
Meningen over de rectassering

Vergeven of
vergelden
Reclasseringsorga nisaties richten zich op het verminderen van de kans op recidive. Ze

[etten op risicogedrag en spannen zich in om plegers van een delict een nieuwe kans te
geven in de maatschappij. 0ok onderzoek [aat zien dat deze benadering aantoonbaar
effectiever is dan hoge straÍfen. ln de media tijkt echter de roep om strengere straffen
toe te nemen. Wat is de pubtieke opinie? door René Buuer

De laatstc decenflia is veel ondcrzoek veí'icht naar de publicke
opinie over str iechtelijke aangelegenhede[ (zic bijvoorbeeld
(;ullen e.r. f0{I ): R()bcns & I n(lcrmrucÍ. j0{)- ). Dc algcmen(

conclusic is dat de bevolkilg beperktc kelu]is hecft van de

werking van hct stÍïrfrechteliikc s]'stccm. Bovendien lleeft lrrcn
geen adcquaat beeld vaÍl misdandcijfe$ en weinig ke[nis over

cÍiminol()gische on(lcÍwcÍpen.
Uit ondcrzoek Lrit Engeland en Vales bleek 43 pÍocent van de

respondentel nauwelijks cnige kennis te hcbben va[ de takcn

van de reclasscring (NatioDal Probation Service, 2()02). Een

beperkt cleel van cle respolldelltcn,7 proccnt, ÍappoÍtccrde
wel uitgebrcidc kennis te hebben over de actii'itciten vím dez-e

organisilti€.Voor het dr.ragvlak van dc Íeclasseril'rg zou het gocd

zijn als het algemene publiek meer kennis zou hcbben van haar

activiteitcn.

Presentatie
Ilet lectoraat Níerkelr in justitiecl kader van de Hogeschool

fltrecht ging er vanuit dat, ondanks het Ílebrek aitn kennis oveÍ

de recllsserirg, mel'Isen wel een mening hebben oveÍ íeclasse-

ringsactiviteitc[. Om me(jr licht te wcrpen op dc wijzc waarop

de buitenwercld cen aalti actuele issues biÍnen het rcclas

seringswerk belcett, werd daarom een vragcolijstonderzoek

uitgevocÍd níur de mate van voorkeur dic mensen hebben voor
de activitciteÍl van de reclilssering.l)it is v)or dc Íeclassering

interessanr, omdat ze hiermec rckening kan houden ír haaÍ
pres€ntntie richting dc buitenwcreld.

Twee thema s
In dit o[derzoek ricl]ttco wij oDs op tlee thema'sl
. punitiviteit, dat wil zeggen de voorkeur voor het controlc-

rerde of coffigc|endc deel van llct Íeclasseri[gswerk,
. rehabilitatiegeÍichtheid: de voorkcur voor hct motiverende

of stimulerende ondcrdeel.

lraetwêrk Vdlblao /oo' _ 
"àrsc' "opeliJL 
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Mecr spcciliek vroegc[ wij ons aÍ: vr'at veÍkl:rart individuele vcr'
schillen in pudtiviteit en rchabilitatie, en is dit bccld verlieliik-

baaÍ voor beide :rspccten?

Groêpssessies

Het ondcrzoek rjit Engelalrd en ïfales richttc zich op het afzon'

dcrliik verklaren van punitiviteit en rehabilitntiegcrichtheid.rvij
oÍlderzochtcn echter beidc Àrpccten tegelijkcrtiid. Daamaast

wilden we zovcel nrogelijk recht doen aan de Íeclasseringscol-

text. Dat betekendc dat onze vÍagen oauw moestcn aansluiten

bii het reclasseringswerk.Wc orgàniseerdeo dàirrcm een aantnl

gÍocpsscssies met experts op hct gebied vall reclasseringsweak

om cen vragenlijst te ontwikkelen die meningcn over de reclls-

sering in kaaÍt brenÍat. Daaruit kwanren de volgende onderwer-

pcfl na{r voÍen.In de \'rngcnlijst namen I\,e \.ooÍ ieder onder-

rverp ee11 aaital stellingen op.

. llestaansrecht van de rcclasseringl

Voorbeeld stelling:'Ftoc meer reclisseÍing des te mindff de

teÍLlgEl iD cÍinrir'tlrlitcit.'
. Advics

Voorbeeld stelling:'Hct is bclxngriik dat de Íeclassering de

rcchteÍ intbÍneert ovcr de persoonlijke situirtie vafl dc vcr-

dachte.'
. Toezicht cn controle

Voorbeeld stelling:'Dc reclassering is cr niet om boevefl tc
helpen, nl1lnr om burgcrc die zich aan de Íegcls houden tc
beschemlen.'

. Toezicht/hulp bii gedr.rgsÍ crnndering

Voorbeeld stelliflg:'Trainingen ovcr ongaan met gcl(l of het

vinden en bchouden van werk helpen bii een soepcle tcrug-

kecl ifl dc maatschappij-'
. Toezicht/morMl

Voorbeeld stelling:'Dc reclasseritg nroct mct de clièflten in



l]csprek grríln oICf de nrílnicr \!xrrop zij hu|1 levcn leiden.'

\\r'ÍkstÍlí
\ix)rbe(lcl stellin{:: }lenscD die bezig ziill nret h n q'crkstaf

nn)etrn duidelijk heÍkcnbaar zijn op stradt.'

I lulp nrL gcv,urgenisstÍaf

\rx)Íbceld stcllirr!l: lelllard die Lril dc gevíÍrgeni$ komt, n]oct

{cholpcn $ orden orn \\.eer cen laocde plck in dc siunenle-

ring te |indeÍ1.'

\ (liult\\ (x)rdrlijkheid Yan dc rechssering \'ooÍ gcdrng vall
(li.tntcn

\ (x).becld stelling: Als ecn reclffsc ngscliènt een dclict
plscct. hccft dc rcclasseÍing haar $,crk nict goed gedxÀll-'

Verbanden tussen variabe[en
\ix)Iilt!:iind irirn elkc sct vlitgcD $'erd ccn korlc uitleg vlll1 hct

dcsbcrÍrfli-rdc lhenrr gegcvcn- Zo st(ldc[ wc irelrsen die rvcirlig

kenni. ,rr cr tlc recllsscÍing hcbben. in stilat ()m dc lrilgcn te

beent\\ ooÍdcD. Dc nlcdngcn ovcf de thcmil s wcrdel gcrrcten

do()Í in roirxl 16 slellilrgen.

l)e (ht:r $eÍdln \ erzrnrclcl in hct \'(D4aaÍ \'nn 2010 mct ecn

onlinc \..rgrnlijst. D( onderz()ckeÍs bclladel(lcl.l dcelncmcrs

vanoil hun (igcn pft)lessionclc cn peÍsoor ijkc netwcrken. Dezc

deel'lcrllcrs l)elrxdeÍderl op llurr beuft weer audcre deelnen1crs.

Dit l(.l(Ídc {(cn reprcscntaticve streckprocf ()p. echlcr ir dit
onclcÍz()ek \\ ildcn \\'ii Í]ee[ xbsolute uitspmkcn docrl ()ver de ge'

helt: bc\olkins. naal vcrbandcn tusscn variabelen ondcEocken.

Dc gegc\ ens vrn 2Ílo cleelncnrers koÍldcn lieand) seeÍd wordcn.

Cog n itief-em otiet
I rt dc.rrr,rl\.( lt((k (l.rl rr r\\c( lr,)olilgror|rn rírr \ r.rÍlerr zij11.

De eeÍstc sr()cp kal] s1)Ídcn geï[terl)Ícte€Íd als ecn sct vrigcrl

over Ícl-ubilitaticgeÍichthcid. Dc twecdc groep xls ee[ sct

vrilgen o\'cr purl i t iviteit, I)rxnlanst \Àerdcn gegevcns vezilmeld
o\'.cl ecn iuntarl acllteÍgÍ()ndvifiirbcien, wadr\:a1l we dc nlcest

Íclcvantc hicroidcr lenrrcldcn.V:lD de 2tl0 rcsp(nldentclr ( 109

lrranncn cn l7l vrou$,en) h'rd 86,3 paoccDt hogc,r ondeÍwijs
gcvolgd. wirs dc gcmidclclclc leefiijd .16 jair cn hct l.aclr]iddelde

irrkomen 2750 curo peÍ nrnirnd. (;cïnspirccrd dooÍ litel..rlUuron'

dcrzoek rlíullcfl wc nog ccn aantal cogniticÍ:emotievc achtcl-

Srond\'ariabelen nrec.Wc noenren dcze \'Íxgen co{.anitielrnrotief
()lDdat lrcl orn ecn combi[ltie var kennis, tevrrdcDheid cn
gcvoelcns gaat.l)eze vadíll)clen staan í1 de o11derctMndc tabel.

Cognitief-emotieve Gemiddetd Schaat

vêriabê[en

Kennis van de reclas- 2.36

senllg

Tevredenheid over de 2.56

maatschzrppij

Subjectief gevoel 1.26

slachtoffeÍ van crimi-
naliteit te zijn

I = totaal niet,4 = erg

vcel

I = erg tevreden, 5 =erg
ontevteden

I = totaal Íliet,.í is in
hoge mate

Analyse
Net als bii cerdcr verÍicht ondcÍzoek blijkcn de denrogmÍische

\'irriabelcD lccftij(|. opleiding en inkomen wcinig tc verklíícn
irn dc verschillcn in punitiviteit cn rehabilitatiegcrichthcid.

Een hoge m,rte vro punitiviteit Íiíitt \l'cl sin]eir fict ccn lirgeÍe
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leefiiid en een lagcr opleidiogsniveau. Ilet l)eeld is arders voor

rchnbilitiltiegcrichdlei(1. [en vcrhoogde Íehabilitatiegericht-

heid gaat salnrei nrct ecn hogere leeftijd.wc \.onden in ('nze

steekpruef€icen rclatic mct het oplcidings[ivcau. nlírar wel cc,l

lregiltievc Íelatie met hct inliomcn. Blijkblrir necmt de rchabili-

talicgerichthcid, los \,'rltr hct oplcidingsnivcau. ilf bii een stiigcnd

inkomen. Dit hcefi q/ellicltt tc mlkcn mct de scctor wnnÍin rlcll
werkzaan'l is. cchtcr dat kondell wc nict orlderzoekcn.

Vervolgens wcrdcn de coguitieËcmotievc vlriabelen aan de

xnil)sc toegcvoelid. Dit leidde t()t een aaflzierlijke leÍbctcÍinli
in de vcrklaring viln prxritiviteit en rchabilitariegericlrtheid. Hct
bteck dxt purritiviteit sincnhxrgt nret eelr legcr kctulisni\'eiu
oYcr de reclassedng en een \erhoo!íd gcvoel 1ní slnchtoffer-

schnp ten gcvolgc r?n criminaliteit. I{ierbii moet wcl opgemerkt

worden dat wc ook de reëlc ervaringen met climinalitcit hcb'
ben bevraagcl, mlar clxt dezc niet bij(lragen ann de voorspellin€i-

Rehabilitatiegerichtheid is gercliltecÍd aan cen hogcr kcnnisDi-

\rau over dc recl:$sering en een gÍotcre tevrcdenhcid oveÍ dc

maitschappij íls gchecl.

Gevoel van slachtoÍÍerschap
Uit dezc resultateD bliikt dAt punitiviteit cn rchabilitaticgericht
heid nict twce k'.lnten v r dezelfde medilille ziin.llcide h rgen

weliswrar sameD met het kennisnivcllu, echter bii ltunitir-iteir
spcelt gcr-oel van slrchtoíttÍschrLp ccl'l rol tcrwijl (lit nict geÍcla-

tecÍd is aan rchabilitatiegcÍichtheid. Uij rehabilit.rticgerichthcid

spcelt tcr'Íedenhcid ovcÍ dc nuxtschrppii eei rol terÍviil dit nict
geÍclatccrd is aaIr punitivitcit.

lluitenlAndsc onderzockeÍs (Applcg:rte e.x., 2000) lietc zicn

drt wanlcer algclrlere Íehnbilitirtiegerichte ilttitudcs Scmctcn
worden Darst prniticve attitudcs, nlenscn hoger scolen (4) de

rehirbilirírtiegerichte irttitudcs.Onzc studie bcr.estilat dit becld

voor dc rechsseriflgscontcxt.rve vondcn een belnngrijk \'erschil

tussen dc gemiddelde scorc loor rehabilitíltic or-iilntatic en pu-

nitiviteit. namelijk íespecticvclijk 4.21 en 2.8.í op een schral dic
kx)pt vitn I (vollcdig cens) tot i (\'olledig oncens).

Kennis van rec[àsseÍing
Samenvnttend zijn onze conclusies als volgt.
. Dc gemiddelde score (voor alle resp()ndcnten) op de rc-

habilitatiegcrichte vÍngen is hogcr d'.rn die op de prxliticle
r.Ítgen. Dit correspo11deeÍt met buitcnlercls onderzoek

en suggereert dat burgcrs. ondnnks de ptrnitieve sfècr in
politiek en mcdií. mcer rclrxbilit;ltiegcÍicht ditd puniticf
tegenovcr dc actjviteitcl'r vim dc rcchssering staa[.

. Kennis virn dc reclasscring is clc belitngriikste verklarclde

Íactor. llceÍ kcnflis vno de ÍeclnsseÍing gitat s{metr met ccn

mcer rclrabilitatie{aerichte cn ecn mindcr prlnitievc holldiflg
ten opzichte varr de Ícclasserilllt.

. Eelr hoger gel.(rcl van slachtoffeÍschrp É{a'.rt sílrnen mct cen

ÍaÍotcre \'ooÍkeur 1o()Í de Punitievc kant vaÍl het rcclxssc-

ringswcl*.
. Eeo groteÍe tcvrcdenheid over (le míatschapl)i, Íairat sarmen

mct eei g()terc voorkelÍ loor de rchrbilit:ltickrnt \''an het

rcclasscrinÍiswerk.

Aanbevetinqen voor de praktiik
llet ()ideiloek toollt dxt een hogcr kennisnivc'.!tr olcr de reclas'

tu Íing gerelirtccrd is lan c€o lagcrc plllilivilcir cn c(n gr, n(re

rchabilitatiegcrichtheid. Er is op dit prnrt Lrril11tc vooi 1eÍbete-

ri[9, ilangczien ruinr 60 proce']t viln dc Íespondenten axngirl-

weinili oÍ ni(ts l( wetcn vrn cle rcclasseÍing.

Dc evideirce bnsed pÍrktiikeir in de reclassering zijn Irreer gericbt

op risicobchccÍsing en rehnbilitatic din dat ze purlitief ziji. Het

investcÍen in de ke[nis viln bet algemcnc plrbliek ovcr de Íc-clits-

seriÍg z:rl dus lciden tot neer sleun \o()r eÍïecticve prnktiiken,

zoals persoolsgerichte gedmgsintervcrltics. cll ninder stelln

v()or ifeffectieve pfirktijkcn. Dit betekcnt dtt reclnsseringsoÍ-

ganisrtics explicietcr moctcn uitlcggen $,lt zc precies docn en

waarom dit effectief is or1'l cl'inlinaliteit terug te dringen.

Hoewel hct nict oor de gemakkelijkstc doelgroep voor informa-

ticcamp:rgnes gaat, zou het gocd ziin .lls hicrbij gericht ailodacht

wordt besteed aan laaliopgelcide jongcrei. Welliclrt kunnel
(k)elgÍoepÍrmbassadeurs, dat wil zcggcn (v()ornrilige) reclals-

scringscliëntcr eeo rol spelefl, biivoorbecld door het bezoeken
'i-an scholen of ieugdcentra-
llij dc irlormnticovcrdmcht over effectievc reclisseÍil1gspraktij-

ken is ook een belangrijke Íol wcggelclad vooÍ maatschappelijk

werkcrs in andeÍe velden orrrdat zii ir neurv colltírct stílirn met

lnensen in sociale ongcvingcn dic op rcÍschillcnde wijzcn
gccolÍionteeldq()rcleImetde!.icvoI8envancIi'lintliteit,<

René Butter ererk: êls senior onderzoeker brj het lectoraat Werken in

Just lieeI Kade. vdn de Hoge5chooI UtrechL

De res!Llaten !ên dLt onderzoek ziln gepresentêerd op het cong.es

van de Nedertêndsê VerÊnrgrng voor Crimrnotogie op 17luni 2011 k

dark Ada Andreas JêcouêL ne Boskêr, Joyce CordLrs, Dcrnnêtee lleij,

-lo Hermanns .lorên-i Hoogrnk L esbeth Jonger Lrs NeI Koning, Lous

Krechtig, Anneke Nl:fqir Ànneties Stu.m, Anke van 5tiJn. Jaap van

VIet & Marjet Zeeqers,.c. hun hulp bi] deze studre.

Bronnen

. A.díews.DAE, E:-,r::i.l I i'.' c: | :ir:ioa' c/ ., ,xi..rl rond!.i

l4lh ed I l.iewê.k Nl L: !r1.. :
. Appleqáte B K Ê arl.ê- È '; e À ,r,rri. ,È- :.lilll F...1 r.

nÊss and í!nc:-..rè. ;-
co..eclion.l:11 lJa:: :.a ..!c_ _ ar":r..r.1rr. g 38 ir3 op

719 753

. Brewer. M 120!0 Rêsea.ci Des,gn ê.d ssJesoiValdty n H Reis

& C Judl iecsi. hêndboDk aí Resê.rch Mêthods n Soctat ànd Pe.so

naLtt' Psr'cholaqy Camb. dqe Cêmbr dge UnNers iy P ess

. CuLlen Ff B.F5her&tsl( Appt!.!êta 120001 Pubtcopnonabo!t

pun shmcfr ênd .o..ect on5 n: I'J onrv led I Crrmê a/rdlusti.e:

4.êvr.vr ól Eserrn. fi 2t.po 179 Clr.è!o Urvêr5rvoíChc.go

. !làn,n; S & A K nq l2l]llal PlbLc cp. oi ê.d.!mnr!nÍ! oe

nall,€s.ln T Botioms.S ReÍ&G RobrnsonlFd!1.Álle/.3r,3sr'

Prson optro.r /o. ar ,!se.u.e sa.iell 0uttomplon W Ller

. Nat onèl Probai,oF 5êr' ce 120021 Per.Êptr.ns oi 1i . N:rl.".ri Probs'

rror se.,.o Lcndon Nalrd,i:r P.obèi on SÊÍ,r cc

. RcbÊrt!. L D & D lnderÍêlr 12!!71 P ed .l iq olf 1 !e i:tl tLrdes n

Alslrata. n: Psf.hr:,i,y. Ps),.holoqr A Lrw Jq l4 nr I pp 5ó ó5

Maàtwerk Vêkbtad voor ínaatschappêt lk werk


