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What Works heeft veel verbeterd in de sanctie-uitvoering: alleen effectief bewezen interventies bleven en on-

derzoek en praktijk zijn dichter tot elkaar gekomen. Nu zien we naast evidence based practice ook practice 

based evidence, levenslooptheorieën en de desistance theory. 

 

1 Algemeen  

 

In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben enkele, vooral Angelsaksische onderzoekers laten zien dat 

gedragsinterventies voor justitiabelen helpen om de recidive te beperken. Deze onderzoeken leidden tot een 

beweging genaamd What Works? Wetenschappers onderzochten wat nu werkt, voor wie, onder welke om-

standigheden. Nadat ze eerst in Canada goede resultaten boekten, kreeg What Works ook in Groot Brittannië 

voet aan de grond en daarna (grotendeels via Groot Brittannië) ook in Nederland. 

 

In de nota ‘Naar een veiliger samenleving’ legde het toenmalige kabinet de kiem voor het beleidsprogramma 

‘Terugdringen Recidive’, de Nederlandse pendant van What Works? Het kernwoord was ‘doeltreffendheid’ en 

(vermindering) van recidive werd een belangrijke maat voor dit begrip. ‘Terugdringen Recidive’ had vier on-

derdelen: diagnose, gedragsinterventies; samenwerking reclassering-gevangeniswezen, en nazorg. Concrete 

uitkomsten van het programma zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling en toetsing van gedragsinterventies, de in-

voering van gevalideerde risicotaxatie-instrumenten, en het samenwerkingsmodel Reclassering-

gevangeniswezen. Later volgden in het kielzog daarvan het huidige reclasseringstoezicht, het Landelijk Instru-

mentarium Jeugdstrafrechtsketen en de eerste Nederlandse reclasseringsmethodiek ‘Werken in gedwongen 

kader’.  

 

Deze wetenschappelijke benadering van de sanctie-uitvoering bleek na verloop van tijd in de praktijk van alle-

dag echter niet altijd even bruikbaar. De weliswaar terechte, maar strenge kwaliteitseisen hadden bijvoorbeeld 

tot gevolg dat maar de instroom van gedragsinterventies erg laag bleef. Daarnaast vonden steeds meer profes-

sionals het zogenoemde correctieve model van What Works? te eenzijdig. Recidive beperken is meer dan cog-

nitief-gedragsmatige mankementen van delinquenten herstellen en risico’s beheersen. In de loop van het 

afgelopen decennium kwamen daarom ook andere theorieën in opmars, zoals levenslooptheorieën, de desis-

tance theory en de good lives-theory. Centraal staat daarin dat een delict en een sanctie ‘slechts’ een moment 

in iemands leven zijn. Beleid zou gericht moeten zijn op mensen te laten stoppen met delinquent gedrag en 

duurzame verankering van factoren die recidive verminderen (desnoods levenslange ondersteuning).  

 

Overigens staan What Works?  en de andere theorieën niet tegenover elkaar. Uiteindelijk gaan ze allemaal 

over het antwoord op de kernvraag ‘Wat werkt voor wie onder welke omstandigheden?’ en hebben  ze alle als 

vetrekpunt dat het antwoord op die vraag wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. In de laatste jaren zien we 

ook een verschuiving of liever vermenging van evidence based practice naar (met) practice based evidence. 

Evidence based practice is een wetenschappelijke methode  om professioneel handelen te schragen met zo-

veel mogelijk bronnen, waaronder ook informatie van cliënten en ervaringen en inzichten van professionals 

zelf. Practice based evidence neemt professionele autonomie als uitgangspunt voor dat handelen.  

 

Ten slotte noemen we de opkomst van Who Works? In deze theorie ligt de nadruk niet zozeer op instrumenten 

en methoden, als wel op de professionals die hiermee werken. Professionals beïnvloeden niet alleen de effec-
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tiviteit van die middelen, maar hun stijl en houding en hun werkalliantie met de cliënt bepalen ook sterk wat 

het effect van een aanpak is. 30% ervan om precies te zijn.  

2 Korte blik op de toekomst  

 

De wetenschappelijke benadering van het strafrecht zal, ongeacht de ontwikkeling van specifieke stromingen, 

niet verdwijnen. Sterker nog, ze zal zich waarschijnlijk uitbreiden. De ontwikkelingen die we in de vorige para-

graaf beschreven, en die vooral optraden bij de zogenoemde uitvoeringsorganisaties, zullen verder doordrin-

gen tot de rechterlijke macht. Dat is al gebeurt natuurlijk, al was het alleen al doordat rechters en officieren 

van justitie in hun dagelijks werk steeds meer te maken kregen met de wetenschappelijke producten van hun 

ketenpartners. Maar ook hun organisaties leggen steeds meer nadruk op wetenschappelijk onderzoek.  

 

Technologische ontwikkelingen zullen die trend versterken, en niet alleen bij de rechterlijke macht. De hele 

strafrechtsketen kan niet ontkomen aan ontwikkelingen als big data, artificial intelligence en cognitive  lear-

ning (zie hoofdstuk ..). Maar ook nieuwe soorten criminaliteit (die vaak ook weer een gevolg zijn van technolo-

gische ontwikkelingen) nopen ons om onderzoek te doen, zowel naar de criminaliteit zelf als naar effectieve 

bestrijding ervan. Hetzelfde geldt voor ‘onze doelgroep’. Zoals geneeskundigen steeds meer mogelijkheden 

krijgen om medicijnen te personaliseren, kunnen wij dat ook, door genoemde technologieën, met sancties 

doen. Persoonsgericht werken bestaat natuurlijk al langer, maar het zal, ook door de voortuitgang in neurobio-

logisch onderzoek, steeds specifieker worden. 

3 Impact 

 

De ‘verwetenschappelijking’ van het strafrecht heeft veel teweeg gebracht, niet alleen bij de uitvoeringsorga-

nisaties die er als eersten mee te maken kregen, maar ook bij rechters en officieren van justitie. Zo hebben de 

RISc en het LIJ bijvoorbeeld invloed gehad op hun denken over risico als factor voor straftoemeting, en hebben 

zij door de introductie van nieuwe (wetenschappelijk onderbouwde) gedragsinterventies meer mogelijkheden 

gekregen om voorwaardelijke sancties samen te stellen. Maar ook abstractere begrippen als effectiviteit kre-

gen meer aandacht in het juridische vertoog. Rechters en officieren kunnen de vraag of hun interventies wer-

ken niet meer naast zich neerleggen. Veel meer dan voorheen moeten zij rekenschap kunnen geven van wat zij 

bereiken. Dat willen zij zelf trouwens ook. Een ontwikkeling als ‘betekenisvol afdoen’ bij het openbaar ministe-

rie is daar een voorbeeld van. En de raad voor de rechtspraak heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek (la-

ten) doen naar de effectiviteit van aspecten van de rechtspraak.  

 

Het streven naar effectiviteit is tot nu toe vooral gericht op het strafdoel speciale preventie. Dat is niet 

vreemd. ‘De veilige maatschappij’ is immers een belangrijk doel voor de strafrechtsketen en dat doel hangt 

nauw samen met terugdringing van recidive. Een gevolg hiervan kan echter wel zijn dat vergelding en algeme-

ne preventie (afschrikking) naar de achtergrond verdwijnen. Deze spanning tussen de drie strafdoelen zal in de 

toekomst een grotere rol gaan spelen. Tegelijkertijd kunnen ook vergelding en generieke preventie onderwerp 

van wetenschappelijk onderzoek worden, met als gevolg dat ze andere gedaanten krijgen dan die de samenle-

ving nu kent en accepteert. Ook dat kan voor spanningen zorgen. 
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Colofon 

 

Dit document is een uitgave van het project Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Het beschrijft de ontwikkelingen die op het moment van publicatie bij ons bekend wa-

ren. Uitgavedatum: 27 september 2016. 
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