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Buitenlandse voorbeelden van sanctie-uitvoering  
 

1 Inleiding 

Nederland is niet het enige land dat over hervormingen van zijn sanctie-uitvoering nadenkt. Ook in Engeland 

en Amerika, om twee exemplarische landen te noemen, zijn prison reform en het algemenere criminal justice 

reform in de afgelopen jaren een grote onderwerpen geworden. Zo hebben in het afgelopen jaar zowel presi-

dent Obama als minister president Cameron betogen gehouden voor een ommezwaai. Zij erkennen dat opslui-

ten niet werkt als het om duurzame recidivevermindering gaat, en dat áls de overheid mensen opsluit, 

bijvoorbeeld om hun daden te vergelden of de maatschappij te beschermen, zij dat humaan moet doen, zodat 

detentieschade beperkt blijft en gedetineerden zich goed kunnen voorbereiden op hun re-integratie. 

 

Tegelijkertijd zijn er landen zoals Noorwegen en Schotland waar al langere tijd een andere kijk op de aanpak 

van criminaliteit bestaat, met interessante initiatieven en innovaties als gevolg. In Noorwegen staat nagenoeg 

alles wat justitie doet in het teken van re-integratie, en in Schotland heeft juist preventie een centrale plaats 

en dan niet alleen voor justitie maar ook voor aangrenzende en overlappende maatschappelijke sectoren, 

zoals de zorg. 

 

In dit document geven we een overzicht van buitenlandse visies op wat wij hier sanctie-uitvoering noemen. 

We hebben informatie uit wetenschappelijke literatuur, officiële documenten van overheden, en artikelen uit 

kranten en tijdschriften samengebracht in enkele korte en toegankelijke paragrafen. We hebben ons vooral 

gericht op initiatieven en experimenten die voor ons interessant waren bij het schrijven van het whitepaper, of 

die ons hebben gesterkt in onze opvattingen over de veranderingen die we voorstellen. Dat doen we per land. 

Daarna proberen we enkele universele lijnen uit het geheel te halen. 

 

2 Engeland en Wales: under construction 

Engeland en Wales
1
 waren lange tijd een soort gidslanden voor de rest van Europa.. What Works? (zie hoofd-

stuk ..) is vanuit Canada grotendeels via deze landen in Nederland terechtgekomen en veel van wat wij hier 

hebben ingevoerd, zoals de erkenningscommissie voor gedragsinterventies, de RISc, en de drie niveaus van 

toezicht, hebben we gemodelleerd naar hun voorbeelden. Hoewel inmiddels de invloed van Engeland en 

Wales in Nederland tanende is, blijft het interessant om de ontwikkelingen aldaar te volgen, vooral omdat de 

overheid van Engeland en Wales in de afgelopen jaren de reclassering en het gevangeniswezen ingrijpend 

heeft gereorganiseerd. De resultaten daarvan zijn nog pril. De eerste rapporten van de inspectie zijn over het 

algemeen kritisch, maar zij noemt ook positieve (regionale) uitzonderingen.  

 

                                                                 
1
 Hoewel Engeland, Wales en Schotland veel gemeen hebben, zijn er voldoende interessante verschillen tussen de eerste twee enerzijds 

en Schotland anderzijds om ze ook hier afzonderlijk te behandelen.  

Voor de sanctie-uitvoering 
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Los daarvan zijn er in Engeland en Wales ongeveer dezelfde ontwikkelingen als hier te zien, maar zeker op het 

gebied van detentie hebben ze andere uitdagingen. Hieronder beschrijven we enkele ontwikkelingen die 

relevant zijn geweest voor onze analyses.   

2.1 PRISON REFORM 

In Engeland en Wales hebben alle politieke partijen geconcludeerd dat het justitiële systeem in het algemeen 

en het penitentiaire systeem in het bijzonder aan ingrijpende vernieuwingen toe is. Premier Cameron gaf 

begin 2016 een historische speech over gevangenissen; het was meer dan twintig jaar geleden dat een prime 

minister over dit onderwerp had gesproken. In deze toespraak noemde hij de ‘scandalous failure’ van het 

prison system om justitiabelen te rehabiliteren, en de noodzaak om aan dat falen iets te doen. Ook de staats-

secretaris voor justitie Michael Gove stelde dat “onze straten niet veiliger zullen zijn, onze kinderen niet goed 

beschermd zullen zijn en onze toekomst niet zeker zal zijn, tenzij we de manier waarop we gevangenen be-

handelen veranderen en hun leven verbeteren”. De Howard League for Penal Reform had meteen na de 

speech van Cameron een onderzoek laten doen naar de publieke opinie over het nieuwe gedachtengoed en de 

conclusie was dat de meerderheid van de ondervraagden het op veel punten met hem eens was.  

 

In Engeland en Wales ligt de nadruk vooral op hervorming van het gevangeniswezen. Dat is niet vreemd, want 

in tegenstelling tot in Nederland, zitten er in Groot Brittannië nog steeds erg veel mensen vast. En onder hen 

zijn net als in Nederland veel gedetineerden met psychiatrische problemen en/of licht verstandelijke beperkin-

gen, en veel mensen die voordat ze vast kwamen te zitten al problemen hadden en daarvoor overheidshulp 

kregen. Men is zich er wel van bewust dat er daarom iets moet veranderen. De gevangenissen zijn oud en 

overvol – ze gaan er zes nieuwe bouwen – en vooral het geweld binnen baart de regering zorgen. Er zijn ge-

middeld per week zo’n zeshonderd incidenten van mensen die zichzelf iets aandoen (waaronder gemiddeld 

één zelfmoord) en 350 gevallen van geweld tussen personen (waaronder 90 tegen personeel). 

Cameron heeft daarom drie lijnen geïntroduceerd waarlangs hij modernisering van het gevangeniswezen wil 

invoeren (zijn opvolgster, Theresa May, zet zijn beleid voort).  

 

We noemen ze hieronder en als het relevant is maken we korte vergelijkingen met de veranderingen die K&K 

voorstaat. 

- Autonomie voor professionals door vermindering van bureaucratic micromanagement en decentralisatie 

van verantwoordelijkheden. Deze veranderlijn komt grotendeels overeen met de derde uit het whitepaper 

van K&K (vakmanschap voorop). In de prison reform ligt de nadruk vooral op decentralisatie van verant-

woordelijkheden en bevoegdheden, om bijvoorbeeld directeuren van Inrichtingen meer zelf te laten bepa-

len, In transforming rehablitation gaat het (ook) om de front-line professionals. Zij moeten“the flexibility 

and resources to innovate and do what works” krijgen (zie verder paragraaf 2.2). 

- Transparantie en rekenschap. Autonomie moet samengaan met transparante verantwoording van het 

werk, door te laten zien wat er gebeurt. Dat is niet alleen bedoeld ‘ter controle’ maar ook om beter inzicht 

te krijgen in wat nu werkt en wat niet. Op een vraag als ‘Which is the prison where offenders get the best 

qualifications to help them get a job when they’re released?’ was het antwoord: weten we niet. 

- Interventies en behandeling. Om hun gedrag te veranderen moeten gedetineerden geholpen worden. Én 

om hun levens een andere draai te geven, want veel van die levens waren al ‘shot to pieces at the start’. 

Gevangenissen moeten daarom ook zorg leveren. Hoewel in Nederland juist meer nadruk komt te liggen op 

zogenoemde ‘importmodellen’ (zorg, hulpverlening en onderwijs komen van buiten naar binnen), is de on-

derliggende idee in Engeland en Wales wel hetzelfde als hier, namelijk dat een sanctie niet los staat van 

iemands geschiedenis en toekomst (wat K&K ‘levensloop centraal’ noemt). 
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2.2 TRANSFORMING REHABILITATION 

Transforming rehabilitation is een grootscheepse hervorming van het hele stelsel dat verantwoordelijk is voor 

re-integratie van ex-gedetineerden, gevangenissen en de reclassering, met nadruk op de laatste. De aanleiding 

ervoor was de onveranderlijk hoge recidive en het daaruit voorkomende besef dat straffen alleen kennelijk 

niet genoeg zijn om “levens van mensen in het gareel te krijgen en hen te laten stoppen met criminaliteit”. De 

kern van de transformatie bestaat uit de volgende principes, die zoals ook de principes voor hun prison reform, 

veel op de veranderlijnen en –agenda van K&K lijken.  

- Een consistente en continue overgang van detentie naar de gemeenschap. De term is ‘support through the 

prison gate’. 

- Iedereen krijgt ondersteuning, ook mensen met een korte gevangenisstraf (waaronder de mensen die wij 

veelplegers noemen).  

- Andere domeinen (the public sector) moeten een cruciale rol nemen als om de maatschappij veiliger te 

maken; 

- vrijwilligersorganisaties  kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, door begeleiding van (ex-

)veroordeelden. 

- Samenwerkingsverbanden met lokale autoriteiten en organisaties zijn de basis voor re-integratie, op alle 

voor de hand liggende levensgebieden: huisvesting, werk, en (geestelijke) gezondheidszorg.  

 

Zoals we al schreven, lijken de uitgangspunten veel op de onze. Het grote verschil met de Nederlandse situatie 

is dat de Britten hebben besloten om de reclassering te reorganiseren. Ze hebben in feite de sector in tweeën 

gehakt. Er is een nieuwe landelijke reclassering voor veroordeelden die ernstige delicten hebben gepleegd en 

die een groot risico op schade voor de maatschappij vormen en er zijn  (commerciële) aanbieders die voor het 

andere deel van de doelgroep aanbod kunnen ontwikkelen en aanbieden. 

 

De inspecties voor het gevangeniswezen en de reclassering hebben een eerste evaluatie van het nieuwe stel-

sel, in het bijzonder van ‘Through the Gate’, opgeleverd en hun conclusie was dat de resultaten tot nu toe  

teleurstellend zijn, op een enkele positieve uitzondering na. Belangrijkste vaststelling is dat de Community 

Rehabilitation Companies niet hebben geleverd wat ze hadden beloofd omdat ze onderschat hebben hoe 

moeilijk de doelgroep en dus het werk is. Daarnaast blijkt dat dat ze geen goede (financiële) motieven hebben 

om zich op betekenisvol werk (‘anything meaningful’) te richten waarmee ze re-integratie kunnen bevorderen. 

Recidivebeperking blijkt een onbruikbare maat voor hun prestaties en de financiën omdat het te ver weg ligt 

en zij er vaak geen invloed op kunnen uitoefenen. Ze laten dat doel dan ook voor wat het is en gaan voor korte 

termijn-acties die meteen geld opleveren. Daarnaast stellen de inspecties dat de kwaliteit van vooral de scree-

ning te wensen overlaat. Die is onvoldoende om een re-integratieplan op te baseren. De inspecties stellen dat 

er ook weinig terecht is gekomen van de strategische visie van het nieuwe beleid. Ze noemen daarvoor als 

belangrijkste oorzaak dat er geen ‘whole system approach’ was. De gevangenissen, CRC’s, en de reclassering 

hadden geen gezamenlijke re-integratiedoelen.  

 

3 Schotland: veiligheid als tussendoel. 

Ook in Schotland zien we trends zoals wij die kennen. Zo hebben de Schotten in de afgelopen jaren net als wij 

en andere landen veel korte gevangenisstraffen vervangen door werkstraffen en voorwaardelijke sancties 

(toezichten). En ook het gedachtengoed van What works?, of in het algemeen evidence based werken is daar 

een belangrijke basis voor hun beleid geworden. Daarnaast zijn er in Schotland enkele internationaal bekende 

pleitbezorgers van de desistance-theorie.  
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3.1 VISIE 

Schotland heeft een ander justitiestelsel dan Engeland en Wales. Dat blijkt niet alleen uit de organisatie ervan, 

maar ook uit de onderliggende visie. Een opvallende verschil  is dat de Schotten in de afgelopen jaren veel 

nadruk zijn gaan leggen op preventie. In hun Strategy for justice in  Scotland uit 2012 (die nog steeds actueel 

is) spreken ze van “a decisive shift towards prevention”. Wat betekent dat ze bijvoorbeeld een heel nieuw 

stelsel voor youth justice invoeren om criminaliteit en gedrag dat daartoe leidt te voorkomen. Dat stelsel reikt 

verder dan alleen justitie, en raakt ook andere sectoren, zoals de gezondheidszorg, huisvesting, en natuurlijk 

onderwijs. Die brede aanpak vloeit rechtstreeks voort uit de constatering dat al deze partijen sámen de op-

dracht hebben om criminaliteit en maatschappelijk schade voorkomen. En die opdracht gaat weer terug op de 

basale verantwoordelijkheid van de overheid om gelijkheid voor alle burgers te waarborgen (en dus een veili-

ger en rechtvaardige samenleving). 

 

Wat ook in het oog springt, is dat in de Schotse visie de veilige maatschappij feitelijk een intermediair doel is. 

De veilige maatschappij is een bijdrage aan “a more successful country, with opportunities for all of Scotland 

to flourish, through increasing sustainable economic growth”. Dat lijkt nogal wiedes, maar het is meer dan dat, 

want in dit paradigma ligt het zwaartepunt van justitieel beleid niet op risico’s maar op kansen. Veiligheid is 

een voorwaarde voor de hogere doelen van het land.  

Voor de Schotten betekent dat  

- sterke, veerkrachtige en ondersteunende gemeenschappen van mensen die verantwoordelijkheid nemen 

voor hun daden en de gevolgen daarvan voor anderen; 

- goede publieke dienstverlening die zich voortdurend verbetert om de behoeften van burgers efficiënt te 

kunnen beantwoorden. 

3.2 COMMUNITY JUSTICE 

Vanaf 1 april 2017 zal in Schotland een wet gelden waarin de kaders voor een new model for community justice 

staan. De kern van dit model is, zoals bij de jeugd, dat lokale organisaties uit de zorg, van justitie (civiel en 

strafrechtelijk) en van de gemeente samen verantwoordelijk zijn voor de aanpak van een delictpleger, vanaf 

zijn arrestatie tot en met zijn re-integratie. De Schotse regering heeft overigens een ruime opvatting over wat 

het justitiële stelsel is. Ze beschouwt het als de brede verzameling van instellingen die bijdragen aan veilige 

communities. Het gaat dus niet alleen om formele instellingen, maar ook om ‘informele’ organisaties en indivi-

duen, zoals verenigingen, vrijwilligers of buurtbewoners. De formele organisaties hebben nadrukkelijk de 

opdracht om ook de informele te betrekken.  

 

Een nieuwe onafhankelijke landelijke organisatie genaamd Community Justice Scotland gaat de lokale partijen 

ondersteunen met als belangrijkste doel om optimale resultaten te bereiken. Dat gaat ze doen door hun op 

een hub mogelijkheden voor innovatie, leren en ontwikkeling aan te reiken, onder andere door best practices 

te verzamelen en te verspreiden. Maar ze gaat ook helpen bij de meer formele kanten van de nieuw samen-

werking, bijvoorbeeld met contracten en landelijke aanbestedingen van diensten bij anderen.  

De lokale partners blijven zich verantwoorden zoals ze al deden en er is dus geen hiërarchische relatie met de 

centrale organisatie, die echter wel ‘professional and strategic leadership’ voor het nieuwe stelsel zal verzor-

gen. 

 

4 Amerika, van mass incarceration naar second chances 

Een van de grootste problemen die Amerika heeft met haar criminal justice system, is mass incarceration. 

Amerika heeft de grootste gevangenispopulatie in de wereld. Eén op de vier gevangenen in de wereld zit in 

Amerika vast. Per honderdduizend inwoners zijn er zevenhonderd gedetineerden (dat is het hoogste ratio ter 
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wereld; ter vergelijking, in Nederland is het tien keer zo laag, rond de 70). Een onevenredig deel van de gedeti-

neerden is gekleurd. (40% van de gevangenispopulatie is African-American, terwijl dat bij de Amerikaanse 

bevolking slechts 13% is). 

Het voert te ver om de herkomst van dit Amerikaanse fenomeen hier uitgebreid te behandelen. Drie oorzaken 

springen wel meteen in het oog: de war on drugs die Reagan in de 80-er jaren begon
2
, meer in het algemeen 

de criminalisering van ‘afwijkend gedrag’, en langere straffen.  

 

De belangrijkste redenen om iets aan mass incarceration te doen, zijn (in willekeurige volgorde): cijfers van 

nieuwe criminaliteit en van recidive blijven even hoog, gevangenissen zijn erg duur, detentie leidt tot econo-

mische ongelijkheid (gevangenen komen armer en met minder kansen op werk weer buiten, wat weer crimina-

liteit veroorzaakt), iedereen verdient een tweede kans,
3
 straf is niet de (enige) oplossing voor 

maatschappelijke problemen, et cetera.Relevant voor K&K is dat het verschijnsel in sommige staten nieuwe 

perspectieven op straffen en creatieve ideeën voor verandering opleverde. Overigens ook perspectieven en 

ideeën die in Nederland en andere Europese landen al lange tijd gemeengoed zijn en die goede voorbeelden 

voor de Amerikanen zijn geweest. 

In de onderstaande paragrafen een bloemlezing van de interessantste initiatieven. We hebben daarvoor zelf 

onderzoek gedaan, maar we hebben ook dankbaar gebruik gemaakt van een recent rapport van het VERA 

Institute of Justice.  

 

De onderzoekers gebruiken drie categorieën (die samenhangen met fases in criminele carrières) om de initia-

tieven in te delen: 

1. Daders ‘omleiden’. Staten proberen te voorkomen dat mensen in het justitiële systeem terechtkomen door 

alternatieven aan te bieden, bijvoorbeeld behandeling of zorg. Dat doen ze vaak via zogenoemde problem 

solving courts (zie 4.1). 

2. Gevangenispopulaties verkleinen. Er komen meer voorwaardelijke straffen in plaats van gevangenisstraffen 

en gevangenisstraffen worden korter. Gedetineerden krijgen meer mogelijkheden om eerder vrij te komen, 

en de regels voor ten uitvoerlegging (TUL) van voorwaardelijke sancties worden soepeler. 

3. Ondersteuning re-integratie. Gevangenissen en de reclassering gaan hun activiteiten beter coördineren, 

ook families van gedetineerden krijgen hulp, minder (wettelijke) belemmeringen voor gewezen daders om 

aan het werk te komen, onder andere door hen een schone lei te geven. 

4.1 JUSTICE REINVESTMENT 

Justice reinvestment is de verzamelterm voor beleid dat bestaat uit «het geheel van initiatieven die ten doel 

hebben om budgetten te verschuiven van onnodige vervolging en vrijheidsbeneming naar productievere en 

efficiëntere manieren om criminaliteit te voorkomen en delictpleging te verminderen». Het is gebaseerd op de 

volgende basiselementen.  

1. Vermindering van gevangenisstraffen en ontwikkeling van alternatieven waar het daardoor bespaarde geld 

aan besteed kan worden; 

2. Overdracht van financiële verantwoordelijkheid naar lokale instellingen die gebruik kunnen maken van de 

gelden die ze weten te besparen door aantallen gevangenen te verkleinen.  

3. Gerichte investeringen (in preventie en re-integratie) in de wijken en buurten waar de meeste veroordeel-

den vandaan komen (focus op places and cases); 

                                                                 
2
 In Amerika komt iedere 25 seconden iemand in aanraking met justitie vanwege een drugsdelict (dat kan al bezit van één gram marihuana 

zijn); 574.000 arrestaties in 2015, een kleine 70.000 meer dan voor alle soorten geweldpleging samen. 
3
 Toen president Obama voor het eerst enkele lange gevangenisstraffen van niet gewelddadige veroordeelden omzette in kortere, was 

een van zijn argumenten: "I believe that at its heart, America is a nation of second chances, and I believe these folks deserve their second 
chance”. Overigens was Obama de eerste zittende president van Amerika die een federale gevangenis bezocht. 
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4. Onderzoek naar de meest adequate mechanismen voor organisatie en financiering van de strafrechtketen. 

Veel initiatieven richten zich op minder strenge of zelfs géén straffen voor niet gewelddadige delicten en 

minder strenge reacties bij overtredingen van voorwaarden bij reclasseringstoezicht (veel van die overtredin-

gen bleken ‘technische’ overtredingen, zoals te laat komen op afspraken).  In Amerika heeft dat in sommige 

staten voor het eerst in 38 jaar geleid tot minder gevangenen in zowel federale als staatsinrichtingen. Het geld 

dat ze ermee bespaarden hebben ze gebruikt voor alternatieven. Dat zijn vaak voorwaardelijke veroordelingen 

en voorwaardelijke invrijheidstellingen.  

4.2 VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

Veel staten hebben wetten ontworpen die het mogelijk maken om verdachten buiten het strafrecht te hou-

den. De gedachte hier achter is dat kwetsbare personen beter gebaat zijn bij behandeling of zorg dan bij de-

tentie. Zij kunnen strafrechtelijke vervolging voorkomen door akkoord te gaan met alternatieven. Veel van de 

initiatieven lijken op wat wij hier in Nederland zouden scharen onder ‘betekenisvolle interventies’  en sommige 

constructies hebben dan ook veel weg van onze ZSM (Zorgvuldig Snel Maatwerk). Er zijn voor de hand liggende 

verbindingen met de problem solving courts die we hieronder bespreken, en aardig wat aanpakken die eruit 

voortkomen zijn te vergelijken met de werkwijze van FACT-teams alhier.   

4.3 PROBLEM SOLVING COURTS 

Problem-solving courts zijn rechtbanken die zich op specifieke doelgroepen richten (zoals verslaafden of men-

sen met psychische stoornissen) met de bedoeling om hun strafbaar gedrag met een multidisciplinair team van 

alle betrokken partijen, in samenhang met hun andere problemen  te bezien en aan te pakken. Dit team komt 

na de eerste zitting geregeld bij elkaar om het verloop van de aanpak die de rechter heeft opgelegd te evalue-

ren en zo nodig de aanpak aan te passen. De aanpak is niet per se een strafrechtelijke interventie, vaak (ook) 

zorg of een behandeling. Een cruciaal verschil met reguliere rechtspraak is bovendien dat de rechter ook een 

rol heeft bij de uitvoering van zijn/haar vonnis. Hij/zij houdt nadrukkelijk een vinger aan de pols en grijpt in als 

dat moet. De zogenoemde drug courts waren de eerste problem solving courts (de eerste werd ingesteld in 

1989 in Florida). Later ontstonden ook courts voor andere doelgroepen. Er is veel onderzoek naar deze en 

soortgelijke rechtbanken (voor andere doelgroepen) gedaan, met doorgaans positieve bevindingen.  

4.4 QUICK DIPS, DUNKS EN ANDERE VERBETERINGEN VAN TOEZICHT 

Een ontwikkeling die in Nederland al een behoorlijke tijd gaande is, is de wetenschappelijke onderbouwing van 

strafrechtelijke interventies. Effectiviteit wordt stukje bij beetje ook een maatstaf voor sancties, met als gevolg 

de invoering van evidence based methodes en daarbij behorende opleidingen voor reclasseringswerkers.  

Wetenschappelijk analyse van TUL’en bracht ook aan het licht dat een groot deel ervan om zogenoemde tech-

nische overtredingen waren uitgevoerd (te laat komen op afspraken, een sessie van een training missen, et 

cetera). Onderzoek heeft laten zien dat dit niet altijd de goede manier is om iemand te helpen bij zijn re-

integratie. Maar meestal heeft een toezichthouder na een paar waarschuwingen niet veel andere mogelijkhe-

den dan de onder toezicht gestelde naar de gevangenis (terug) te sturen. Met alle gevolgen van dien: ongeveer 

de helft  van alle instroom in jails en een derde van de instroom in prisons bestaat uit ten uitvoerleggingen van 

voorwaardelijke straffen en invrijheidsstellingen.
4
 

 

De behoefte om dit te veranderen leidde tot interessante alternatieven. Zo zijn er staten waar overtreding van 

de voorwaarden niet meteen leidt tot ten uitvoerlegging van het gehéle voorwaardelijk deel of de gehéle 

proefperiode, maar tot slechts enkele dagen gevangenis. Zo’n korte gedeeltelijke TUL heet een Quick Dip. Een 

langere TUL (de officiële term is «confinement in response to violation») van maximaal 90 dagen heet een dunk. 

Deze experimenten hebben goede resultaten opgeleverd: meer (alsnog) positief afgeronde toezichten. Een 

                                                                 
4
 Een jail is een regionale of stedelijke gevangenis voor kortgestraften en een prison is een federale of staatsgevangenis voor langgestraf-

ten. In een jail kunnen ook mensen zitten die later naar een prison moeten. 

http://www.nytimes.com/2014/09/12/us/north-carolina-cuts-jail-time-for-probation-violators-and-costs.html?_r=0
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opmerkelijk verschil met de Nederlandse TUL is, , dat de toezichthouder deze ‘light-versies’ zonder tussenkomst 

van de rechter kan ‘opleggen’. Zodoende kan hij/zij snel reageren, wat altijd het effect van een straf ten goede 

komt.  

Een andere manier om het succes van toezichten te vergroten is gebaseerd op de wetenschappelijke bevinding 

dat hoe langer een toezicht duurt, des te groter de kans dat iemand de voorwaarden ervan overtreedt. In 

sommige staten (38 om precies te zijn) hebben onder toezicht gestelden dan ook op een of andere manier de 

kans om door naleving van de voorwaarden de duur van hun toezicht te verkorten. Ook dat blijkt te werken. In 

een driejarig experiment in Missouri verkortten meer dan 36.000 onder toezicht gestelden hun toezicht met 

gemiddeld veertien maanden (de gemiddelde duur was 53 maanden voor voorwaardelijke veroordelingen en 

42 voor v.i.’s). Het aantal onder toezicht gestelden daalde met 18%, en dus slonken de caseloads van toezicht-

houders. Dit alles zonder dat de recidive toenam. Een bijkomend effect is dat overheden met gedetailleerde 

kennis over de precieze werking van het beleid hun investeringen ook gerichter kunnen inzetten op de onder 

toezicht gestelden die grotere risico’s voor de veiligheid opleveren. 

4.5 VRIJHEID VERDIENEN 

Er zijn ook staten die een soortgelijk systeem hebben ingevoerd voor de voorwaardelijke invrijheidstelling; 

gedetineerden kunnen credits verdienen waarmee zij hun verblijf in de gevangenis kunnen verkorten, bijvoor-

beeld door zich goed te gedragen (regels na te leven) of door deel te nemen aan programma’s. In sommige 

staten is wat gedetineerden kunnen verdienen afhankelijk van hun ‘risicostatus’. Hoe hoger iemands risico, 

hoe groter zijn tegenprestatie moet zijn (uitgedrukt in dagen ‘goed gedrag’). 

4.6 BAN THE BOX 

Werk is een belangrijk effectief middel om re/integratie te bevorderen, maar veel ex-gedetineerden worden al 

in het begin van sollicitatieprocedures tegengehouden door het vinkje dat zij moeten zetten voor de vraag of 

zij ooit in justitie in aanraking zijn geweest. In Amerika is een beweging in opkomst – ban the box, vrij vertaald: 

verwijder het vinkje – die ervoor pleit om dit vereiste in ieder geval in het begin van procedures te schrappen, 

zodat ook ex-gedetineerden een eerlijke kans hebben om zich in een eerste brief of gesprek te presenteren. 

Inmiddels hebben aardig wat staten wettelijk vastgelegd dat werkgevers in de eerste fase van een sollicitatie 

niet naar iemands eventuele criminele achtergrond mogen informeren. 

In aanvulling hierop maken sommige staten het voor derden onmogelijk om zelf de informatie over ex-

gedetineerden te vergaren, bijvoorbeeld door informatie te wissen of op beveiligde plaatsen te zetten. 

 

5 Noorwegen:  zo normaal mogelijk 

Het bekendste voorbeeld van Noorwegens visie op vrijheidsbeneming is de gevangenis Bastøy, een eiland 

waar gevangenen ‘vrij’ rondlopen en grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de 

inrichting. Het is een zogenoemde open gevangenis, waar langgestraften de laatste jaren van hun detentie 

‘uitzitten’. Gedetineerden hebben er straffen van gemiddeld vijf jaar (het landelijk gemiddelde in Noorwegen is 

drie maanden). Het gemiddelde verblijf op het eiland is anderhalf jaar. De gevangenis en alle bedrijven die 

erbij horen, waaronder boerderijen, zijn ecologisch. Dat staat symbool voor de filosofie van de inrichting, maar 

ook voor de Noorse visie op detentie: het gaat om de relatie van  

mensen met hun (sociale) omgeving.  

 

Er is in het algemeen dus veel nadruk op hoe gedetineerden elkaar beïnvloeden, samen functioneren, en zich 

verhouden tot hun omgeving, waaronder de natuur. Dat is niet alleen zo op het eiland. Ook in andere inrich-

tingen is het een belangrijk principe. Om het in de woorden van een architect van Halden (een streng beveilig-

de inrichting) te zeggen: “Nature is a rehabilitation thing now.” Maar het is in Noorwegen ook “a basic element 

in our growing up.” Want hoewel Halden dus streng beveiligd is, ademt ook die inrichting openheid uit, zowel 
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het gebouw en alles binnen de muren, als de bejegening. Beveiliging is daar niet statisch, iets wat ze in steen 

en staal zoeken, maar dynamisch, een resultaat van de relatie tussen personeel en gedetineerden (in Neder-

land spreken we van relationele beveiliging). Om dat te bewerkstelligen, kregen de architecten bijvoorbeeld de 

opdracht om de personeelsruimten krap te houden, opdat de bewaarders vooral zouden gaan rondlopen om 

te gaan buurten met de gevangenen. 

5.1 VISIE EN BELEID 

Dit bovenstaande beleid is neergelegd in een rapport aan de Storting (het Noorse Parlement) uit 2008, getiteld 

“Straf die werkt. Minder criminaliteit, een veiliger samenleving”. Hierin legde de Noorse regering de nadruk op 

(verbetering van) rehabilitatie. De vele korte straffen (de helft ervan duurde minder dan twee maanden), zoals 

wij die nu ook in ons land hebben, vormden een behoorlijke uitdaging. Het bracht de regering ertoe om, óók al 

zoals wij nu doen, flexibiliteit in het stelsel te propageren, en wel aan beide zijden van de. De veranderingen 

die zij introduceerde waren: naadloze overgang van binnen naar buiten, continuïteit en coördinatie van de 

aanpak, geen schotten tussen gevangenis en reclassering, samenwerking met andere (gemeentelijke) instellin-

gen, en de context van iemand betrekken (waaronder het slachtoffer).  

 

Een en ander betekende onder andere dat de veiligheid van de maatschappij weliswaar een belangrijk criteri-

um bleef, maar dat de omstandigheden waaronder veroordeelden vast kwamen te zitten, nooit zwaarder 

werden dan strikt noodzakelijk om die veiligheid te garanderen en dat penitentiaire inrichtingen verplicht 

werden om een situatie te scheppen die zo veel mogelijk leek op het dagelijks leven in de vrije maatschappij. 

Dit laatste, ‘normalisatie’ is de gangbare term, is een concept dat ook in andere Scandinavische landen hoog in 

het vaandel staat. De regering voerde daarnaast het beleid in om, als het verantwoord was, vrijheidsbeneming 

te vervangen door vrijheidsbeperking.  

 

Dit beleid uit 2008 grijpt voor enkele onderdelen weer terug op de zogenoemde Soria Moria Verklaring (het 

regeerakkoord) van de regering Stoltenberg uit 2005 en een nog ouder rapport aan de Storting uit 1977. In 

beide stond – hun tijd ver vooruit – dat de zorg voor veroordeelden niet alleen verantwoordelijkheid van 

Justitie is, maar ook van bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, en dat die dus hun voorzieningen ook aan gedeti-

neerden moesten aanbieden. 

5.2 STRAFDOELEN 

Vergelding is in het Noorse beleid geen doel dat expliciet in de aangehaalde rapporten naar voren komt. Wie 

de publicaties van de Noorse regering leest, komt eigenlijk alleen speciale preventie als doel tegen, en de 

waarden die daarbij horen: openheid, respect, betrokkenheid, professionaliteit. De voormalig directeur van 

Bastøy zei over vergelding: “We have to respect people's need for revenge, but not use that as a foundation 

for how we run our prisons.” Het is er dus wel, maar verborgen. Zoals ook beveiliging niet per se in de fysieke 

omstandigheden te vinden is, blijkt ook vergelding vooral in andere aspecten van de straf aanwezig. Zoals in 

het begrip normalisatie (alles moet zoveel mogelijk zijn zoals in het echte leven, vrijheid is het enige dat wordt 

ontnomen). Normalisatie brengt gevangenen tot berouw op een manier die humaan is en toch ook een soort 

leedtoevoeging. Juist doordat de dader op geen enkele manier de schuld van zichzelf naar het systeem kan 

schuiven, want dat valt immers niets te verwijten (de straf is terecht en de uitvoering zo humaan als het leven 

zelf), draagt hij die schuld helemaal zelf. Het gevolg is dat daders met die schuld aan de slag gaan (met hulp 

van het systeem) in plaats van boos te worden (op het systeem). Shammas noemt dit ‘de pijn van vrijheid’ (in 

tegenstelling tot Sykes’ ‘pains of imprisonment’). 
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6 Denemarken 

Zoals het gevangeniswezen van Noorwegen vooral bekend is van de twee aansprekende inrichtingen Bastøy en 

Halden (zie 5), zo heeft Denemarken faam gemaakt met zijn pensions, in het bijzonder Skejby. In deze pensions 

verblijven  gedetineerden het laatste deel van hun gevangenisstraf. Skejby is speciaal omdat in dit pension 

gedetineerden (zogenoemde ‘plusbewoners’) samenwonen met ‘gewone’ burgers (‘minbewoners’, de meeste 

zijn studenten). Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de Deense visie op vrijheidsbeneming en 

reclassering. 

6.1 VISIE EN BELEID 

Het doel van de Deense kriminalforsorgen (gevangeniswezen en reclassering samen) is om straffen uit te 

voeren (vooral door controle) en veroordeelden te motiveren en te begeleiden naar een bestaan zonder delic-

ten. Dat houdt net als bij ons in dat delinquenten ofwel vastzitten, ofwel onder toezicht staan ofwel een taak-

straf krijgen. De taakverdeling tussen gevangeniswezen en de reclassering is hetzelfde als in Nederland.  

Het belangrijkste uitgangspunt voor de uitvoering van deze taken is dat alles een evenwichtige combinatie 

tussen controle en begeleiding moet zijn, gebaseerd op menselijke waarden, en rekening moet houden met de 

publieke opvatting over rechtvaardigheid. Interventies moeten minimaal zijn, dat betekent: niet zwaarder dan 

noodzakelijk om de doelen te bereiken. Veiligheid is dan natuurlijk een maatstaf, ander kernbegrippen zijn: 

normalisatie, openheid,  ‘eigen verantwoordelijkheid’ voor de veroordeelden en nauwe samenwerking met de 

‘buitenwereld’. 

6.2 SKEJBY 

Het pension Skejby (gebouwd in 1969, vlakbij Aarhus) was oorspronkelijk een ‘gewone’ penitentiaire inrichting 

voor jeugdigen, waarin vanaf 1973 ook jeugdigen zonder straf konden wonen. Later werd het een pension 

voor volwassenen. Het concept is gebaseerd op bevindingen uit een onderzoek van de Deense defensie. Uit dit 

onderzoek bleek dat mensen die sociaal niet zo vaardig zijn veel baat hebben bij de omgang met groepsgeno-

ten die dat wel zijn. Ze hebben dan minder gedragsproblemen. In een ‘vrije’ omgeving werd dat effect nog 

eens versterkt (en andersom leverde een beperkend klimaat juist weer meer problemen op). De Deense over-

heid besloot om waar mogelijk het gevangenisstelsel opnieuw in te richten volgens deze bevindingen. Skejby 

was daar onder andere een resultaat van.  

 

Los van de hierboven genoemde voordelen van gemengde groepen, heeft het concept van Skejby ook andere 

positieve gevolgen. Een belangrijk aspect is dat er geen bajescultuur of criminele subcultuur heerst. Stoer doen 

om hoger in de pikorde te komen heeft geen zin, want er is geen pikorde. De verschillende groepen in het 

pension (de plus- en minbewoners en het personeel) leven namelijk grotendeels als gelijken naast elkaar, zoals 

dat in de vrije maatschappij ook zou zijn. Als het om de relatie tussen het personeel en de plusbewoners gaat, 

zijn de minbewoners bovendien een goed voorbeeld voor de plusbewoners, want zij hebben geen enkele 

reden om het personeel vijandig te bejegenen of te beschouwen. Daardoor is zo’n negatieve houding er ook bij 

de plusbewoners niet. Sterker nog, de plusbewoners stellen zich open, zelfs kwetsbaar op, doodgewoon om-

dat het klimaat daartoe uitnodigt. Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid blijken dan cruciale elementen, 

en voorwaarden voor onderlinge discussies tussen de bewoners over gedrag. Typische doordeweekse be-

slommeringen worden aanleidingen voor open gesprekken over normen en waarden.   

 

De minbewoners leren zodoende natuurlijk ook meer over de achtergronden van de plusbewoners (dat is voor 

sommigen zelfs een reden om in Skejby te gaan wonen). Met als gevolg dat ook stereotypen en stigma’s op de 

helling gaan en de plusbewoners hun identiteit los kunnen maken van ‘gedetineerde of delinquent zijn’, of nog 

belangrijker, van ‘ánders zijn’. Een ander positief kenmerk van Skejby dat we al noemden is verantwoordelijk-

heid. Hoewel er natuurlijk regels zijn waaraan de plusbewoners zich moeten houden, kunnen zij binnen dat 
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kader wel onderhandelen en hebben zij dus invloed op hun eigen situatie. Maar ook op het algemene reilen en 

zeilen van het huis. Wie goede argumenten heeft om af te wijken van een regel kan ook afwijken. Dat is een 

belangrijk verschil met de strikte handhaving van voorschriften in gevangenissen. 

 

7 Enkele grote gemene delers 

In de inleiding schreven we dat een criterium voor opname in dit hoofdstuk was dat iets voor ons een geslaag-

de of veelbelovende praktijk moest zijn die we konden gebruiken (en soms ook hebben gebruikt) bij onze 

overwegingen, of die ons gesterkt heeft in onze opvattingen. Het is dan niet verwonderlijk dat een onze analy-

se van de grote gemene delers of rode draden in het geheel van initiatieven veel weg heeft van de verander-

lijnen en –agenda die we in het whitepaper hebben opgeschreven. Toch hebben we niet alleen bevestiging van 

onze bevindingen gezocht en durven we te beweren dat onze voorstellen in de lijn van internationale trends 

liggen. We noemen hieronder de belangrijkste. 

7.1 VRIJHEIDSBEPERKING IN PLAATS VAN –BENEMING 

In veel landen, maar zeker de landen die het aantal gedetineerden (om welke reden dan ook) willen terug-

brengen, onderzoeken of nemen maatregelen om de korte gevangenisstraf terug te dringen, vaak door ze te 

vervangen door een vorm van vrijheidsbeperking in de maatschappij. Dat doen ze vooral voor plegers die geen 

onmiddellijk risico voor de veiligheid van de maatschappij zijn, zoals plegers van niet-gewelddadige delicten. 

Daarnaast zijn er landen die de lengte van gevangenisstraffen beperken; aan ‘de voorkant’ door minimumstraf-

fen af te schaffen, of door juist een minimum in te voeren voor intramurale uitvoering van straffen; aan ‘de 

achterkant’ door veroordeelden mogelijkheden te bieden om door goed gedrag (naleving van voorwaarden) 

hun straf te verkorten.  

7.2 VEILIGER DICHTBIJ: VERANTWOORDELIJKHEID DAAR WAAR HET GEBEURT 

Een andere internationale ontwikkeling is de opkomst van wat wij ‘veiliger dichtbij’ noemen. Lokale communi-

ties, meestal een mix van formele en informele partijen, worden een steeds belangrijkere partner in het justi-

tiële domein. Of andersom geredeneerd, veiligheid wordt meer en meer een verantwoordelijkheid die niet 

alleen justitie aangaat. Daarmee gaat samen dat ‘integraal en continu’ de norm aan het worden is voor de 

aanpak van (gewezen) delictplegers. In sommige landen leidt dat tot de concrete opdracht van de overheid 

aan de partijen in het sociaal-juridisch domein om samen plannen te maken en uit te voeren. Dat laat onverlet 

dat ‘vakmanschap voorop’, of meer in het algemeen, meer verantwoordelijkheden daar waar de kennis en 

expertise zit, ook een duidelijke internationale trend is.  

7.3 VERGELDING 

Tot slot enkele overwegingen bij het dilemma van vergelding. Dat speelt bij alle initiatieven die we hierboven 

beschreven expliciet of impliciet een rol.. Als het uiteindelijke doel van een straf (vrijheidsbeneming of –

beperking) een veilige maatschappij is, dan blijkt uit wetenschappelijk onderzoek telkens weer dat de uitvoe-

ring van die straffen meer op andere aspecten gericht moet zijn dan op de klassieke vergelding. In discussies 

en artikelen over bijvoorbeeld de Scandinavische aanpak, maar ook in de vele gesprekken die K&K heeft ge-

voerd, komt die (ogenschijnlijke) tegenstelling tussen vergelding en preventie telkens weer boven water.  

Een ogenschíjnlijke tegenstelling, want er zijn theorieën (zoals die van de genoemde Shammas), die onder-

bouwen dat vergelding ook andere vormen kan aannemen dan de bekende. De cruciale factor is vrijheid. 

Zolang vrijheid beperkt is, hoe minimaal ook, lijden gevangenen, maar ook onder toezicht gestelden, daaron-

der. Zij hebben immers geen volledige zeggenschap over hun eigen leven. En dát is de vergelding volgens die 

theorieën. 
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Aan de andere kant hebben onderzoekers laten zien dat  in de humane (open) gevangenissen vergelding juist 

tot uiting kan komen in de vrijheid die gedetineerden krijgen. Want vrijheid veroorzaakt  

- verwarring (over rollen en identiteit); 

- angst (voor de nieuwe mogelijkheden);  

- twijfel (over de betekenis en waarde van vrijheid); 

- deprivatie (hoe dichter bij de vrijheid is, hoe groter het gemis van anderen); 

- en verantwoordelijkheid (alles zelf moeten doen en bedenken, inclusief veranderen, is een last).  

In de toekomst zal het zeker een uitdaging zijn om de nieuwe vormen van vergelding verder uit te werken, en 

wel zo, dat ze niet alleen tegemoetkomen aan de publieke opvattingen daarover, maar ook makkelijker te 

combineren zijn met de andere doelen van straf. 
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