de politie of GGZ-instellingen), urinetest, radio frequentie
identificatie (electronisch toezicht), peilset en gebruik van een global positioning system.
Begeleiding: “een verzamelnaam van met elkaar samenhangende methoden en activiteiten
waarmee een ondertoezichtgestelde op een systematische en gerichte wijze gemotiveerd
wordt en in staat gesteld wordt om zijn gedrag en/of omstandigheden zo te veranderen dat
hij op een verantwoorde manier in de samenleving kan functioneren” 14.
Voorbeelden van begeleiding zijn: motiveren en stimuleren, praktische hulp geven, het
inschakelen van het sociale netwerk, zorg en dienstverlening. Beoogd wordt dat begeleiding,
Deze definitie en doelen worden beschreven in “Begeleiding in toezicht” (Reclassering Nederland, 2009).

25

in samenwerking met controle, ertoe leidt dat de ondertoezichtgestelde zich aan de
bijzondere voorwaarde(n) zal houden, dat zijn gedrag en omstandigheden zullen veranderen,
wat er toe zal leiden dat hij niet zal recidiveren en verantwoord en zinvol in de samenleving
zal functioneren.

4.3

Pro ces

Het toezicht komt als volgt tot stand. De reclassering stelt een diagnose, met behulp van het
instrument RISc. Op grond daarvan brengt de reclassering advies uit aan de opdrachtgever over
de passende aanpak. De opdrachtgever legt vervolgens de straf of maatregel op, waarbij een van
de mogelijkheden is het opleggen van een voorwaardelijke straf met (bijzondere) voorwaarden. Als
bijzondere voorwaarden zijn opgelegd start de reclassering het toezicht. De inhoud van het
toezicht bestaat uit een combinatie van controle op en begeleiding bij het naleven van de
bijzondere voorwaarden. Als de ondertoezichtgestelde zich niet aan de voorwaarden houdt kan
de reclassering een waarschuwing geven en/of in overleg treden met de opdrachtgever om de
aanpak te wijzigen. Hieronder worden de onderdelen diagnose en indicatiestelling, controle en
begeleiding uitgebreider beschreven om de lezer inzicht te geven in de werkwijzen.

4.4

V o orbereiding van het t o ezicht

De basis voor het nieuwe reclasseringstoezicht is het stellen van een diagnose van elke
ondertoezichtgestelde. Daarbij wordt ingeschat wat het risico op recidive en het risico op
schade 15 de cliënt heeft, welke factoren gerelateerd zijn aan het criminele gedrag (criminogene
factoren en beschermende factoren) en wat zijn of haar responsiviteit16 is. Dit gebeurt met behulp
van het diagnose-instrument RISc. Vervolgens zou dan de aard en vorm van het noodzakelijke
risicomanagement en de noodzakelijke gedragsbeïnvloeding bepaald kunnen worden en kunnen
de noodzakelijke interventies worden bepaald (de indicatiestelling), die kan bestaan uit een
veelheid van interventies, zoals deelname aan gedragsinterventies, behandeling, zorg,
werkstraffen, gevangenisstraf en/of toezicht.
In het project Redesign Toezicht wordt het principe “Resources follow risk" gevolgd: hoe hoger het
risico is dat de justitiabele vormt, hoe intensiever de intensiteit van het totale toezicht over het
algemeen zou moeten zijn. Als toezicht noodzakelijk lijkt wordt de cliënt door de reclassering
ingedeeld in één van drie standaard niveaus (‘levels’17), waarbij level 1 het minst intensief is en
level 3 het meest intensief. Level 1 wordt in omschreven als “Adviseren en motiveren”, level 2 als
“Ondersteunen/gedragsverandering” en level 3 als “Regisseren” (Poort, 2008).
15

De kans op schade wordt in de fundamentennota (Poort, 2008) omschreven als de kans op letsel (voor
anderen).
16
Onder responsiviteit vallen aspecten die te maken hebben met leerbaarheid, zoals intelligentie, motivatie
en groepsgeschiktheid. Ook het vergroten van positieve mogelijkheden (of ‘gelegenheid’) in de sociale
omgeving, zoals relatieopbouw met het sociale netwerk, bemiddelen met werkgevers, opleiding of
uitkeringsinstanties kan hieronder verstaan worden (McNeill, 2009).
17
Level 1 komt overeen met de diagnose “laag risico” uit de RISc, level 2 met “gemiddeld risico”, level 3 met
“hoog risico”. In de toekomstige vernieuwde versie van de RISc wordt het niveau ‘gemiddeld’ opgesplitst in
‘laag gemiddeld’ en ‘hoog gemiddeld’.
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De drie niveau’s variëren wat betreft de intensiteit van de controlemiddelen en het aantal uren
begeleiding dat wordt ingezet (level 1: 30 uur, level 2: 60 uur, level 3: 120 uur in de totale
toezichtsperiode). Daarbij hoeft een intensieve controle niet gepaard te gaan met intensieve
begeleiding of vice versa. Door middel van diagnose en indicatiestelling zouden de controle en
begeleiding zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang moeten worden gewogen, zodat
bepaald kan worden hoe het toezicht moet worden ingevuld. Het totale aantal uren is gebaseerd
op een analyse door de reclasseringsorganisaties van “een deugdelijke uitvoering van
reclasseringstoezichten”18.
Het ‘Resources follow risk’ principe is ten eerste ingegeven door kennis uit onderzoek over
effectiviteit. Uit veel onderzoek zou blijken dat delinquenten met een hoog risico een meer
intensieve aanpak nodig hebben. Daarnaast geeft de reclassering aan dat het principe ook
efficiënte bedrijfsvoering tot doel heeft. Voor de meest risicovolle groepen zouden de meeste
middelen ingezet moeten worden, anders gezegd, de beperkte middelen zouden zo efficiënt
mogelijk moeten worden ingezet. Door op het laagste niveau relatief weinig middelen in te
zetten, zou er meer ruimte overblijven om op hogere niveaus van risico meer intensieve controleen behandelmethodes toe te passen. Volgens de reclassering vraagt een klein deel van zaken
intensieve aandacht en betrokkenheid (level 3). Om daar voldoende aandacht aan te besteden,
zou dit aandeel niet groter kunnen zijn dan 10%. Om de nodige ruimte te krijgen voor de
intensieve aanpak zal een aantal andere toezichten minder intensief moeten worden uitgevoerd.
Dit deel van de toezichten (level 1) zou groter moeten zijn dan 50%. Voor de ontwikkeling van het
toezicht is dit op 55% ingezet, zo wordt aangegeven in het plan van aanpak (2008). Level 2 zou 35%
van de toezichten moeten bevatten. De verdeling wordt door de reclassering een pareto-verdeling
genoemd.
De keuze voor drie niveau’s sluit volgens de reclassering aan bij gangbare indelingen van risico’s
(Bonta, Rugge, Scotte, Bourgon & Yessine, 2008) en heeft tevens als reden dat het toezicht op deze
wijze efficiënt en grootschalig uitgevoerd zou kunnen worden. Wanneer meer niveau’s gekozen
zouden worden zou volgens de reclassering een zo gedifferentieerde toepassing kunnen ontstaan
dat niet aan de kwaliteitseisen zou kunnen worden voldaan. Het “KISS-principe” (“keep it simple,
stupid”) zou volgens de Engelse Probation Service voorwaarde zijn voor grootschalige toepassing.
Het principe “Hoe meer risico, hoe intensiever het toezicht moet zijn”, gaat in het model van de
reclassering niet altijd op. Het betekent niet dat ondertoezichtgestelden met een laag risico altijd
weinig intensief toezicht krijgen: momenteel wordt nagegaan of voor sommige delinquenten met
een laag risico toch een intensievere aanpak nodig is. Ook beoogt de reclassering dat bij
ondertoezichtgestelden met een laag risico toch mogelijke ‘sluimerende’ risico’s kunnen worden
gesignaleerd. Meer risico betekent ook niet automatisch meer controle én meer begeleiding. De
onderlinge verhouding tussen controle en begeleiding kan wisselen: veel controle hoeft niet altijd
18

In de bestudeerde documenten wordt hierover geen verdere informatie gegeven.
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gepaard te gaan met veel begeleiding en vice versa. Naarmate de toezichtperiode verstrijkt wordt
beoogde de intensiteit te verlagen (mits dat verantwoord is) zodat de ondertoezichtgestelde kan
wennen aan een leven zonder toezicht. De reclasseringswerker bepaalt de fasering.

4.5

Ui tvoering van het t o ezicht

De uitvoering van het toezicht bestaat uit een combinatie van controle en begeleiding.

Controle
De nadruk ligt op efficiënte en effectieve controle, waarbij gebruik gemaakt zal worden van
gemoderniseerde middelen (zoals electronisch toezicht of GPS). Om controle effectief te laten zijn
wordt in het plan van aanpak over de volgende factoren gesproken. Ten eerste zou het niet
voldoen aan de voorwaarden en aanwijzingen altijd gevolgen moeten hebben. Met andere
woorden: de ondertoezichtgestelde moet zekerheid hebben dat het niet naleven zal leiden tot
sancties, zoals het verscherpen van de bijzondere voorwaarden of de tenuitvoerlegging van de
voorwaardelijk opgelegde straf. Ten tweede wordt het belangrijk geacht dat sancties die worden
opgelegd snel uitgevoerd worden. Des te sneller een sanctie opgelegd zal worden, des te groter zal
het effect van deze sanctie zijn op de gedragsverandering van de delinquent. Controle is er ook op
gericht om overtredingen van de voorwaarden snel te kunnen constateren en te laten volgen door
consequenties. Ten derde zou goede controle ook informatie moeten opleveren over aspecten
waarbij de justitiabele extra ondersteund dient te worden en waarbij maatregelen getroffen
kunnen worden voor risicomanagement, en welk gedrag goed gaat en beloond kan worden.
Controle zou de positie van de reclasseringswerker en de aard van de relatie verhelderen. Bij het
uitvoeren van controle zou in het bijzonder gelet moeten worden op de aansluiting op de
specifieke situatie van de ondertoezichtgestelde. De controle zou effectiever zijn als de bijzondere
voorwaarden en de risico’s na overtreding van deze voorwaarden, worden vertaald in passende
controlemiddelen. Wanneer de controlemiddelen goed aansluiten bij de bijzondere voorwaarden
van de specifieke delinquent dan zal dit naar verwachting meer effect hebben. Wanneer een
ondertoezichtgestelde een bijzondere voorwaarde overtreedt of een dergelijke situatie dreigt, kan
de toezichthouder de “procedure voor naleving” starten waarin maatregelen getroffen kunnen
worden, in overleg met de opdrachtgever. De maatregelen kunnen variëren (van berisping tot ten
uitvoerlegging van de straf die de ondertoezichtgestelde voorwaardelijk opgelegd had gekregen),
afhankelijk van de ernst van de overtreding van afspraken of voorwaarden.
Begeleiding
Uitgangspunten van de reclassering bij het ontwikkelen van het onderdeel begeleiding zijn:
1. Effectief toezicht kan niet worden bereikt door alleen controle uit te oefenen: naast controle is
ook begeleiding nodig.
2. De begeleiding moet gericht zijn op het risico, de criminogene factoren van de delinquent,
zijn of haar responsiviteit en omstandigheden.
3. De begeleiding moet integer en professioneel zijn.
4. Er moet continuïteit zijn in het hele traject.
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5.

De werkzaamheden van toezichthouders moet zodanig zijn verdeeld in afzonderlijke
eenheden dat toezichthouders bewuste keuzes maken om activiteiten wel of niet in te
zetten, en zodanig dat de indeling werkbaar is en voldoende ruimte laat voor de
toezichthouder om flexibel in te kunnen spelen op veranderende situaties.

In het Plan van aanpak wordt een aantal voorwaarden voor begeleiding geschetst, die in het
document ‘Begeleiding in toezicht’ uitgewerkt en aangevuld worden.
1.

Een eerste voorwaarde om de begeleiding effectief te laten zijn, zou zijn dat deze – net als
controle – op de bijzondere voorwaarden aansluit.

2.

Uit literatuuronderzoek dat door de reclassering werd verricht (Poort, 2009) wordt
geconcludeerd dat er weinig onderzoek is gedaan naar de (effecten) van begeleiding van
ondertoezichtgestelden. Wel zou uit het schaarse onderzoek blijken dat de werkzame
elementen van begeleiding zowel de inhoud van het aanbod als ook de relatie tussen
ondertoezichtgestelde en toezichthouder betreft. Een effectieve relatie zou gekenmerkt
worden door vertrouwen, openheid, zorgzaamheid, verdraagzaamheid, respect, nabijheid en
ondersteuning. In gesprekken met de ondertoezichtgestelde zou geluisterd moeten worden,
wat zou bijdragen aan een goede relatie, en waardoor problemen geanalyseerd zouden
kunnen worden en gedragsverandering ondersteund kan worden.

3.

De inhoud van de gesprekken zou gericht moeten worden op het gedrag van de
ondertoezichtgestelde, zijn criminogene factoren (inclusief basisbehoeften als wonen, werk
en persoonlijke omstandigheden/relaties), en op het verminderen van de belemmeringen in
de omgeving om het gedrag te veranderen. Een vereiste voor het stoppen met criminaliteit
zou zijn dat de belangrijkste voorwaarden voor een ‘gewoon leven’ worden vervuld en/of de
grootste obstakels voor zo’n leven worden weggenomen. Als aan deze voorwaarden zou
worden voldaan, zou de toezichthouder de ondertoezichtgestelde op vele manieren kunnen
helpen.

4.

Om blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen wordt het daarbij belangrijk geacht dat
de aanpak ook is afgestemd op de responsiviteit en de zelfredzaamheid van de
ondertoezichtgestelde.

5.

Om te kunnen inspelen op responsiviteit en zelfredzaamheid zou de toezichthouder de
professionele ruimte moeten hebben om in te spelen op het verloop van een toezicht.

6.

Een ander belangrijk aspect van de begeleiding zou zijn dat de ondertoezichtgestelde zichzelf
verantwoordelijk zal moeten voelen voor het naleven van het toezicht. Dit gebeurt door hem
of haar te motiveren, te stimuleren en te ondersteunen. Wanneer een ondertoezichtgestelde
zichzelf niet verantwoordelijk voelt voor het voldoen aan toezicht, wordt er van uitgegaan
dat deze motivatie te veranderen is door middel van drang en dwang.

7.

De
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zou
werk,
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De inhoud van de begeleiding is ontwikkeld met behulp van de volgende bronnen:
literatuuronderzoek over de effectiviteit van reclasseringstoezicht in het algemeen (Poort, 2008)
en begeleiding in het bijzonder (Poort, 2008), gesprekken met reclasseringswerkers en vergelijking
van hun ervaringen met de literatuur (Poort & Bosker, 2005) en ijkpunten zoals beschreven in
‘Delict als maatstaf’ (het handboek voor reclasseringswerkers waarin de methode voor werken in
gedwongen kader beschreven wordt, Menger & Krechtig, 2008). Daarna zijn interviews gehouden
met

alle

medewerkers

casuïstiekbijeenkomsten

van
van

de
de

testunit
testunit

van

het

bijgewoond

nieuwe
door

de

toezicht,

is

een

ontwikkelaars,

is

serie
een

literatuurstudie gedaan naar methoden voor begeleiding en het opbouwen van een werkalliantie,
en zijn enkele concepten voorgelegd aan medewerkers van de testunit (van deze laatste
activiteiten en analyses zijn geen verslagen beschikbaar). Op grond hiervan zijn tien activiteiten
gekozen. Drie daarvan zijn

‘basisactiviteiten’ die bij alle ondertoezichtgestelden worden

uitgevoerd en zeven zijn ‘specifieke activiteiten’ die alleen worden uitgevoerd bij die
ondertoezichtgestelden bij wie daar reden toe is, gezien de problematiek van de dader en de
bijzondere voorwaarden.
De basisactiviteiten zijn:
1.
2.
3.

motiveren & stimuleren (het motiveren van de ondertoezichtgestelde om de doelen van het
toezicht te bereiken en het opbouwen van een goede werkrelatie)
plannen & monitoren (de regievoering over het toezichtsproces door de toezichthouder;
doelen en resultaten vaststellen en registreren)
praktische hulp (praktische problemen oplossen of belemmerende factoren wegnemen).

De specifieke activiteiten zijn:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

systeemgericht werken (de ondersteuning van de ondertoezichtgestelde vergroten door zijn
of haar sociale netwerk te mobiliseren of positief te beïnvloeden of een nieuw sociaal netwerk
opbouwen)
ondersteunen (het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de
ondertoezichtgestelde)
arrangeren van zorg of dienstverlening (zorgen voor plaatsing in een behandelinstelling of
realiseren van inzet van extramurale zorg, dienstverlening of maatschappelijk werk)
ondersteuning bij behandeling of gedragsinterventie (de samenhang tussen diverse
interventies vergroten, de motivatie voor de behandeling/training op peil houden en het
leereffect van de training/behandeling verhogen)
psycho-educatie (inzicht geven in de problematiek door een chronische beperking, stoornis of
aandoening van de ondertoezichtgestelde)
outreachend werken (een intensieve vorm van begeleiding om in contact met de
ondertoezichtgestelde te komen en blijven)
casusregie (de inspanningen van verschillende zorg- en dienstverleners coördineren en op
elkaar afstemmen).
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Doordat de activiteiten ingezet kunnen worden als dat nodig is, zouden alle typen cliënten met
behulp van deze activiteiten goed begeleid kunnen worden (bijvoorbeeld: voor justitiabelen met
een problematisch sociaal netwerk wordt ‘systeemgericht werken’ gekozen; voor justitiabelen
met zeer complexe problematiek wordt ‘outreachend werken’ ingezet.
Voor elke ondertoezichtgestelde worden twee vaste toezichthouders aangesteld (die elkaar
kunnen vervangen tijdens afwezigheid) die alle onderdelen van het toezicht uitvoeren. In de
notitie ‘fundamenten voor toezicht’ (Poort, 2008) wordt aangegeven dat de toezichthouder de
mogelijkheden voor positieve verandering van de ondertoezichtgestelde maximaal en optimaal
moet aanspreken door hem of haar te motiveren, stimuleren, ondersteunen en te laten leren;
normen moet stellen aan het gedrag van de ondertoezichtgestelde, dat moet controleren en
erover moet rapporteren; betrouwbaar moet zijn voor zowel de ondertoezichtgestelde als de
opdrachtgever; moet werken in het kader van de opdracht die door de opdrachtgever zijn
gegeven en volgens de procedures en regelgeving van de reclassering; en aan de
ondertoezichtgestelde en de opdrachtgever duidelijk moet aangeven hoe hij te werk gaat en
waarom hij dat zo doet. De toezichthouder wordt geacht dit alles op professionele wijze te
kunnen uitvoeren. Hoe dit gedaan kan worden is niet beschreven in de activiteiten voor
begeleiding, omdat dit soort vaardigheden zouden zijn ingebed in de basishouding van
reclasseringswerkers en in de basismethodiek voor reclasseringswerkers zoals omschreven in
‘Delict als maatstaf’ (Menger & Krechtig, 2008).

4.6

Same nvat ti ng

De reconstructie van het nieuwe reclasseringstoezicht laat zien dat uitvoeren van een diagnose
en risicotaxatie een belangrijke voorwaarde wordt geacht voor het efficiënt en effectief uitvoeren
van toezicht. De risicotaxatie heeft gevolg voor de intensiteit waarmee de ondertoezichtgestelde
gecontroleerd en begeleid

wordt. Met intensiteit

wordt

het aantal uren

dat

een

reclasseringswerker wordt ingezet bedoeld, niet de intensiteit die door de ondertoezichtgestelde
ervaren wordt. Om na te gaan of de ondertoezichtgestelde zich aan de bijzondere voorwaarden
houdt worden diverse controlemiddelen ingezet, afhankelijk van het risiconiveau. Bij het
overtreden van voorwaarden wordt een procedure voor naleving gebruikt. De inhoud van de
begeleiding is ingedeeld in tien afzonderlijke activiteiten, zodat toezichthouders bewuste keuzes
maken om bepaalde activiteiten wel of niet in te zetten, waardoor transparantie bereikt zou
worden. De inhoud ervan is gekozen op grond van inzichten over effectiviteit van begeleiding,
afkomstig uit de praktijk van het reclasseringswerk en uit wetenschappelijk onderzoek. Verder
kan

vastgesteld

worden

dat

controle

en

begeleiding

drie

einddoelen

hebben:

recidivevermindering, schadebeperking en gedragsverandering. Alleen een combinatie van
controle en begeleiding zal leiden tot langdurige gedragsverandering. In Figuur 1 wordt het model
van het nieuwe reclasseringstoezicht schematisch weergegeven.

31

Fig uur 1: M ode l v an het n ie uwe re classe rings toe zicht

VOORBEREIDING

•
•
•
•
•

VASTSTELLING
JURIDISCH
KADER

UITVOERING
TOEZICHT

BEOOGDE
EFFECTEN

Diagnose, indicatiestelling en a dvisering
Inschatten risico op recidive en schade, criminogene behoeften en responsiviteit
(met behulp van RISc)
Vaststellen benodigde aanpak (waaronder detentie, voorwaardelijke sancties, deelname
aan gedragsinterventies en/of toezicht)
Vaststellen einddoelen van het toezicht
Indeling in toezichtslevel 1/2/3 op grond van risico op recidive en schade
Advies van reclassering aan opdrachtgever, over (o.a.) welke specifieke bijzondere
voorwaarden moeten worden opgelegd om einddoelen te bereiken

Vaststellen juridisch kade r doo r o pd rachtgeve r
• Opleggen straf of maatregel met bijzondere voorwaarden
• Verzoek aan reclassering om toezicht te houden op naleving
bijzondere voorwaarden

Begeleiding
• Opstellen plan
• Afhankelijk van RISc (risico,
behoeften en responsiviteit) en
omstandigheden
• Gericht op bijzondere
voorwaarden en
randvoorwaarden om die te
kunnen naleven
• Door middel van 3
basisactiviteiten (motiveren &
stimuleren; plannen & monitoren,
praktische hulp) en 7 specifieke
activiteiten (systeemgericht
werken, ondersteunen,
arrangeren van zorg of
dienstverlening, ondersteuning
bij behandeling of
gedragsinterventie, psychoeducatie, outreachend werken,
casusregie).
• Aflopend aan het einde van de
toezichtsperiode
• Professioneel en integer

Gedragsverandering op
korte en langere termijn

Schadebeperking

•
•
•

•

•

•
•

Voorstel voor
aangepaste
aanpak

Controle
Opstellen plan
Afhankelijk van RISc (risico,
behoeften en responsiviteit)
Specifiek gericht op specifieke
risico’s en bijzondere
voorwaarden
Door middel van verschillende
(moderne) methoden (gesprek;
inschakelen van het informeel
netwerk; signalering door
formeel netwerk (politie of
zorginstellingen); urinetest;
(omgekeerd) electronisch
toezicht; peilset; global
positioning system).
Bij het overtreden van
voorwaarden snel, zeker en
consequent gevolgen
Aflopend aan het einde van de
toezichtsperiode
Professioneel en integer

Gedragsverandering
op korte termijn

Recidivevermindering

Vaststellen overtreding
bijzondere voorwaarden
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Hoofdstuk 5
Aannames van het nieuwe
reclasseringstoezic ht

5.1

Inleiding

De hiervoor beschreven reconstructie van het project Redesign Toezicht kan ontleed worden in
een aantal onderliggende aannames. Voor elk onderdeel van Figuur 1 (voorbereiding, vaststelling
juridisch kader, uitvoering en beoogde resultaten en effecten) worden de onderliggende
aannames, verwoord in stellingen, weergegeven19. Het gaat hierbij, net als in het vorige hoofdstuk,
om de aannames waar de reclassering op bouwt, en die nog niet door de onderzoekers van dit
rapport zijn getoetst aan kennis uit onderzoeksliteratuur. De onderbouwingen die door de
reclassering worden gegeven zijn voor een groot deel referenties naar empirisch onderzoek, maar
een aantal onderbouwingen komt voort uit (meer of minder systematisch onderzochte)
praktijkervaringen of ‘common sense’.

5.1

V o orbereiding van het t o ezicht

1

Als met behulp van het diagnostisch instrument RISc, het risico op recidive, het risico op
schade, de criminogene behoeften en responsiviteit van de delinquent ingeschat kan
worden, kan de reclassering adviseren over het opleggen van passende bijzondere
voorwaarden. Want: uit onderzoek blijkt dat op grond van een dergelijke diagnose de
meest effectieve aanpak kan worden gekozen om recidive te voorkomen (Andrews, Zinger,
Hoge, Bonta, Gendreau & Cullen, 1990; Gendreau, 1996; Lösel, 2001).

2

Als met behulp van RISc de risico’s, criminogene behoeften en responsiviteit zijn
vastgesteld, kan worden bepaald welke controlemiddelen moeten worden ingezet.

3

Als de toezichthouder over de adviesrapportage op grond van de RISc en indicatiestelling
beschikt, weet welke bijzondere voorwaarden zijn opgelegd en aanvullende informatie
verkrijgt in een gesprek met de ondertoezichtgestelde, kan hij bepalen wat de algemene

19

De meeste stellingen worden door de reclassering onderbouwd met referenties uit onderzoek. De vermelde
literatuur is door de reclassering zelf gebruikt als onderbouwing. Sommige stellingen die gebaseerd zijn
niet verder onderbouwd, de reclassering heeft aangegeven dat deze gebaseerd zijn op een algemeen logisch
principe.
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doelen van het toezicht moeten zijn en kan hij samen met de ondertoezichtgestelde
specifieke doelen en inhoud van de begeleiding vaststellen.

5.2
4

Vaststelling j uridisch kader
Als de reclassering een helder en onderbouwd advies geeft, kan de opdrachtgever het
advies overnemen en passende (bijzondere) voorwaarden opleggen.

5.3

Ui tvoering van he t t o ezicht

5.3.1

U itvoe ring alg e m e e n

5

Hoe hoger de combinatie van het risico op recidive en het risico op schade, hoe
intensiever het toezicht over het algemeen moet zijn. Ofwel: ‘Resources follow risk’20.
Want: hoe meer risico’s, hoe intensiever de aanpak moet zijn (Andrews et al., 1990; Bonta,
2008) en de beperkte middelen moeten zo effectief mogelijk worden verdeeld.

6

Alleen de combinatie van controle en begeleiding leidt tot duurzame gedragsverandering
en daarmee recidivevermindering. Want: zo blijkt uit onderzoek (Taxman, 2002; Bonta,
Wallace-Capretta & Rooney, 2000; Paparozzi & Gendreau, 2005; Byrne & Taxman, 2006).

7

Als de controle en begeleiding zijn gericht op de bijzondere voorwaarden, wordt de kans
vergroot dat het overtreden van voorwaarden sneller wordt gesignaleerd.

8

Als delinquenten een laag risico hebben, dan is monitoring van veranderende
omstandigheden die kunnen leiden tot hogere risico’s nodig. Want: uit onderzoek blijkt
dat incidenten voorkomen kunnen worden door het signaleren van sluimerende risico’s
(Ansbro, 2006; Munro & Rumgay, 2000).

9

Als voor level 1, 2 en 3 respectievelijk 30, 60 en 120 uur aan controle en begeleiding wordt
ingezet, dan is er voldoende tijd om de gestelde einddoelen te bereiken.

10

Als de einddatum van het toezicht nadert, moet het toezicht minder intensief worden
(zowel wat betreft controle als begeleiding) -mits dat verantwoord is-, zodat de
ondertoezichtgestelde weer went aan de normale situatie zonder toezicht. Want: een
afbouwperiode

is nodig omdat

de

ondertoezichtgestelde

na

afloop

van

het

reclasseringstoezicht zelfstandig moet kunnen functioneren, en de afbouwperiode kan
zicht geven op potentiële knelpunten (De Monninck, 2005).
11

Als voor elke dader een vaste toezichthouder wordt aangesteld wordt de kans op
effectiviteit vergroot. Want: continuïteit van contact met dezelfde toezichthouder is
essentieel om een goede werkrelatie met de cliënt op te bouwen (Maquire & Raynor, 1997;
Partridge, 2004).

12

Als toezichthouders zich aan de volgende eisen houden, wordt de kans op effectiviteit
vergroot. Zij dienen een goede relatie met de ondertoezichtgestelde op te bouwen, de
mogelijkheden voor positieve verandering van de ondertoezichtgestelde maximaal en
optimaal aan te spreken, normen te stellen aan het gedrag van de ondertoezichtgestelde,
dit te controleren en erover te rapporteren. Tevens dienen zij betrouwbaar te zijn voor

20

Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld sommige first offenders en daders die
specifieke zorg behoeven.
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zowel de ondertoezichtgestelde als de opdrachtgever, te werken in het kader van de
opdracht die door de opdrachtgever zijn gegeven en volgens de procedures en regelgeving
van

de

reclassering.

Tenslotte

dienen

zij

duidelijk

aan

te

geven

aan

de

ondertoezichtgestelde en de opdrachtgever hoe zij te werk gaan en waarom zij dat zo
doen. Want: zo blijkt uit onderzoek (o.a. De Kogel & Nagtegaal, 2006; Paparozzi &
Gendreau, 2005; Trotter, 2006).
13

Als toezichthouders goed geselecteerd en gesuperviseerd worden zullen zij over
voldoende vaardigheden en competenties beschikken om een goede relatie met de
ondertoezichtgestelde op te bouwen. Want: door het stellen van eisen aan de
vooropleiding, aangevuld met de beschreven basismethodiek voor het reclasseringswerk
(Menger & Krechtig, 2008) en goed management, mag verwacht worden dat
reclasseringswerkers over voldoende vaardigheden beschikken.

5.3.2

U itvoe ring v an control e

14

Als gebruik gemaakt kan worden van moderne controlemiddelen, zullen overtredingen
van bijzondere voorwaarden sneller kunnen worden vastgesteld. Want: met deze
moderne middelen (zoals alcoholcontrole op afstand of gebruik van een GPS-systeem) kan
sneller gekregen worden op gedrag van de ondertoezichtgestelde.

15

Als overtredingen kunnen worden vastgesteld, kunnen de reclassering en/of andere
organisaties ingrijpen, waardoor de kans op een effectief toezicht en een geloofwaardige
rechtsorde wordt vergroot. Want: als niet ingegrepen wordt terwijl dat vooraf wel is
aangegeven, kan dat leiden tot minder gedragsverandering en zal er weinig geloof zijn in
de rechtsorde.

16

Als een ondertoezichtgestelde zich ervan bewust is dat het niet voldoen aan de
voorwaarden gevolgen heeft en als de ondertoezichtgestelde ervaart dat het overtreden
snel consequenties zal hebben, is de kans groter dat de ondertoezichtgestelde de
voorwaarden zal naleven. Want: uit onderzoek blijkt dat straffen vooral effectief zijn als zij
snel en consequent volgen op de overtreding.

5.3.3

U itvoe ring v an beg e l e i d i ng

17

Als eerst aan de basale levensvoorwaarden (zoals huisvesting, geldproblemen,
werkloosheid) wordt voldaan, kan vervolgens gewerkt worden aan het naleven van de
bijzondere voorwaarden en gedragsverandering. Want: uit onderzoek (Farral, 2002, in:
Poort, 2009) blijkt dat redenen voor uitval tijdens een toezicht vaak te maken had met die
randvoorwaarden.

18

Als de inhoud van de begeleiding wordt afgestemd op de risico’s, criminogene behoeften,
responsiviteit en de omstandigheden van de ondertoezichtgestelde, wordt de kans op
recidivevermindering vergroot. Want: zo blijkt uit onderzoek (Andrews et al., 1990;
Gendreau, 1996; Lösel, 2001).

19

Als de begeleiding (zo nodig) tevens bijdraagt aan een verbeterde inzet van het sociaal
kapitaal van een ondertoezichtgestelde, zal dit leiden tot duurzamer gedragsverandering
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van de ondertoezichtgestelde. Want: dit blijkt uit onderzoek (Farral & Bowling, 1999;
Burnett & McNeill, 2005).
20

Als de inhoud van de begeleiding wordt ingedeeld in tien activiteiten, wordt een
transparant en werkbaar model voor begeleiding bereikt. Want: reclasseringswerkers
zullen bewust voor activiteiten kiezen waardoor het werk transparant wordt, en de
activiteiten geven de reclasseringswerker professionele ruimte om de activiteiten waar
nodig in te zetten of af te bouwen. Want: dit blijkt volgens de reclassering uit ervaring van
reclasseringswerkers.

21

Gedragsverandering is een proces, waarbij het stoppen met plegen van strafbare feiten
ingezet kan worden op grond van vormen van externe motivatie, maar een vorm van
interne motivatie versnelt en versterkt dit proces en blijkt een belangrijke voorspeller te
zijn voor duurzame verandering. Hoe minder een ondertoezichtgestelde eigen
verantwoordelijkheid neemt voor het meewerken aan toezicht, hoe meer de
ondertoezichtgestelde gemotiveerd, gestimuleerd en gesteund moet worden om mee te
werken om te veranderen. Want: dit blijkt uit onderzoek (Prochaska & DiClemente, 1984;
Littel & Girvin, 2002; Binsbergen, 2003; Miller & Rollnick, 2005).

5.4

Beo o g de resultate n e n ef f ecte n

22

Als de intensiteit van het toezicht wordt verdeeld in drie niveau’s, kan een eenvoudig en
daardoor uitvoerbaar werkproces opgesteld worden. Want: grootschalige uitvoering is
alleen mogelijk met een zo eenvoudig mogelijk werkproces..

23

Hoe eenvoudiger de procedures zijn, hoe meer gefocused kan worden op de hoofdzaken,
hoe efficiënter de procedures uitgevoerd kunnen worden, hoe kleiner de kans op fouten is
en hoe makkelijker het is kwalitatief goed toezicht te houden. Want: dit blijkt uit
ervaringen met grootschalige invoering van werkprocessen.

24

Hoe meer de inhoud van de niveaus van het toezicht gestandaardiseerd wordt, hoe
eenduidiger de te volgen procedures zijn. Want: standaardisering verkleint verschillen in
uitvoering door verschillende reclasseringswerkers en vergroot de kans op een juiste
uitvoering van alle onderdelen van het toezicht. Want: dit blijkt uit ervaringen met
grootschalige invoering van werkprocessen.

25

Het methodisch handelen van de professionele reclasseringswerker kan niet als een
lineair proces worden beschouwd, dat in gedetailleerde en verplichte processtapjes kan
worden beschreven. Want: verandering van mensen, dus ook van ondertoezichtgestelden,
verloopt niet lineair maar cyclisch en schoksgewijs en justitiële (en sociale) interventies
dienen het feitelijke veranderingsproces te faciliteren (o.a. Binsbergen, 2003; Menger &
Krechtig, 2008).

26

Als toezicht bestaat uit drie elementen: voorwaardelijkheid, controle op naleving van
(bijzondere) voorwaarden en begeleiding, en deze elementen onderling afgestemd
worden, wordt de kans op schade- en recidivevermindering van ondertoezichtgestelden
vergroot. Want: uit onderzoek blijkt dat een combinatie nodig is van controle en
begeleiding (Taxman, 2002; Bonta, Wallace-Carpetta & Rooney, 2000; Paparozzi &
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Gendreau, 2005; Byrne & Taxman, 2006) en controle is effectiever als het overtreden van
voorwaarden snel en consequent gestraft wordt.
27

Als het model voor toezicht goed wordt uitgevoerd kan het toegepast worden bij alle
typen cliënten. Want: de werkzame mechanismen gelden op hoofdlijnen voor alle
delinquenten, en binnen de controle en begeleiding is voldoende mogelijkheid om in te
spelen op individuele verschillen en responsiviteit.

28

Controle

kan

leiden

tot

gedragsverandering

op

korte

termijn.

Duurzame

gedragsverandering kan alleen worden bereikt door een combinatie van controle en
begeleiding. Want: zo blijkt uit onderzoek (Taxman, 2002; Bonta, Wallace-Capretta &
Rooney, 2000; Paparozzi & Gendreau, 2005; Byrne & Taxman, 2006).
29

Om recidive te verminderen is duurzame gedragsverandering nodig. Want: zo blijkt uit
onderzoek (o.a. Andrews et al., 1990; Gendreau, 1996; Lösel, 2001).
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Hoofdstuk 6
Analyse van het
nieuwe reclasseringstoezic ht

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het nieuwe reclasseringstoezicht geanalyseerd. Dit betekent dat
beoordeeld zal worden of
1.

het plan voor het nieuwe reclasseringstoezicht consistent is,

2.

het plan wordt onderbouwd door empirische kennis,

3.

het realistisch is dat de beoogde doelen behaald worden.

De onderdelen van de beleidstheorie (zoals besproken in hoofdstuk 4) worden achtereenvolgens
geanalyseerd:

voorbereiding,

vaststelling

juridisch

kader,

uitvoering

en

effecten.

De

onderliggende stellingen uit het vorige hoofdstuk worden in samenhang met elkaar besproken.
Zoals uit de stellingen bleek heeft de reclassering zelf een groot aantal uitgangspunten gebaseerd
op onderzoeksliteratuur. Wanneer dit niet overeenkomt met de resultaten van de
literatuurstudie die voor de planevaluatie is uitgevoerd wordt dat aangegeven. Ook worden zo
nodig relevante onderzoeksresultaten vermeld die niet door de reclassering zelf worden
genoemd, maar die wel aanknopingspunten geven om de effectiviteit van het toezicht te
vergroten. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de analyse schematisch samengevat in Figuur 2.

6.2

V o orbereiding van het t o ezicht

Uitgangspunt: afstemming op risico, criminogene behoeften, responsiviteit en omstandigheden
Dat de inhoud van het toezicht gericht wordt op de risico’s, criminogene factoren en
responsiviteit (die zijn verwerkt in de bijzondere voorwaarden), is een keuze die ondersteund
wordt door veel onderzoeksliteratuur. Deze literatuur –voortgekomen uit de zogenoemde ‘What
Works-benadering’- geeft aan dat de aanpak gericht moet worden op juist die aspecten die
gerelateerd zijn aan het criminele gedrag: criminogene tekorten of criminogene behoeften
(‘needs’) genoemd. Met name de “big four” zouden voorspellend zijn voor delictgedrag: antisociale
attitudes, antisociaal sociaal netwerk, een geschiedenis van antisociaal gedrag en antisociale
persoonlijkheid (Andrews & Bonta, 1998). De wijze waarop dat moet gebeuren, moet zijn
afgestemd op de responsiviteit.
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Recent is een aantal theorieën ontwikkeld: de “Desistance theorie” en het “Good Lives Model”.
Deze zijn ook gebruikt bij het ontwikkelen van het onderdeel begeleiding. In de theorieën wordt
aangegeven dat niet uitsluitend aandacht gegeven zou moeten worden aan criminogene
behoeften. Dit zou wel nodig zijn, maar niet voldoende: er zou ook meer aandacht gegeven
moeten worden aan de krachten en beschermende factoren van de dader en zou meer nagegaan
moeten worden wanneer, waarom en hoe mensen stoppen met het plegen van delicten
(Farrington, 2002; Farrall, 2002; McNeill & Maruna, 2007, Ward & Maruna, 2007; in McNeill, 2008)21.
Dit is niet per sé tegenovergesteld aan “What Works”, maar kan ook gezien worden als een
aanvulling. De What Works-benadering is vooral een wetenschappelijke manier van denken over
criminaliteit en (het ontstaan en stoppen van) crimineel gedrag, die zich niet verzet tegen andere
opvattingen of visies, maar wel tegen onwetenschappelijke onderbouwing daarvan (Poort, 2008;
Porporino & Fabiano, 2008).
Hoewel de desistance-theorieën steeds meer aandacht krijgen, is er nog weinig experimenteel
onderzoek gedaan naar de effecten van de voorgestane aanpak. Wel blijkt uit onderzoek dat een
positieve benadering, waarbij meer nadruk ligt op positieve bekrachtiging dan straf, effectiever is
dan dwang (Maruna & LeBel, 2003; Gendreau, Cullen & Bonta, 1994, in: Poort & Eppink, in druk).
Ook sluiten de theorieën aan bij kennis uit onderzoek (die niet in de documenten over toezicht
worden vermeld) over positieve zelfwaardering. Positieve zelfwaardering en het geloof in eigen
kunnen (“self-esteem” en “self-efficacy”) blijkt van grote invloed op gedrag. Hoe positiever de
zelfwaardering, hoe minder overtredingen mensen maken (Taylor & Brown, 1988; Gibbons &
Gerrard, 1995, in: Van der Pligt et al., 2007). Ook tijdens het toezicht kan zelfwaardering van
ondertoezichtgestelden bevorderd worden, door meerdere kleine en haalbare doelen te stellen
(die worden afgeleid aan de bijzondere voorwaarden). Wanneer deze doelen behaald worden zal
dit leiden tot een positievere zelfwaardering (Van der Pligt et al., 2007). Ook blijkt uit onderzoek
van Burnett (1992, in: McNeill, 2008) dat delinquenten die het meeste zelfvertrouwen en
optimisme hadden over het stoppen met crimineel gedrag, succesvoller waren dan degenen die
fatalistisch waren.
Deze inzichten zouden meer gebruikt kunnen worden in zowel de diagnose als de uitvoering van
het toezicht. In de documenten die de ondertoezichtgestelde ontvangt staan momenteel veel
“strenge” instructies en wordt veel aandacht gegeven aan wat er gebeurt als de
ondertoezichtgestelde zich niet aan de voorwaarden houdt. Wanneer in deze teksten ook
aangegeven wordt wat de opbrengsten zijn als de ondertoezichtgestelde zich wél houdt aan het
toezicht, kan dit de zelfwaardering ten goede komen. Tenslotte blijkt ook dat het toegang hebben
tot een goed sociaal netwerk de delinquent beter in staat stelt om problemen te verhelpen dan

21

De hypothese daarbij is dat mensen stoppen met crimineel gedrag doordat zij doelen bereiken (werk, een
levenspartner of gezin) die zij waarderen en die leiden tot een herevaluatie van hun eigen leven (Farall,
2002, in McNeill, 2008). Het gaat daarbij niet alleen om de gebeurtenissen en veranderingen, maar vooral
over wat deze betekenen voor de cliënt.
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ondersteuning door professionals (Hill, 1999, in McNeill, 2008). Dit ondersteunt de keuze van de
reclassering om een begeleidingsactiviteit te ontwikkelen waarin de steun van het sociale
netwerk (inclusief het netwerk met relevante instanties, werk en/of opleiding) wordt versterkt.

Diagnose en indicatiestelling
Het uitgangspunt voor het nieuwe reclasseringstoezicht is een individuele diagnose van het risico
op recidive en schade, de criminogene behoeften (“needs”) en responsiviteit van de justitiabele.
Op grond daarvan wordt bepaald welke aanpak moet worden gekozen om recidive te voorkomen.
Een dergelijke aanpak wordt ondersteund door een ruime hoeveelheid onderzoeksliteratuur,
waaronder meta-analyses (Andrews et al., 19990; Gendreau, 1996; Lösel, 2001, in: Poort & Eppink,
in druk).
De diagnose wordt gedaan met behulp van RISc. Hoewel de voorspellende kracht nog niet bekend
is (dit wordt in 2009 onderzocht) liet de eerste evaluatie van de RISc positieve resultaten zien (Van
der Knaap, Leenarts & Nijssen, 2007). Er is vooralsnog dus geen reden om een andere methode te
kiezen. Wel is aanvulling van de RISc nodig, met a) een inschatting van het risico op schade en b)
een model voor indicatiestelling van het toezicht (de wijze waarop kan worden bepaald welke
intensiteit van toezicht nodig is voor de cliënt, welke controlemiddelen en welke
begeleidingsactiviteiten worden ingezet). Deze onderdelen zijn ontwikkeld maar maken zoals
eerder vermeld geen deel uit van deze planevaluatie, omdat ze binnen een ander kader
onderzocht worden. Daaruit zal moeten blijken of deze methoden betrouwbaar en valide zijn.
De keuze voor begeleidingsactiviteiten volgt deels uit de indicatiestelling en wordt deels door de
toezichthouder gemaakt. De basisactiviteiten worden zoals eerder vermeld altijd ingezet.
Sommige specifieke activiteiten komen automatisch voort uit de bijzondere voorwaarden
(bijvoorbeeld: wanneer het deelnemen aan een behandeling of gedragsinterventie als bijzondere
voorwaarde is gesteld, zal activiteit “ondersteuning bij behandeling of gedragsinterventie”
worden ingezet). Voor de activiteit “outreachend werken” is een indicatiestelling vanuit de
adviesrapportage vereist. Voor de activiteiten die niet automatisch voortkomen uit de bijzondere
voorwaarden kunnen toezichthouders zelf kiezen. Ook kunnen zij zelf een prioritering bepalen
(waar wordt eerst of gelijktijdig aan gewerkt). Reclasseringswerkers baseren hun keuzes op basis
van

een dossier met de uitkomsten van de RISc, waarin de problematiek van de

ondertoezichtgestelde is geïnventariseerd, de adviesrapportage waarin de doelen voor
begeleiding in toezicht worden genoemd, de beslissing van de rechter, die de bijzondere
voorwaarden heeft bepaald, en een eerste gesprek met de ondertoezichtgestelde. Het is niet
inzichtelijk op grond waarvan toezichthouders de ‘open’ keuzes en prioritering zullen gaan
bepalen. Dit brengt het risico met zich mee dat toezichthouders voor vergelijkbare cliënten
verschillende keuzes kunnen maken, op grond van eigen ervaring of voorkeur. Om dit risico te
verkleinen zouden toezichthouders ondersteund kunnen worden bij het beslissingsproces door
een schema of “beslisboom” te ontwikkelen (bijvoorbeeld: als de cliënt problemen X, Y en Z heeft,
begin dan als eerste met activiteit .., of overweeg ..., omdat uit onderzoek en/of praktijk is gebleken
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dat dit het meest effectief is). Voor zover hier nog te weinig theoretische onderbouwing voor is zou
systematisch onderzocht kunnen worden wat het best werkt: eerst richten op responsiviteit en
een vertrouwensband opbouwen? Of eerst praktische problemen oplossen? Welke dan eerst? Of
eerst of gelijktijdig denkfouten verminderen en probleemoplossende vaardigheden aanleren?
Mogelijk kan een theoretisch model worden opgesteld op basis waarvan een beslisboom wordt
opgesteld.

Indeling in doelgroepen
Op grond van de RISc en indicatiestelling worden alle daders ingedeeld in één van de drie niveaus
van toezicht. Hoe meer risico, hoe intensiever het toezicht. De keuze van de reclassering om de
intensiteit van het toezicht af te stemmen op het risico wordt ondersteund door onderzoek
(Bonta et al., 2008). De indeling in drie niveaus van risico volgt niet automatisch uit onderzoek
maar sluit wel aan bij gangbare indelingen, in laag/midden/hoog risico (Bonta et al., 2008). Uit een
meta-analyse over dit onderwerp blijkt het risicoprincipe werkzaam te zijn: een dader vereist
meer aandacht wanneer hij of zij een hoger risico op recidive heeft (Andrews & Dowden, 2006; in
Poort & Eppink, in druk). Dit betreft de aandacht gedurende het hele traject, dat kan bestaan uit
toezicht, maar ook uit deelname aan gedragsinterventies of behandeling. Het meeste onderzoek
betreft gedragsinterventies. Bekend is dat gedragsinterventies het meest effectief zijn voor
delinquenten met een matig of hoog recidiverisico. Voor daders met een laag recidiverisico
kunnen interventies soms zelfs averechts werken, hoewel ook zij baat kunnen hebben bij enige
interventies (Farrow, 2004; in Poort & Eppink, in druk). Het motto “Resources follow risk” in de zin
van “hoe meer risico, hoe intensiever het toezicht moet zijn”, lijkt dus ondersteund te worden
door de literatuur, al moet hierbij gezegd worden dat de aanwezige kennis omtrent de werking
van dit principe voor de invulling nog beperkt is. Er ontbreekt nog veel kennis over hoe
gedragsverandering bij verschillende typen daders kan worden bereikt. Het principe zegt ook nog
niets over de daadwerkelijke inhoud van het toezicht.
Daarnaast lijkt er een grens te zijn aan de benodigde intensiteit en de mogelijke effecten: voor
daders met een zeer hoog risico is gedragsverandering met de huidige kennis niet altijd mogelijk
(denk aan long-stay tbs-gestelden), dus zal ook een meer intensief toezicht niet altijd tot de
gewenste resultaten leiden.
De werkwijze voor het toezicht wordt geschikt geacht voor alle typen delinquenten. Doordat
verschillende activiteiten gekozen kunnen worden, kan ingespeeld worden op verschillende
criminogene factoren, omstandigheden, responsiviteit en individuele verschillen. Het feit dat een
algemeen model, gebaseerd op risico, criminogene tekorten en responsiviteit gebruikt kan
worden voor alle typen delinquenten, en geen aparte methoden nodig zijn voor verschillende
doelgroepen, wordt ondersteund door onderzoek (Andrews & Bonta, 2006; Bonta, 2009). Door de
keuzemogelijkheden binnen het algemene model kan toch sprake zijn van maatwerk.
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Ook voor (ex-)tbs-gestelden zal het model voor het nieuwe reclasseringstoezicht gebruikt worden.
Voor hen worden ook afhankelijk van risico, criminogene behoeften, omstandigheden en
responsiviteit de benodigde controle en begeleiding(sactiviteiten) gekozen. Omdat voor deze
groep de samenwerking tussen de reclassering en tbs-klinieken bijzondere aandacht vraagt wordt
momenteel een nieuwe vorm van samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties
geëvalueerd (forensisch psychiatrisch toezicht). Deze methode zal worden ingepast binnen

Redesign Toezicht. Alleen als daar aanleiding toe is zullen er nieuwe activiteiten voor tbsgestelden worden ontwikkeld. De keuze om voor tbs-gestelden geen ander toezichtsmodel op te
stellen dan voor andere delinquenten, wordt ondersteund door de onderzoeksliteratuur. In de
literatuur worden aanwijzingen gevonden dat ook voor delinquenten met psychische
problematiek toezichtprogramma’s effectief kunnen zijn in het bewerkstelligen van
recidivevermindering en gedragsverandering (De Kogel & Nagtegaal, 2008). In grote lijnen geldt
hierbij hetzelfde als in de normale populatie. Ook hier blijkt dat controle op zichzelf niet leidt tot
effectieve recidivevermindering. Juist voor deze populatie zijn andere elementen zoals adequate
begeleiding en behandeling van belang. Hoewel positieve effecten in deze populatie misschien
moeilijker te bewerkstelligen zijn, kan met een goede invulling van de verschillende onderdelen
van toezicht dus ook onder deze populatie resultaat geboekt worden.
Wat wel opvalt is dat de activiteit “outreachend werken” niet standaard wordt ingezet. Binnen
deze activiteit neemt de toezichthouder maatregelen om uitval te voorkomen, zodat de
justitiabele in contact blijft met de reclassering en de kans op gedragsverandering vergroot wordt.
De maatregelen kunnen eenvoudig zijn (bellen of een sms sturen als de cliënt niet verschijnt) of
meer intensief zijn (ophalen en wegbrengen). Actieve benadering van cliënten blijkt ook in andere
organisaties goed te werken. Zo zou bij een project van het veiligheidshuis in Utrecht het
percentage ouders van Marokkaanse jeugdige delinquenten dat bij de rechter verschijnt van 30%
naar 100% zijn gestegen, nadat het uitnodigen van ouders via een brief gewijzigd was in het
uitnodigen van ouders door een persoonlijk bezoek van een Marokkaanse coach (vermeld in een
presentatie van Mouchtari (2009), nog geen publicatie beschikbaar). De reclassering verwacht
deze activiteit alleen in te hoeven zetten bij ondertoezichtgestelden met zeer complexe
problematiek. Het is echter niet duidelijk waarom eenvoudige pro-actieve maatregelen niet altijd
zouden kunnen worden gebruikt, omdat bij alle cliënten uitval voorkomen moet worden. Uit de
interviews bleek dat binnen de reclassering discussie is over de grens tussen de eigen
verantwoordelijkheid van de ondertoezichtgestelde en het pro-actief optreden van de
toezichthouder. Mogelijk kan nagegaan worden hoe collega’s in andere velden hiermee omgaan
(zoals psychologen of psychiaters en begeleiders van “multi-probleemgezinnen” (Lange, 20006;
Veerman, Janssens & Delicat, 2005).
Er is geen onderzoek gevonden naar verschillende effecten van reclasseringstoezicht op
delinquenten uit verschillende culturen. Wel geeft de reclassering zelf aan (Poort, 2008) dat de
uitvoering van het werk soms bemoeilijkt wordt door taalproblemen, dat de reclassering meer
aandacht kan besteden aan verschillende normen en waarden en soms meer informatie moet
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geven over

de Nederlandse

cultuur. Mogelijk kan hierbij gebruik gemaakt

worden

onderzoeksresultaten over cultuurverschillen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat er duidelijke
cultuurverschillen zijn in het uiten van de emoties boosheid en schaamte. Zo reageren mensen
uit zogenaamde “eerculturen”22 (landen als Spanje, Italië, Marokko, Turkije, Antillen) zowel
verbaal als ze boos zijn, als wanneer zij zich schamen. Mensen uit individualistische culturen
(zoals Nederland) trekken zich juist terug wanneer zij zich schamen (Rodriguez Mosquera,
Fischer, Manstead & Zaalberg, 2008). Het gedrag van mensen uit eerculturen kan door
medewerkers verkeerd geïnterpreteerd worden, omdat schaamte uitgelegd wordt als boosheid.
Dit kan een goede relatie in de weg staan, waardoor het gewenste effect van het toezicht niet
wordt bereikt.
In het nieuwe toezicht wordt geen aandacht besteed aan verdere specifieke doelgroepen zoals
vrouwelijke daders, zedendelinquenten of daders met een licht verstandelijke handicap. De
bestudeerde literatuur geeft geen concrete en empirisch onderbouwde aanknopingspunten voor
aparte toezichten voor deze groepen. Wel kan hier meer zicht op verkregen worden door
toekomstige evaluatie van het nieuwe toezicht.

Kwantitatieve invulling van toezicht
Hóe intensief de aanpak moet zijn, en wat de balans tussen controle en begeleiding in het toezicht
moet zijn, blijkt niet uit onderzoek. In de Verenigde Staten en Canada bleken reclasseringswerkers
gemiddeld 1,6 contacten per maand te hebben met delinquenten die onder toezicht stonden
(Bonta et al,, 2008). Bonta geeft aan dat dit wellicht voldoende is voor delinquenten met een laag
risico, maar misschien niet voor degenen met een hoog risico. Lipsey (1995, in: Bonta, 2008) geeft
aan dat delinquenten met een hoog risico ten minste 100 uur behandeling moeten hebben (de
combinatie van alle methoden, waaronder deelname aan gedragsinterventies en toezicht).
Andere onderzoekers geven aan dat zeker 300 uur nodig zou zijn (Bourgon & Armstrong, 2005, in:
Bonta, 2008). Uit onderzoek van Trotter kan worden afgeleid dat effectief toezicht niet per sé meer
uren contact moet inhouden, als de tijd maar goed besteed wordt. Contacten van minder dan 25
minuten bleken effectief te kunnen zijn (Bonta et al., 2008). In het plan van aanpak van het
toezicht staat het aantal benodigde controlemomenten per risiconiveau concreet vermeld. De
intensiteit (het aantal uren) van de begeleiding is deels bepaald door de level waarin de
ondertoezichtgestelde valt (op grond van het risico). De intensiteit en het aantal activiteiten dat
wordt ingezet wordt door de toezichthouder bepaald, op grond van de problematiek (risico,
criminogene factoren, responsiviteit en omstandigheden) van de cliënt. Ook hierbij is er het risico
dat verschillende toezichthouders verschillende keuzes maken. Dit risico kan verkleind worden
door middel van een beslisboom. Daarin zou ook informatie opgenomen kunnen worden over
fasering van langer durende toezicht, zoals bijvoorbeeld bij een toezicht van negen jaar voor tbsgestelden.
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Niet te verwarren met “schaamteculturen”.
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De reclassering heeft een verdeling van middelen gemaakt over de drie niveaus van het toezicht.
In het plan van aanpak wordt aangegeven dat een klein deel van zaken intensieve aandacht en
betrokkenheid vraagt (level 3). Om daar voldoende aandacht aan te besteden, zou dit aandeel niet
groter kunnen zijn dan 10%. Level 2 zou 35% kunnen beslaan en level 1 55%. Het is niet duidelijk of
de

verdeling

van

middelen

overeenkomt

met

de

verdeling

van

risico’s

onder

ondertoezichtgestelden (bijvoorbeeld op grond van analyses van de RISc’s waaruit blijkt dat 10%
ondertoezichtgestelden een hoog risico heeft; 35% een matig risico en 55% een laag risico). Dit is
van belang voor de kosten en effecten van het toezicht. Als de verdeling niet overeen zou komen
met

de

verdeling

van

risico’s

onder

de

doelgroep,

en

bijvoorbeeld

de

groep

ondertoezichtgestelden met een gemiddeld risico groter is dan 35%, zou dat kunnen betekenen
dat meer ondertoezichtgestelden dan verwacht worden ingedeeld in level 2, waardoor de kosten
voor de uitvoering hoger worden dan is ingeschat. Of: ondertoezichtgestelden die eigenlijk in level
2 zouden moeten vallen worden in level 1 geplaatst, wat de effectiviteit van het toezicht zal
verkleinen.

6.3

Vaststelling j uridisch kader

De eerste belangrijke stap in het toezicht is dus het inschatten van de risico’s, criminogene
factoren en responsiviteit van de justitiabele, door de reclassering. Op grond van de diagnose geeft
de reclassering een advies aan de opdrachtgever. De tweede belangrijke stap is dat de
opdrachtgever, op grond van het advies van de reclassering, bijzondere voorwaarden oplegt. De
opdrachtgever wordt hiermee verantwoordelijk voor het opleggen van specifieke bijzondere
voorwaarden. Dit vereist in ieder geval een beargumenteerd advies dat duidelijk en overtuigend is
voor de opdrachtgever. Ook is het wenselijk dat de opdrachtgevers de visie van de reclassering
over effectieve aanpak ondersteunen en mee kunnen gaan in de argumenten die ten grondslag
liggen aan het advies. Aangegeven wordt dat niet gezegd is dat de opdrachtgevers evenveel
waarde hechten aan de beginselen van de What Works-benadering en dat zij dezelfde visies delen.
De reclassering zou daar uitgebreider bij stil moeten staan (Poort & Eppink, in druk). Uit
onderzoek (Van Kempen, 2006, in: Poort & Eppink, in druk) bleek dat maar ongeveer de helft van
de opdrachtgevers positief is over de advisering. Momenteel werkt de reclassering aan verbetering
van de adviesrapportages. Het is niet bekend in hoeverre de adviezen momenteel worden gevolgd
en wat de effecten op langere termijn zijn (Poort & Eppink, in druk).
Omdat de omstandigheden en risico’s tijdens het toezicht kunnen veranderen is enige ruimte
nodig voor de toezichthouder om aanvullende aanwijzingen aan de ondertoezichtgestelde te
kunnen geven als dat nodig is. Daarom is het verstandig dat de opdrachtgever niet een compleet
vaststaande opdracht geeft, maar ook nog steeds kan aangeven dat de ondertoezichtgestelde
“zich moet houden aan de aanwijzingen van de reclassering”, zonder dat deze verder worden
gespecificeerd.
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6.4

Ui tvoering van het t o ezicht

Start van het toezicht
Nadat de voorwaarden zijn opgelegd, start het toezicht. Gezien het feit dat sancties effectiever
zijn als ze sneller worden opgelegd (Van der Pligt, Koomen & Van Harreveld, 2007) geeft de
reclassering terecht aan dat het van belang is dat het toezicht onmiddellijk start. Dat betekent
dat op het moment dat de voorwaarden zijn opgelegd, duidelijk moet zijn in welk
intensiteitsniveau van toezicht de ondertoezichtgestelde is ingedeeld. Eveneens moet de in te
zetten frequentie van contacten duidelijk zijn en moeten doelen voor de begeleiding snel
vastgesteld worden.
Overleg met en informeren van de cliënt
Wat niet in de documenten over het nieuwe toezicht vermeld wordt, maar wel relevant lijkt, is
dat uit onderzoek blijkt dat regels eerder nagekomen worden als de justitiabele een gevoel van
rechtvaardigheid heeft (Tyler, 1990; Alm. Jackson & McKee, 1993; Cowell, 1992; Falkinger, 1995;
Kingsey, Grasmick & Smith, 1991; Murphy, 2004; Roberts & Hite, 1994, in: Van der Pligt et al., 2007).
Waargenomen rechtvaardigheid voorspelt in veel gevallen de mate waarin mensen de wet
naleven. Daarnaast is het van belang dat de ondertoezichtgestelde een gevoel van controle heeft
over de wijze waarop de regels worden gehandhaafd (Van der Pligt et al, 2007; Poort & Eppink, in
druk). Dit pleit ervoor om de doelen voor het toezicht niet pas na de start van het toezicht met de
cliënt te bespreken (zoals wordt beoogd), maar ook al tijdens de adviesfase en tijdens de
behandeling van de zaak door de opdrachtgever, en zoveel mogelijk inzicht (en zo mogelijk
inspraak) te geven in de processen die ten grondslag liggen aan de handhaving.
Dwang en drang of straffen en belonen
De aanname dat een delinquent zelf verantwoordelijkheid moet ervaren voor het succesvol laten
zijn van het toezicht wordt ondersteund door onderzoek (Taxman, 2004, in; Poort & Eppink, in
druk). De justitiabele zal zich echter niet altijd direct verantwoordelijk achten voor het
deelnemen aan toezicht (bijvoorbeeld omdat deze de straf onrechtvaardig acht) (Tyler, 1990;
Sherman, 2002, in: Van der Pligt et al., 2008). De reclassering gaat ervan uit dat door middel van
dwang en drang verantwoordelijkheid en motivatie bevorderd kunnen worden. Onderzoek naar
dwang en drang levert echter geen consistent beeld op (Poort & Eppink, in druk). Bij dwang en
drang is het van belang te zorgen dat de ondertoezichtgestelde de druk niet als externe motivatie
blijft zien, maar dat deze druk van buitenaf zich omzet in interne motivatie (Ooyen-Houben, Roeg,
de Kogel, & Koeter, 2008). Met name de literatuur over motivational interviewing geeft
aanknopingspunten hoe er gezamenlijkheid kan ontstaan in doelen en probleemoplossing tussen
ondertoezichtgestelde en begeleider (Menger & Krechtig, 2004; in Ooyen-Houben et al.).
Uit onderzoek blijkt ook dat straffen (niet alleen straffen die de rechter heeft opgelegd, maar ook
corrigerende opmerkingen of berispingen door ouders, leraren of reclasseringswerkers) vooral
effect heeft als er tegelijkertijd een alternatief aanvaardbaar gedrag wordt aangeboden. Het

49

nadeel van straffen (ook wel de instrumentele of sanctionerende benadering van handhaven
genoemd, die vooral is gericht op extrinsieke prikkels), is dat het calculerend gedrag kan
versterken, wantrouwen kan vergroten, kan leiden tot minder betrokkenheid, meer weerstand en
sociale conflicten (Bardach & Kagan, 1982; Paternoster, Saltzman, Waldo & Chiricos, 1983; Tyler,
1990; Sherman, 1993, in: Van der Pligt et al., 2007). Straffen leiden doorgaans niet tot
generalisering van het gedrag naar gerelateerde gedragsdomeinen (Kazdin, 2001). Het effect op
gedrag verdwijnt bovendien wanneer de straf niet meer toegepast kan worden, bijvoorbeeld na
afloop van het toezicht. Het gedrag is weliswaar bestraft, maar blijft toch geassocieerd met de
eerder ervaren voordelen. Daarnaast kunnen straffen negatieve neveneffecten hebben zoals:
aangeleerde hulpeloosheid, vermijdingsgedrag, emotionele reacties, imitatie en escalatie
(Seligman, 1972, in: Van der Pligt et al., 2007), .
Het geven van beloningen (ook wel de normatieve handhaving genoemd, die is gericht op naleving
van de regels en op intrinsieke prikkels) heeft meer potentieel effect op gedragsverandering. Deze
potentie wordt volgens onderzoekers onderschat bij handhaving (Van der Pligt et al, 2007). Het
effect van beloningen blijkt langer te duren dan bij straffen, en moeilijker uit te doven. Materiële
beloningen kunnen effectief zijn onder bepaalde voorwaarden, maar vooral immateriële
beloningen als complimenten en waardering zijn op de langere termijn effectief (Van der Pligt et
al., 2007). De inzichten over effecten van belonen en straffen zijn van belang voor de
reclasseringswerker, die consequent

moet reageren op onwenselijk gedrag, positieve

zelfwaardering moet bevorderen en beloningen moet geven voor pro-sociaal gedrag (bij voorkeur
immaterieel, door bijvoorbeeld het geven van complimenten of meer bewegingsvrijheid).

Combineren van taken voor controle en begeleiding
Het nieuwe toezicht zal bestaan uit een combinatie van controle en begeleiding. Uit onderzoek
komt duidelijk naar voren dat aanpakken die voornamelijk zijn gericht op controle leiden tot
verwaarloosbare effecten op recidive (Cullen, Wright & Applegate, 1996; Gendreau, Goggin &
Smith, 2001; Petersilia, Turner & Deschenes, 1992; Smith, Goggin & Gendreau, 2002, in: Paparozzi
& Gendreau, 2005). Alleen controleren leidt niet tot minder recidive, maar alleen begeleiden ook
niet. Uit veel onderzoek blijkt dat juist de combinatie van controle en begeleiden het meest
effectief is (Taxman, 2002; Bonta, Wallace-Carpetta & Rooney, 2000; Paparozzi & Gendreau, 2005;
Byrne en Taxman, 2006; Poort & Bosker, 2005; Van Gestel et al., 2006; in Poort & Eppink, in druk;
Aos, Miller & Drake, 2006 in Skeem & Manchak, 2008). Bij de combinatie van controle en
begeleiding moet bovendien de nadruk liggen op begeleiding om recidive te verminderen. Zo
blijkt uit onderzoek (Bonta, Rugge, Scott, Bourgon & Yessine, 2008) dat hoe meer tijd
toezichthouders besteedden aan het bespreken van de voorwaarden van het toezicht, hoe hoger
de recidive was. In gesprekken waar minder dan 15 minuten over de voorwaarden werd
gediscussieerd was de recidive (gecorrigeerd voor risiconiveau) 18.9%, maar de recidive was 42.3%
wanneer meer dan 15 minuten over dit onderwerp werd gesproken.
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Bovenstaande leidt tot een punt dat zeer belangrijk is voor de effectiviteit van het nieuwe
toezicht. Reclasseringswerkers moeten een goede houding vinden bij de combinatie van
begeleiding en controle en het uitoefenen van hun autoriteit. De nadruk moet liggen op
begeleiding en er moet niet te veel tijd besteed worden aan het bespreken van bijzondere
voorwaarden. Uit onderzoek blijkt dat het voor veel reclasseringswerkers lastig is om een goede
houding te vinden bij het combineren van deze onderdelen (Poort & Andreas, 2008, in: Poort,
2008). Binnen het nieuwe reclasseringstoezicht ontbreekt echter uitleg over de wijze waarop
toezichthouders het controleren en begeleiden het meest effectief kunnen combineren. Door het
ontbreken van concrete instructies dreigt het risico dat reclasseringswerkers onvoldoende
uitgerust zijn om de juiste houding te vinden. Bovendien zijn de onderdelen voor controle en
begeleiding afzonderlijk van elkaar beschreven, waardoor het lijkt alsof deze taken los van elkaar
bestaan. Dit wordt versterkt door het feit dat de controle meer concreet is uitgewerkt dan de
begeleidingsactiviteiten, en het motto “resources follow risk” prominent in de stukken aanwezig
is en niet “resources follow risk, need and responsivity”. Door dit alles kan de indruk verkregen
worden dat het onderdeel controle in de praktijk meer nadruk zou moeten krijgen dan de
begeleiding. Dit terwijl dit juist niet effectief zal zijn. Het risico kan verkleind worden door de
methode voor het combineren van de taken voor controle en begeleiding concreet te beschrijven
en onderdeel te laten uitmaken van de opleiding en coaching. Daartoe kunnen voorbeelden uit de
literatuur gebruikt worden (zoals uit de klinische psychologie, cognitieve gedragstherapieën,
gedragsinterventies, gezinsbegeleiding, geëvalueerde trainingen voor toezichthouders (Trotter,
2000; Dowden & Andrews, 2004; Bonta, 200923) en onderzoek van Skeem & Manchak, 2008; Dowden
& Andrews, 2004; Andrews & Bonta, 2006 en Bonta et al., 2009. )

Controle
De aanpak voor controle is tamelijk gedetailleerd uitgewerkt. Er is geen onderzoek gevonden over
welk type controlemiddelen zouden moeten worden ingezet tijdens een toezicht. Wel is duidelijk
dat snelheid en zekerheid belangrijk zijn bij het effectief uitvoeren van controle (Van der Pligt et
al., 2007). Uit de literatuur blijkt ook dat vooral de pakkans mensen er van weerhoudt om
overtredingen te begaan en niet zozeer de intensiteit van de straf (Varma & Doob, in: Van der Pligt
et al., 2007). Intensiteit van de straf beïnvloedt wel het leergedrag, maar deze relatie zwakt af
naarmate de straf strenger wordt. Het is dus zinvol om controlemiddelen in te zetten als methode
om overtredingen van voorwaarden snel te signaleren. Intensere controle kan echter ook nadelen
hebben en in sommige gevallen kan intens controleren zelfs averechts werken. Dit is het geval
wanneer er met intensere controles vooral minder ernstige, technische overtredingen
geconstateerd worden (Petersilia, 1998; in Poort & Eppink). Deze kunnen ertoe leiden dat de
ondertoezichtgestelde alsnog een gevangenisstraf opgelegd krijgt, wat niet in alle gevallen de
meest effectieve aanpak is. Door middel van het inzetten van moderne middelen wordt de kans
23

De geïnterviewden hebben aangegeven de training van Bonta verder te willen bestuderen, maar deze
wordt pas openbaar gemaakt nadat uit evaluatie is gebleken dat de training leidt tot recidivevermindering
van ondertoezichtgestelden. Deze evaluatie zal in de winter van 2009 gereed zijn (bron: J. Bonta). Op grond
van de voorstudie kan wel al zicht gekregen worden op de elementen die in de training zijn opgenomen
(Bonta et al., 2008; Bonta, 2009).
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groter dat het overtreden van voorwaarden snel geconstateerd wordt, waardoor ook de pakkans
vergroot wordt. Ook zal de wijze van structurering betrouwbare uitvoering van de controle
bevorderen. Hoe gekozen wordt uit de verschillende controlemiddelen zal moeten blijken uit het
model voor indicatiestelling.
Onderzoek naar elektronisch toezicht met GPS (Nijboer, Elzinga, Van der Flier & Keekstra, 2005)
geeft aan dat elektronische middelen door delinquenten als onpersoonlijker worden ervaren dan
direct contact met de toezichthouder. Daardoor zou de vertrouwensrelatie minder gevaar lopen
dan bij persoonlijke controle. De onderzoekers pleiten voor het flexibel inzetten van
controlemiddelen, en adviseren om geen statische indeling te maken per doelgroep. In het begin
van een toezicht zou de controle intensief moeten zijn, en gebruik moeten maken van meerdere
controlemiddelen. Dit zou afgebouwd kunnen worden naarmate er meer vertrouwen komt in het
naleven van de voorwaarden. Mocht het nodig zijn dan kan de controle weer geïntensiveerd
worden. Deze flexibele benadering is mogelijk binnen het toezicht, waarin marges worden
aangegeven en waarin de reclasseringswerker de mogelijkheid heeft om de intensiteit af te
bouwen.
Informele controle, bijvoorbeeld sociale controle door het eigen netwerk, is ook effectief om
recidive te verminderen (MacKenzie & De Li, 2002, in: Poort, 2008). De begeleider zou dus het
sociale netwerk van ondertoezichtgestelden kunnen inschakelen, als een vorm van controle. De
wijze waarop de controle door het netwerk (en door wie uit het netwerk) kan worden uitgevoerd
wordt niet verder uitgewerkt. Ook wordt niet aangegeven wat de juridische basis en beperkingen
zijn van het inschakelen van het sociale netwerk. De rol van controle wordt verder alleen gezien
als een

manier om te bepalen of de ondertoezichtgestelde actief deelneemt aan

gedragsinterventies en andere behandelingen en zou uitgewerkt kunnen worden.
In de stad New York moeten ondertoezichtgestelden met een laag risico zich melden bij een
“kiosk”, een geautomatiseerd meldsysteem met behulp van een handscanner. Zij worden
daarnaast begeleid door een reclasseringswerker. Onderzoek (Wilson, Naro & Austin, 2007) liet
zien dat het systeem met de kiosk leidde tot kostenbesparing en een kleine afname van recidive
(van 31% naar 28%). De toename van recidive die critici verwachtten, omdat continuïteit van
contact met reclasseringswerkers van groot belang werd geacht werd dus niet bewaarheid, maar
naast het melden bij de kiosk hadden de ondertoezichtgestelden ook contact met een
reclasseringswerker. Wel bleek dat het aantal malen dat een ondertoezichtgestelde zich niet
meldde, hoger was dan voor de invoering van de kiosk. In dit onderzoek werd niet nagegaan in
hoeverre de voorwaarden werden overtreden.

Begeleiding
De door de reclassering gekozen dimensies van de begeleiding (relatie&persoon/proces & regie)
komt inhoudelijk overeen met de meest gebruikte indelingen in de onderzoeksliteratuur (relatie
versus structurering) (Rex, 1999; Barry, 2000; Trotter, 2000; Farall, 2004; Burnett & McNeil, 2005;
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McCulloch, 2005, in: Poort, 2009; Andrews & Bonta, 2008). Als de literatuur wordt bestudeerd valt
het volgende op.
•

•

•

Tien activiteiten. De reclassering heeft de dimensies “relatie” en “structurering” verdeeld in
activiteiten. De activiteiten zijn te onderscheiden werkmethoden. Uit de literatuur komt niet
concreet naar voren of dit wel of geen effectieve indeling is en blijkt ook niet welke andere
indelingen gebruikt moeten worden; de literatuur is op dit onderwerp globaal en beperkt tot
de indeling in dimensies. Wel blijkt uit het interview met Dr Bonta dat in Canada twee
alternatieven zijn overwogen: een indeling gericht op criminogene factoren, en een indeling
gericht op denkfouten. De aanname van dat laatste is dat alle criminogene factoren
gerelateerd zijn aan denkfouten, zodat toezichthouders allerlei cognitieve en
probleemoplossende oefeningen met de cliënt kunnen doen die afgestemd kunnen worden op
alle criminogene factoren. Deze laatste indeling is in Canada gekozen. Een indeling gericht op
criminogene factoren zou volgens Dr Bonta te veel opleidingstijd te vragen terwijl in Canada
beoogd werd toezichthouders in maximaal drie dagen te trainen. Ook een indeling in de tien
activiteiten zou een intensieve opleiding kunnen blijken te vragen.
Waarom juist deze tien? De reclassering heeft ervoor gekozen om de methoden te
onderscheiden zodat toezichthouders bewust keuzes zullen maken. Omdat er geen openbare
verslagen beschikbaar zijn van de stap van literatuuronderzoek naar de gekozen activiteiten,
is niet geheel inzichtelijk waarom juist deze en geen andere activiteiten zijn gekozen. De
reclassering geeft aan dat de gekozen activiteiten door de reclasseringswerkers van de unit
waarin het nieuwe toezicht wordt getest als dekkend wordt ervaren, en dat de
onderverdeling ondersteunend wordt gevonden bij het structureren van hun werkproces.
Een indeling in minder categorieën zou echter meer aansluiten bij het doel van de
reclassering om een zo eenvoudig mogelijk model te hanteren. Bovendien zou een kleiner
aantal gemakkelijker te onthouden zijn door toezichthouders. Sommige activiteiten die
samenhang vertonen zouden samengevoegd kunnen worden. De activiteiten “arrangeren van
zorg of dienstverlening”, “systeemgericht werken” en “casusregie” zouden bijvoorbeeld
opgenomen kunnen worden in één activiteit “effectief gebruik van ondersteuning in de
samenleving”. De activiteiten “ondersteuning”, “ondersteuning bij behandeling”, “psychoeducatie” en “outreachend werken” zouden kunnen worden opgenomen in één activiteit
“probleemoplossing”. Per activiteit zouden dan de verschillende onderdelen opgenomen
kunnen worden in een checklist zodat voorkomen wordt dat bepaalde activiteiten aan de
aandacht van toezichthouders ontsnappen.
Vooral makelaarsrol? De specifieke activiteiten lijken vooral gericht te zijn op het inschakelen
van externe partijen (de rol van makelaar, die zorginstellingen, dienstverlening, het sociale
netwerk inschakelt en het proces coördineert). De keuze voor de rol van makelaar en
ondersteuner bij het aanleren van probleemoplossende vaardigheden wordt ondersteund
door de literatuur. Het onderdeel psycho-educatie komt niet direct naar voren uit literatuur
naar effectieve interventies voor delinquenten maar kan als activiteit gezien worden die
bijdraagt aan het verminderen van problemen. Het is niet duidelijk welke technieken
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hiervoor worden gebruikt (ook hiervoor kunnen cognitieve gedragstechnieken gebruikt
worden). Wat opvalt is dat de activiteiten zich voornamelijk beperken tot de makelaarsrol,
terwijl de effectiviteit van toezicht vergroot zou kunnen worden door de invloed die de
reclasseringswerker zelf uitoefent op het veranderingsproces van de cliënt (de functie van
“change agent”). De toezichthouder kan dat doen door oefeningen te doen, een rolmodel te
zijn en meer de rol van leraar te spelen (Trotter, 2000; Dowden & Andrews, 2004; Andrews &
Bonta, 2006; Bonta, 2008, 2009).
•

•

24

Twee criminogene factoren ontbreken. Uit de literatuur blijkt dat ook de criminogene
factoren “denkpatronen” en “antisociale attitudes” van grote invloed zijn op recidive 24. Deze
factoren krijgen echter nauwelijks aandacht binnen de beschrijving van de begeleiding,
behalve binnen de activiteit “ondersteuning bij behandeling of gedragsinterventie”. Gezien
het feit dat uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de justitiabelen problemen kent op het
gebied van criminele denkpatronen en ca. 45% op het gebied van antisociale-attitudes (Van
der Knaap & Bogaerts, 2007) en slechts een klein deel van de justitiabelen een
gedragsinterventie volgt (of is uitgevallen, of een interventie heeft afgerond maar nog wel
onder toezicht staat), lijkt het raadzaam om aan deze factoren expliciet aandacht te geven in
het reguliere contact met de ondertoezichtgestelde. Bovendien heeft de toezichthouder
relatief veel tijd ter beschikking (tot 120 uur). Deze twee factoren zouden bijvoorbeeld
toegevoegd kunnen worden als extra basisactiviteit.
Aandacht voor vaardigheden is beperkt. In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de
vaardigheden die de toezichthouder nodig heeft om effecten te kunnen bereiken en in te
spelen op de responsiviteit van de ondertoezichtgestelde (zoals het aanleren van
probleemoplossende en denkvaardigheden, het gebruik van effectieve autoriteit (“firm but
fair”), het verhelderen van de rol als toezichthouder, structurering, rolmodellering,
goedkeuring en afkeuring en het optreden voor de (rechten van) de ondertoezichtgestelde
(Rex, 1999; Barry, 2000; Trotter, 2000; Farall, 2004; Burnett & McNeil, 2005; McCulloch, 2005,
in: Poort, 2009; Andrews & Bonta, 2008; Wormith, 2004). Deze vaardigheden zijn niet
beschreven binnen het onderdeel begeleiding omdat verwacht wordt dat deze “tot het
basisrepertoire van de reclasseringswerkers behoren”, op grond van hun vooropleiding en de
beschrijving van de basismethodiek in “Het delict als maatstaf”. Omdat uit eerder onderzoek
(Jakobs et al., 2006; Abraham et al., 2007; Bonta et al, 2008) bleek dat er veel variëteit bestaat in
de uitvoering van het toezicht, en dat reclasseringswerkers het lastig vinden om taken voor
controle en begeleiding te combineren, is het de vraag of deze aanname terecht is. Het lijkt
raadzaam om na te gaan of dit werkelijk het geval is. Om het risico te verkleinen dat de
kwaliteit van de vaardigheden te zeer varieert tussen medewerkers, zouden de vaardigheden
concreter beschreven kunnen worden, met behulp van checklists en protocollen. Vervolgens
zou
geoefend kunnen worden in de beoogde opleiding en in werk- en

Denkfouten en antisociale attitudes zijn twee van de ‘Big Four Risk/Need Factors’, naast delictgeschiedenis
en antisociaal netwerk.
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casuïstiekbesprekingen25. Hieronder wordt een aantal vaardigheden genoemd dat uitwerking
verdiend.
o

Als eerste voorbeeld de activiteit “ondersteunen bij behandeling en gedragsinterventie”.
Hiermee wordt beoogd dat toezichthouders in overleg treden met trainers en
behandelaars om te bepalen op welke wijze zij moeten optreden en welke oefeningen zij
kunnen doen. Een alternatief daarvoor is het vooraf opstellen van landelijke instructies
voor toezichthouders, die deels ook al beschreven zijn in de handleidingen van
gedragsinterventies. Dit zou standaardisering bevorderen en bovendien minder tijd
vragen.

o

Ook voor het toeleiden naar werk of woning kunnen checklists worden opgesteld, zodat
ondertoezichtgestelden minder afhankelijk zijn van de kennis en het netwerk van de
toezichthouders. Vanuit een checklist kunnen uiteraard lokale varianten worden
opgesteld.

o

Ook kunnen oefeningen voor bijvoorbeeld probleemoplossing gebruikt worden die
beschreven zijn in handleidingen van gedragsinterventies en in de klinische psychologie
(zie bijvoorbeeld Lange, 2006; Lambert & Barley, 2001). Hoewel toezichthouders niet
worden geacht de rol van therapeut te spelen en hier ook niet voor opgeleid zijn, kunnen
hier wel concrete voorbeelden uit gebruikt worden die ondersteunend kunnen zijn. Juist
ook omdat de toezichthouders een lagere vooropleiding hebben dan therapeuten lijken
concrete instructies en voorbeelden van groot belang.

o

Ook blijkt uit onderzoek (Bonta et al., 2009) dat betere structurering van gesprekken leidt
tot meer gerichte aanpak van problemen van ondertoezichtgestelden. Instructies
hierover ontbreken in de documenten van begeleiding, zodat het risico optreedt dat
toezichthouders bepaalde onderdelen en problemen onvoldoende aandacht geven (zo
bleek uit Canadees onderzoek dat toezichthouders bepaalde criminogene factoren
amper aandacht gaven, zoals criminele vrienden, en te veel aandacht gaven aan
controle). Ook hier zou een korte checklist (binnen de activiteit ‘plannen & monitoren’)
kunnen helpen.

M.b.t. continuïteit
Een goede werkrelatie is essentieel bij het houden van toezicht en contact met dezelfde
toezichthouder is essentieel om een goede werkrelatie met de justitiabele op te bouwen (Maquire
& Raynor, 1997; Partridge, 2004, in: Poort & Eppink, in druk). De keuze van de reclassering om bij
ondertoezichtgestelden twee vaste begeleiders aan te stellen om continuïteit te garanderen en
daardoor een goede werkrelatie op te kunnen bouwen, wordt dan ook ondersteund door de

25

De documenten waarin begeleiding beschreven wordt, bevatten deels overeenkomende informatie
bevatten, maar deels niet. Zo wordt in Delict als maatstaf een deel van de taken voor begeleiding
beschreven, maar niet alles, en worden in “Begeleiding in toezicht (Bijlage)” nieuwe informatie gegeven.
Voor de overzichtelijkheid en de begrijpelijkheid van toezichthouders zou het aanbeveling verdienen om de
documenten met elkaar te integreren.
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literatuur. Bovendien zijn relatief veel activiteiten gericht op het coördineren en regisseren van
het gehele proces van toezicht.

6.5

Beo o g de resultate n e n ef f ecte n

De eisen die het ministerie van Justitie aan het toezicht stelde worden deels ingewilligd. Het
nieuwe toezicht bevat zoals beoogd een beperkt aantal gestandaardiseerde varianten van toezicht
(drie varianten voor de intensiteit en tien varianten voor de begeleiding) die zowel voor wat
controle als voor wat begeleiding betreft in vorm en intensiteit kunnen variëren. Er is een
geprotocolleerd systeem opgesteld (de “nalevingsprocedure”) voor de reacties op overtreding van
bijzondere voorwaarden, aanwijzingen en/of afspraken, en voor de rapportage daarover waarin de
taakverdeling voor de reclassering en andere partijen wordt beschreven. Er is een aantal
standaardregels opgesteld voor degenen die onder toezicht staan. Er zijn nog geen
kwaliteitscriteria voor het toezicht en een systeem voor de borging van kwaliteit volgens deze
criteria. Ook is er nog geen curriculum voor deskundigheidsbevordering van toezichthouders
opgesteld. Er is al een test gestart met het onderdeel controle van het nieuwe toezicht. Het
onderdeel begeleiding wordt in de zomer van 2009 getest. In het najaar zullen toezichthouders
opgeleid worden in de processtappen van Redesign Toezicht. Daarna zullen zij worden opgeleid
in de uitvoering van de begeleiding. De doelen van het nieuwe toezicht zijn: effectiviteit,
transparantie en een meer betrouwbare uitvoering. Daarnaast zou het toezicht moeten voldoen
aan de kwaliteitseisen snelheid, zekerheid, strengheid en rechtsgehalte. Hieronder wordt
geanalyseerd in hoeverre het nieuwe toezicht de doelen zou kunnen bereiken en of aan de
kwaliteitseisen wordt voldaan.

Effectiviteit
De aanname is dat de combinatie van controle en begeleiding, afgestemd op de risico’s,
criminogene factoren en responsiviteit, zal leiden tot schadebeperking, gedragsverandering en
uiteindelijk recidivevermindering. De literatuur geeft aanknopingspunten die deze hypothese
onderbouwen. Wel moet gezegd worden dat er nog weinig onderzoek is over de precieze
benodigde invulling van toezicht en dat er nog veel kennis ontbreekt over hoe gedragsverandering
bij verschillende typen delinquenten kan worden bereikt. Over effectieve controle is weinig
bekend, behalve dat controle alleen effectief kan zijn in combinatie met begeleiding. De
werkzame elementen betreffen een goede
relatie
tussen
toezichthouder en
ondertoezichtgestelde en een goede inhoud (die beschreven is in de vorige paragraaf). Deze
elementen krijgen op hoofdlijnen aandacht in Redesign Toezicht, maar worden weinig concreet
uitgewerkt. Verdere protocollering en verdieping zou de effectiviteit kunnen vergroten.
Bovendien ontbreekt expliciete aandacht voor twee belangrijke en veel voorkomende
criminogene factoren (denkpatronen en anti-sociale attitude). Tenslotte is er geen analyse gedaan
naar de competenties van reclasseringswerkers waardoor niet duidelijk is of zij over voldoende
vaardigheden beschikken om een goede relatie met ondertoezichtgestelden op te bouwen en
gesprekken effectief te structureren, hetgeen van belang is voor de effectiviteit.
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De keuze voor basisactiviteiten (voor elk toezicht) en specifieke activiteiten (voor sommigen) is
gemaakt op grond een kwalitatieve analyse van de huidige praktijk door de reclassering. Uit de
interviews bleek dat de keuze tot discussie heeft geleid en verschillende malen gewijzigd is.
Mogelijk kan een kwantitatieve analyse van de gegevens uit de database van de RISc meer licht
doen schijnen op de mate waarin de problematiek onder ondertoezichtgestelden voorkomt en de
daarbij passende activiteiten naar verwachting ingezet gaan worden (hetgeen ook van invloed is
op de kosten). De gegevens uit de RISc kunnen mogelijk niet op alle begeleidingsfactoren zicht
geven, maar naar verwachting wel op het merendeel van de activiteiten. Daarmee kan
ondersteuning worden gevonden voor de huidige keuze of kan deze waar nodig aangepast
worden.

Transparantie
Een van de doelen van Redesign Toezicht is transparante uitvoering. Om dat te kunnen bereiken is
het werkproces ontleed, in zo min mogelijk onderdelen. Er zijn drie niveaus voor controle en tien
activiteiten voor begeleiding. De activiteiten voor controle en registratie ervan zijn relatief
gedetailleerd en eenduidig beschreven, wat bijdraagt aan een transparante uitvoering. De
begeleidingsactiviteiten zijn op hoofdlijnen helder (de activiteiten) maar er zit relatief veel
ruimte in hoe de activiteiten “in de spreekkamer” worden ingevuld, omdat dit niet concreet is
beschreven. Dit brengt het risico met zich mee dat het voor toezichthouders onduidelijk is wat zij
moeten doen en dat zij dat op verschillende wijze doen. Dit risico kan ons inziens verkleind
worden door een deel van de processtappen nader te beschrijven in de vorm van protocollen of
checklists. Eerder in dit rapport zijn voorbeelden genoemd waarmee dergelijke concrete
beschrijvingen kunnen worden opgesteld, die door alle toezichthouders in het hele land gebruikt
kan worden, en waarbij evengoed voldoende ruimte is om flexibel in te spelen op veranderende
omstandigheden (deze vrije ruimte kan ook expliciet vermeld worden).
Een mogelijk probleem met betrekking tot verdere protocollering zou zijn dat het
toezichthouders kan belemmeren in het goed uitoefenen van hun taak (Menger & Krechtig, 2008).
Wanneer standaardisering te ver wordt doorgevoerd, zou de reclasseringswerker het gevoel van
autonomie ontnomen worden en zou deze het idee kunnen krijgen slechts een radertje in de
bureaucratische machine te zijn (WRR rapport, in: Menger & Krechtig, 2008). Door het opstellen
van protocollen zou echter niet alleen eenduidige uitvoering kunnen bevorderen, maar kan ook
voorkomen worden dat talloze reclasseringswerkers hun eigen wiel gaan uitvinden. Gebruik kan
worden gemaakt van andere werkvelden, zoals de (geestelijke) gezondheidszorg en klinische
psychologie, waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van protocollen waarbinnen ook de ruimte
bestaat voor de professional om af te wijken van het protocol als daarvoor goede redenen bestaan.
Daarnaast is het van belang, zo geeft de reclassering zelf ook aan, dat er zicht is op de
besluitvorming

van

toezichthouders.

casuïstiekbesprekingen.

Dit

kan ook opgenomen

worden

in

werk- en
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Betrouwbare uitvoering
Aangenomen wordt dat het toezicht meer uniform wordt uitgevoerd naar mate de procedures
eenvoudiger zijn. De indeling in drie toezichtniveau’s is inderdaad een eenvoudig werkprincipe.
De keuze voor de drie basisactiviteiten en zeven specifieke activiteiten lijkt dat principe te
verminderen. In de praktijk zou kunnen blijken dat de combinatie van drie levels en activiteiten
ingewikkeld is en risico’s meebrengt voor een betrouwbare uitvoering. Het lijkt goed mogelijk om
sommige activiteiten samen te voegen. Tevens is sturing van groot belang voor een betrouwbare
uitvoering. De vraag of het reclasseringstoezicht in de praktijk betrouwbaar zal worden
uitgevoerd wordt met behulp van een procesevaluatie onderzocht. Het gebruik van protocollen en
checklists kan de betrouwbaarheid van de uitvoering vergroten. Tevens kan dit evaluatie
vergemakkelijken en kan voorkomen worden dat een Redesign Toezicht onderzocht wordt dat
eigenlijk uit vele varianten bestaat.
Snelheid en zekerheid
Of het toezicht snel kan worden ingezet en of het niet-naleven van voorwaarden snel
consequenties zal krijgen, is mede afhankelijk van de ketenpartners. Zo kan controle afhankelijk
zijn van inzet van de politie, en kan het ingrijpen bij overtreding van voorwaarden afhankelijk
zijn van de opdrachtgever. In de praktijk zal moeten blijken in hoeverre deze doelen behaald
worden. De reclassering kan invloed uitoefenen op de snelheid van handelen door middel van het
maken van afspraken met ketenpartners.
Strengheid en rechtsgehalte
Voor de strengheid en het rechtsgehalte van de straffen en consequenties van het overtreden van
voorwaarden is de reclassering afhankelijk van de opdrachtgever. Over de strengheid van straffen
kan het volgende gezegd worden. Straffen kunnen effectief zijn, maar vooral als ze een directe
relatie hebben met het gedrag, snel worden ingezet, gevarieerd, consistent en passend zijn. Milde
straffen kunnen voldoende zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen, vooral als men het
type straf varieert. De extremiteit van de straf bevordert wel het leergedrag, maar er is geen
sprake van een monotone functie, deze vlakt af en op een gegeven moment zal verzwaring van de
straf geen additioneel effect meer sorteren (Kazdin, 2001, in: Van der Pligt et al, 2007). Een
belangrijker middel om straffen effectief te laten zijn is om de negatieve consequenties op
ongewenst gedrag te variëren. Een hoger risico zal dus gepaard moeten gaan met intensere
controles en niet per definitie met intensere straffen, maar juist bij voorkeur milde en gevarieerde
straffen. Deze inzichten kunnen door de opdrachtgever gebruikt worden bij het opleggen van
juridisch straffen. Maar ook toezichthouders kunnen deze kennis gebruiken, niet om juridische
straffen op te leggen, maar in de wijze waarop zij bijvoorbeeld feedback geven, corrigerend
optreden en waarschuwingen geven. Met name de combinatie van controle en begeleiding
verdient nadere uitwerking.
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6.6

B e oord e l i ng

van

mog e l i jk e

e ff ecti vite it

m et

crit e ri a

van

de

Erkenn ing scomm is s i e G e d ra g sinte rv e nti e s Jus titiab el e n
Hiervoor zijn de verschillende aspecten van het nieuwe toezicht geanalyseerd aan de hand van
onderzoeksliteratuur. Daarin kwam een aantal aspecten naar voren die ook gebruikt worden bij de
beoordeling van gedragsinterventies door de

Erkenningscommissie

Gedragsinterventies

Justitiabelen. In het document over begeleiding wordt aangegeven dat beoogd wordt dit
onderdeel voor te leggen aan deze Erkenningscommissie. Hoewel de criteria die de commissie
gebruikt specifiek zijn ontwikkeld voor de beoordeling van de mogelijke effectiviteit van
gedragsinterventies, zijn het algemene criteria die ook bruikbaar zijn voor de beoordeling van
effectiviteit van andere vormen van gedragsverandering (De Kogel & Nagtegaal, 2008). De criteria
zijn gericht op: de theoretische onderbouwing, de selectie van justitiabelen, de dynamische
criminogene factoren, protectieve factoren en vaardigheden waar de interventie op is gericht, de
(behandel)methoden, de fasering, intensiteit en duur van de interventie, het vergroten van
betrokkenheid en motivatie van de justitiabele, de continuïteit van de aanpak, de wijze van
uitvoering en evaluatie.
Over de meeste van deze criteria is in het voorgaande hoofdstuk informatie gegeven. Zoals
aangegeven is het nieuwe toezicht gebaseerd op een theoretisch kader dat ondersteund wordt
door wetenschappelijk onderzoek. Daarbij moet echter worden aangegeven dat onderzoek naar
de specifieke invulling van toezicht beperkt is. De methode voor selectie van justitiabelen en
indicatiestelling is niet opgenomen in deze planevaluatie waardoor daarover geen uitspraken
kunnen worden gedaan. De wijze waarop toezichthouders activiteiten voor begeleiding kiezen
hangt af van de bijzondere voorwaarden en de professionele inschatting van de toezichthouder.
Dit laatste brengt risico’s met zich mee. De methode voor begeleiding is op hoofdlijnen
beschreven, zodat de methode niet precies duidelijk is en varianten kunnen ontstaan. Om
justitiabelen en continuïteit te bevorderen wordt de methode Motivational Interviewing
gebruikt, waarin alle reclasseringswerkers opgeleid zijn of worden. De intensiteit, fasering en
duur van het toezicht wordt afgestemd op de risico’s, criminogene factoren en responsiviteit van
de cliënt, die vertaald zijn in bijzondere voorwaarden. Er is nog geen systeem voor opleiding en
kwaliteitsbewaking ontwikkeld. De gebruikelijke wetenschappelijke volgorde wordt niet geheel
toegepast bij het nieuwe toezicht. Al voor de start van de planevaluatie, en voordat het onderdeel
begeleiden was beschreven, is een test gestart. Het onderdeel begeleiden zal nog worden getest.
Een proces- en effectevaluatie zijn beoogd. Samenvattend kan gezegd worden dat het model van
het nieuwe reclasseringstoezicht is gebaseerd op de beschikbare maar beperkte kennis uit
wetenschappelijk onderzoek, maar dat nog een aantal elementen op hoofdlijnen beschreven is of
in ontwikkeling is, zodat veel criteria nog niet beoordeeld kunnen worden en het risico bestaat
dat er veel variëteit zal ontstaan in de kwaliteit en wijze van uitvoering van het nieuwe toezicht.
In Figuur 2 op de volgende pagina worden de belangrijkste bevindingen uit dit hoofdstuk
schematisch weergegeven.
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Fig uur 2: Ev alua tie van h et m od el van he t nie uwe re classe rin gs toez ich t

Methode voor
diagnose/indicatiestelling/advisering
is op hoofdlijnen
wetenschappelijk
onderbouwd.

Betrouwbaarheid en
validiteit van het
model voor
indicatiestelling
wordt nog
geëvalueerd.

Expliciet
beslismodel
ontbreekt. Model
zou betrouwbaarheid en
transparantie
vergroten.

Noodzaak van
verwachten
activiteiten is niet
kwantitatief
onderzocht. Kan
m.b.v. RISc.

Samenvoeging van
activiteiten kan
eenvoud van het
werkproces
bevorderen.

Aandacht voor
denkpatronen,
antisociale attitudes
en rol van ‘change
agent’ beperkt. Zou
effectiviteit vergroten.

De witte blokken geven de beleidstheorie van het toezicht weer (zoals beschreven in hoofdstuk 4). De grijze blokken
geven aan op welke onderdelen de beleidstheorie wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en op
welke onderdelen aanvullingen mogelijk zijn (zoals beschreven in hoofdstuk 6).

•
•
•
•
•

Diagnose, indicatiestelling en a dvisering
Inschatten risico op recidive en schade, criminogene behoeften en responsiviteit
(met behulp van RISc)
Vaststellen benodigde aanpak (waaronder detentie, voorwaardelijke sancties, deelname aan
gedragsinterventies en/of toezicht)
Vaststellen einddoelen van het toezicht
Indeling in toezichtslevel 1/2/3 op grond van risico op recidive en schade
Advies van reclassering aan opdrachtgever, over (o.a.) welke specifieke bijzondere voorwaarden
moeten worden opgelegd om einddoelen te bereiken

Vaststellen juridisch kade r doo r o pd rachtgeve r
• Opleggen straf of maatregel met bijzondere voorwaarden
• Verzoek aan reclassering om toezicht te houden op naleving
bijzondere voorwaarden

Begeleiding
• Opstellen plan
• Afhankelijk van RISc (risico,
behoeften en responsiviteit) en
omstandigheden
• Gericht op bijzondere
voorwaarden en
randvoorwaarden om die te
kunnen naleven
• Door middel van 3
basisactiviteiten (motiveren &
stimuleren; plannen &
monitoren, praktische hulp)
en 7 specifieke activiteiten
(systeemgericht werken,
ondersteunen, arrangeren van
zorg of dienstverlening,
ondersteuning bij behandeling
of gedragsinterventie, psychoeducatie, outreachend werken,
casusregie).
• Aflopend aan het einde van de
toezichtsperiode
• Professioneel en integer

Gedragsverandering op
korte en langere termijn
Concrete beschrijving ontbreekt.
M.b.v. protocollen
kan transparantie,
betrouwbaarheid
en effectiviteit
vergroot worden.

Combinatie van
begeleiding en
controle wordt
onderbouwd, maar
nadruk moet liggen
op begeleiding.

Methodische uitleg
over combinatie van
begeleiding en
controle ontbreekt.

Onduidelijk is of
toezichthouders
beschikken over
benodigde vaardigheden en juiste
houding.

Opleiding en systeem
voor kwaliteitsbewaking zijn nog in
ontwikkeling.

Schadebeperking

Voorstel voor
aangepaste
aanpak

Controle
• Opstellen plan
• Afhankelijk van RISc (risico,
behoeften en responsiviteit)
• Specifiek gericht op
specifieke risico’s en
bijzondere voorwaarden
• Door middel van
verschillende (moderne)
methoden (gesprek;
Keuze voor
inschakelen van het
controlemiddelen
informeel netwerk;
die pakkans
signalering door formeel
netwerk (politie of
vergroten wordt
wetenschappelijk
zorginstellingen); urineondersteund.
test; (omgekeerd) electronisch toezicht; peilset;
global positioning system).
• Bij het overtreden van
voorwaarden snel, zeker en
consequent gevolgen
• Aflopend aan het einde van
de toezichtsperiode
• Professioneel en integer

Gedragsverandering
op korte termijn

Recidivevermindering

Vaststellen overtreding
bijzondere voorwaarden
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Conclusie

62

63

Hoofdstuk 7
Conclusie

In de vorige hoofdstukken is het nieuwe reclasseringstoezicht ontleed en zijn de verschillende
onderdelen

en

verwachte

werkzame

mechanismen

getoetst

aan

de

hand

van

de

onderzoeksliteratuur. Hieronder wordt een samenvatting van het voorafgaande gegeven, door het
beantwoorden van de onderzoeksvragen. Daarna wordt een conclusie geformuleerd.
On d e rz oek s v ra a g 1

Wat is op hoof d l ij n e n d e on d e rl igg e n d e b e l e i d sth e ori e v a n
h et ni e uw e recla s s e ri ng stoe z icht? (Hoof dstukke n 4 en 5)

De onderliggende beleidstheorie van het nieuwe reclasseringstoezicht is beschreven in
hoofdstukken 4 en 5. Samengevat bestaat de theorie uit de volgende stappen: het stellen van een
diagnose van de problematiek van de justitiabele (van het risico op recidive, risico op schade,
criminogene factoren en responsiviteit) leidt tot inzicht in de benodigde intensiteit en inhoud
van het toezicht. De inhoud van het toezicht bestaat uit een combinatie van controle en
begeleiding. Een advies op grond van de diagnose, door de reclassering, leidt tot het opleggen van
specifieke bijzondere voorwaarden door de opdrachtgever. Het controleren van de bijzondere
voorwaarden leidt tot schadebeperking en gedragsverandering op korte termijn. Controle leidt in
combinatie met begeleiding tot gedragsverandering op langere termijn en uiteindelijk tot
recidivevermindering. Mochten de bijzondere voorwaarden tijdens het toezicht overtreden
worden, dan wordt beoogd snel in te grijpen. De reclassering verwacht dat het nieuwe toezicht
zal leiden tot een toename van de effectiviteit, transparantie en betrouwbaarheid van de
uitvoering van toezicht. Bovendien wordt beoogd dat het nieuwe toezicht voldoet aan de
kwaliteitseisen

voor

strafrechtelijke

interventies:

snelheid,

zekerheid,

strengheid

en

rechtsgehalte.
On d e rz oek s v ra a g 2

O p w elk e a ann a m e s ov e r we rk z a m e m ech an is m e n i s h et
ni e uw e recl a s s e ring stoe z icht ge stoe l d ? (Hoofd stuk 5)

De veronderstelde werkzame mechanismen van het nieuwe toezicht zijn, volgens de
reclassering, de volgende. Gedragsverandering kan bereikt worden door een aanpak die is
afgestemd op het risico op recidive en schade, de criminogene behoeften, responsiviteit en
omstandigheden van de individuele justitiabele. Als het toezicht bestaat uit een combinatie van
controle en begeleiding zal het toezicht mede bijdragen aan gedragsverandering en uiteindelijk
recidivevermindering. Hoe hoger de risico’s, hoe intensiever deze combinatie over het algemeen
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moet zijn. Gedragsverandering op korte termijn kan bereikt worden door controle. Door middel
van inzet van moderne controlemiddelen wordt het overtreden van voorwaarden sneller
gesignaleerd en wordt de pakkans vergroot. Gedragsverandering op langere termijn is te bereiken
door de combinatie van controle en begeleiding, uitgevoerd door een professionele
reclasseringswerker. De begeleiding wordt gericht op het opbouwen van een goede relatie met de
ondertoezichtgestelde en een passende inhoud. De activiteiten die daarbij ingezet worden zijn
verdeeld in tien categorieën. Door de keuze van de activiteiten wordt effectiviteit verwacht en
door de indeling in afzonderlijke categorieën wordt transparante en betrouwbare uitvoering
verwacht. Doelmatige verdeling van middelen wordt naar verwachting bereikt door 10% van de
middelen te besteden aan cliënten met een hoog risico, 35% aan cliënten met een gemiddeld
risico en 55% aan cliënten met een laag risico.
On d e rz oek s v ra a g 3

Is d e b e l e i d sth eori e cons i ste nt, on d e rbouwd e n re a l i stisch?
(Hoof dstuk 6)

Consistentie
Op hoofdlijnen is de beleidstheorie consistent. Het principe “hoe meer risico, hoe intensiever het
toezicht moet zijn”, wordt in het nieuwe toezichtsmodel toegepast maar hoe de intensiteit
binnen de begeleiding vorm zal krijgen is niet geheel duidelijk. Het is nog niet duidelijk of de
keuze voor de inzet van de middelen (gebaseerd op “schaarsteverdeling”) overeenkomt met de
daadwerkelijke verdeling van risico’s onder de doelgroep (hoe groot is de groep met het hoogste
risico?). Dit kan risico’s met zich meebrengen voor de kosten (als het aantal cliënten dat een
intensiever toezicht moet krijgen hoger blijkt te zijn dan verwacht) en/of de effectiviteit (als
cliënten onterecht een te laag intensief toezicht zouden krijgen om vast te kunnen houden aan de
verdeling van middelen). Voor de groep met het laagste risico wordt het minst intensieve toezicht
ingezet. Dat wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat intensieve
aandacht voor deze groep niet tot veel recidivevermindering leidt en zelfs tot meer recidive kan
leiden. Het is niet duidelijk tot hoever de intensiteit (en inzet van middelen) reikt voor de groep
met de meest weerbarstige problematiek, waarvan wellicht geen gedragsverandering kan worden
verwacht.
Een ander aspect van de beleidstheorie is dat een zo eenvoudig mogelijk werkproces leidt
tot een transparante en betrouwbare uitvoering. Het principe van drie toezichtniveau’s lijkt hier
aan te voldoen, maar dit lijkt niet geheel op te gaan voor de combinatie met tien
begeleidingsactiviteiten, waarvan drie basisactiviteiten en zeven activiteiten die naar keuze
kunnen worden ingezet. Met de gekozen onderverdeling van de werkzaamheden zal de
reclassering naar verwachting meer standaardisering bereiken op het niveau van ondernomen
acties (is er gecontroleerd, zijn er begeleidingsactiviteiten uitgevoerd?). Op een meer concreet
niveau (wat gebeurt er in de spreekkamer?) dreigt echter het risico dat de huidige globale
beschrijving van de activiteiten voor begeleiding (te) veel ruimte laat voor variëteit.
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Onderbouwing
De beleidstheorie wordt op hoofdlijnen onderbouwd door (relatief beperkte) onderzoeksliteratuur
maar met name het onderdeel begeleiding vraagt nadere uitwerking om te kunnen beoordelen in
hoeverre de relevante aspecten daadwerkelijk zullen worden toegepast. De keuze om het toezicht
te baseren op risico’s, criminogene factoren, responsiviteit en omstandigheden van de
ondertoezichtgestelde wordt wetenschappelijk ondersteund. Ook is duidelijk dat toezicht moet
bestaan uit een combinatie van controle en begeleiding. Onderzoek geeft geen uitsluitsel over het
aantal uren dat besteed moeten worden aan het toezicht. Wel blijkt duidelijk dat de nadruk op
begeleiding moet liggen, omdat te veel controle niet effectief of zelfs averechts kan werken. De
keuze voor controlemiddelen die de pakkans vergroten wordt ondersteund door onderzoek
waaruit blijkt dat de aanpak intensiever moet zijn naarmate de risico’s groter zijn en dat de
pakkans van belang is. De procedures voor controle zijn eenduidig en gedetailleerd beschreven.
De begeleiding is, overeenkomstig onderzoeksresultaten, gericht op het opbouwen van een goede
relatie tussen de toezichthouder en ondertoezichtgestelde, en op een goede inhoud (die
beschreven is in het vorige hoofdstuk). De activiteiten die door de reclassering zijn gekozen komen
ook uit de onderzoeksliteratuur naar voren. Er ontbreekt echter ook een aantal aspecten die
volgens de onderzoeksliteratuur ook relevant zijn voor een effectief toezicht. Het betreft ten
eerste twee belangrijke en veel voorkomende criminogene factoren bij justitiabelen:
denkpatronen en anti-sociale attituden. Het toezicht zou aan effectiviteit kunnen winnen door
aandacht te schenken aan deze twee factoren (bijvoorbeeld door deze op te nemen in een extra
basisactiviteit). De toezichthouder kan in het reguliere contact de ondertoezichtgestelde leren
om denkpatronen en attituden te wijzigen en kan daarmee de rol van makelaar verbreden tot de
rol van “change agent”.
Ten tweede wordt in de onderzoeksliteratuur veel aandacht geschonken aan de houding en
vaardigheden die reclasseringswerkers nodig hebben om het werk goed uit te kunnen voeren en
om de taken voor controle en begeleiding te combineren. Deze vaardigheden worden echter niet
beschreven in de documenten van het nieuwe toezicht omdat de reclassering ervan uitgaat dat
deze tot “het basisrepertoire” van de reclasseringswerkers behoren. Uit onderzoek blijkt echter
dat reclasseringswerkers vaak moeite hebben met het combineren van controle en begeleiding, en
dat er veel variëteit is in de uitvoering tussen verschillende medewerkers. Het is daarom van
belang om 1) expliciet te beschrijven hoe de taken voor controle en begeleiding gecombineerd
moeten worden, 2) na te gaan of reclasseringswerkers zoals verwacht over de benodigde
vaardigheden en juiste houding beschikken, en hier aandacht aan te besteden in opleiding en
coaching, 3) protocollen, checklists en beslismodellen te ontwikkelen voor de wijze waarop de
activiteiten moeten worden gekozen en uitgevoerd. Het invoeren van dergelijke methoden zou
niet alleen ondersteunend kunnen zijn voor toezichthouders, maar zou ook evaluatie en
systematische verbetering van het toezicht vergemakkelijken.
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Realisme
Is het realistisch dat de gestelde doelen bereikt worden met het nieuwe toezicht? De doelen zijn:
effectiviteit (schadebeperking, gedragsverandering en recidivevermindering), transparantie en
betrouwbaarheid van uitvoering van het toezicht. Tevens zou het toezicht moeten voldoen aan de
kwaliteitseisen snelheid, zekerheid, strengheid en rechtsgehalte.
De inhoud van het nieuwe toezicht wordt op hoofdlijnen ondersteund door kennis uit
wetenschappelijk onderzoek over effectiviteit van gedragsverandering, maar doordat een aantal
onderdelen van het toezicht nog weinig concreet is uitgewerkt, bestaat het risico dat de doelen
niet bereikt kunnen worden. Van onderdelen die nog in ontwikkeling zijn kan de effectiviteit nog
niet ingeschat worden. Om de doelen te bereiken zijn de volgende aspecten van belang.
1

De methoden voor het inschatten van het risico op schade, het model voor indicatiestelling
en het kiezen van de begeleidingsactiviteiten moeten betrouwbaar en valide zijn.

2

De inhoud van de begeleidingsactiviteiten moet concreet en met meer verdieping beschreven
worden en processtappen kunnen in protocollen, checklists en beslismodellen worden
opgenomen.

3

De beoogde training voor toezichthouders moet ontwikkeld zijn, en moet in ieder geval
gericht zijn op het aanleren van vaardigheden voor het combineren van controle en
begeleiding, vaardigheden om een goede relatie op te bouwen met ondertoezichtgestelden en
eenduidige uitvoering van de activiteiten. Nagegaan moet worden of toezichthouders over de
benodigde vaardigheden beschikken.

4

Het beoogde systeem voor kwaliteitsbewaking moet goed ontwikkeld en ingevoerd zijn.
Diverse deskundigen geven aan dat een opleiding alleen niet werkt, maar dat follow-up,
coaching en kwaliteitsbewaking essentieel zijn. Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking
kunnen essentiële indicatoren worden benoemd die bewaakt worden en waarop tijdens de
implementatie gestuurd wordt.

5

De bijzondere voorwaarden moeten onmiddellijk worden besproken en uitgelegd aan de
delinquent, en op dusdanige wijze dat de kans vergroot wordt dat hij of zij de voorwaarden
als rechtvaardig beschouwt zodat de kans op naleving wordt vergroot.

6

De adviezen van de reclassering moeten helder en onderbouwd zijn.

7

De reclassering en ketenpartners moeten snel kunnen handelen en de visies van de
verschillende partners moeten op elkaar zijn afgestemd.

8

Sancties bij het niet naleven van voorwaarden moeten bij voorkeur snel, rechtvaardig (ook in
de ogen van de dader) en gevarieerd zijn.

9

Nagegaan moet worden of de verdeling van middelen overeenkomt met de daadwerkelijke
verdeling van risico’s en criminogene behoeften onder de doelgroep (met andere woorden: of
55% van de ondertoezichtgestelden inderdaad een laag intensief toezicht nodig heeft, 35%
een matig intensief toezicht en 10% een zeer intensief toezicht). Als dat niet het geval is, dan
brengt dit risico’s mee voor de kosten en/of de effectiviteit van het toezicht.

10 Nagegaan moet worden of de in te zetten tijd en middelen per toezichtslevel voldoende zijn
om de doelen te bereiken.
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Ten slotte is een volgorde voor het testen in de praktijk en evaluatie van belang om mogelijke
knelpunten in een vroeg stadium te signaleren en te verhelpen. Het WODC raadt aan om de
‘wetenschappelijke evaluatieketen’ te volgen (Wartna, 2005). Tot nu toe is het werken met nieuwe
methoden voor controle in de praktijk getest. Een test met de begeleidingsactiviteiten zal nog
plaatsvinden. Daarna worden toezichthouders opgeleid in de algemene processtappen, vindt
landelijke implementatie plaats en pas daarna de opleiding in het uitvoeren van de
begeleidingsactiviteiten. Omdat juist de inhoud van de begeleiding en de combinatie ervan met
controleren van essentiële invloed op de effectiviteit is, verdient het aanbeveling om deze
volgorde te wijzigen: eerst integrale opleiding, dan een integrale test en dan landelijke
implementatie. Het nadeel daarvan is echter, zo geeft de reclassering aan, dat uitstel van de
landelijke implementatie zou leiden tot verlies aan draagvlak bij medewerkers, die al klaar staan
om met het nieuwe toezicht te gaan werken. Uit het onderzoek blijkt ook dat er grote druk ligt op
een snelle start van landelijke implementatie. De vraag is of de strakke planning, die voortkomt
uit toezeggingen van de staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer, niet ten koste gaat van
de effectiviteit. Bij minder tijdsdruk zou de inhoud van het toezicht eerst “uitontwikkeld”
kunnen worden, waardoor mogelijke knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en verholpen zouden
kunnen worden. Dat zou ook de landelijke implementatie kunnen versoepelen.

C o ncl usie
Het nieuwe reclasseringstoezicht wordt op hoofdlijnen ondersteund door (soms nog beperkte)
kennis uit wetenschappelijk onderzoek, maar door de weinig concrete uitwerking van met name
het onderdeel begeleiding, dat juist essentieel is, is er het risico dat de doelen niet bereikt kunnen
worden. Door het toevoegen van een aantal elementen en het ontwikkelen van checklists en
protocollen zou de effectiviteit vergroot kunnen worden. Daarnaast ontbreken nog belangrijke
onderdelen, zoals de opleiding voor toezichthouders en een methode voor kwaliteitsborging,
zodat de effectiviteit van deze onderdelen niet kan worden ingeschat.
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