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Voorkomen dat mensen opnieuw in de fout gaan. Daar gaat het om, als je 

gedragsinterventies wilt uitvoeren in het kader van een voorwaarde, straf of 

maatregel. 

Want gedragsinterventies kunnen helpen bij het verminderen van recidive, 

maar dan moeten ze wel gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke 

inzichten over wat werkt. En ze moeten praktisch uitvoerbaar zijn.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist een ingewikkeld en continu 

proces van ontwikkelen, beschrijven, beoordelen, implementeren en evalueren 

van gedragsinterventies. Veel mensen en instanties zijn in dit proces betrokken 

en die hebben daarin ieder een eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid. 

Tegelijkertijd weten we ook dat gedragsinterventies niet in splendid isolation tot 

stand komen. Er zal moeten worden afgestemd en samengewerkt. Dat betekent 

dat je elkaar kent, respect hebt voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden 

en werkafspraken maakt.

De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie is één van de spelers in wat 

we ‘de productieketen van gedragsinterventies’ kunnen noemen. Zij beoordeelt 

of een gedragsinterventie is ontworpen volgens relevante kwaliteitscriteria en 

wetenschappelijke inzichten en daarmee de potentie heeft om effectief te zijn. 

Deze beoordeling is een belangrijk ijkpunt in de totstandkoming van gedrags-

interventies. Tegelijkertijd is bescheidenheid hier op zijn plaats. Want wat heb 

je aan een wetenschappelijk onderbouwde gedragsinterventie die niet wordt 

uitgevoerd of uitgevoerd kan worden? 

Met dit besef voor ogen heeft de Erkenningscommissie het initiatief genomen 

om samen met alle betrokken partijen de conferentie ‘Bruggen bouwen voor 

gedragsinterventies’ te organiseren. Het doel is dat de betrokkenen in de 

productieketen elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over hun samen-

werking en gemeenschappelijke streven om effectieve èn uitvoerbare interventies 

te ontwikkelen. 

Voorwoord
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Verbeteren 
van 
gedrags-
interventies

In 2002 heeft de minister van Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd dat hij 

zich tot doel stelt de recidive van gedetineerden te verminderen. Dat was zijn 

antwoord op de politieke verontwaardiging over de hoogte van de recidive. 

Van alle gedetineerden die in 1997 uit de gevangenis werden ontslagen, bleek 

na vijf jaar 70% opnieuw met justitie in aanraking te zijn gekomen en heeft 47% 

opnieuw een detentie opgelegd gekregen. Om recidive te verminderen heeft de 

minister in 2002 het programma Terugdringen Recidive (TR) gestart. TR maakte 

deel uit van het veiligheidsprogramma van het toenmalige kabinet. TR bestond 

uit vijf werkgroepen en een ervan moest zich gaan bezighouden met gedrags-

interventies. Mede op grond van binnen- en buitenlands onderzoek is de werk-

groep nagegaan wat de kwaliteit en de effecten van de gedragsinterventies 

waren. Ook heeft zij bekeken op welke wijze gedragsinterventies verbeterd 

kunnen worden om recidive zo veel mogelijk te voorkomen. Een van de 

adviezen van de werkgroep aan de minister was om een Erkenningscommissie 

in te stellen. 

De instelling van de Erkenningscommissie is zorgvuldig en grondig voorbereid. 

Ze kent een lange geschiedenis waarin veel mensen een rol hebben gespeeld.

De Erkenningscommissie paste (en past) in een breder structureel beleid van 

het ministerie van Justitie. De commissie is dan ook geen geïsoleerd fenomeen. 

Ze is een van de resultaten van het streven naar wetenschappelijk onderbouwde 

recidivebeperking en ze is een schakel in het veelomvattende proces van 

evidence based interventieontwikkeling. Als zodanig is ze ook een voorbeeld van 

wat internationaal gezien state of the art is. In het interview met de pioniers van 

het eerste uur leest u wat er allemaal vooraf is gegaan aan de instelling van de 

Erkenningscommissie.

Verbeteren van gedragsinterventies
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In deze publicatie komen professionals van alle betrokken instellingen aan het 

woord. Ze vertellen over de problemen die ze in hun werk tegenkomen, maar ook 

over de successen die ze hebben geboekt. Eén ding hebben ze gemeen: ze werken 

allemaal met enthousiasme en gedrevenheid aan de verbetering van gedrags-

interventies en daarmee ook aan de vermindering van recidive.

Prof. dr. Willem van Tilburg

Voorzitter Erkenningscommissie
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‘Idealiter zouden de resultaten van een nieuwe interventie vergeleken moeten 

worden met de resultaten van andere interventies. Daarvoor zou je met een dobbel-

steen delinquenten moeten toewijzen aan de nieuwe interventie of de oude 

methode. De discussie over onderzoek en ethiek kent twee uitersten: de juristen 

zeggen: dat kun je niet maken, iedereen heeft recht op de nieuwe interventie. 

De wetenschappers zeggen: maar het is nog helemaal niet duidelijk of die nieuwe 

interventie werkt, dat moet je eerst onderzoeken! Ik ben het eens met de onder-

zoekers. Ook in de medische wereld, worden nieuwe medicijnen eerst getest en 

wordt voordat ze op de markt komen nagegaan of ze geen bijwerkingen hebben. 

Je moet er niet aan denken dat iedereen ongeteste medicijnen krijgt. Waarom zou 

dat wel kunnen bij delinquenten? Natuurlijk moeten onderzoekers wel rekening 

houden met de praktijk en soms zijn de beste onderzoeksdesigns niet uitvoerbaar. 

De kracht van onderzoek en kwaliteitsbewaking is dat ze veel kennis opleveren. 

Wij wilden bijvoorbeeld dat alle trainingen op video worden vastgelegd. We kunnen

dan zien hoe trainers het doen en waar er iets valt te verbeteren. Dat lukt nooit, 

zei iedereen, trainers voelen zich dan gecontroleerd. Maar nu blijkt dat trainers 

het geweldig vinden. Eindelijk krijgen ze feedback.’

Janine Plaisier
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De Erkenningscommissie is er voor jong en oud: haar doel is om recidive van 

zowel jeugdige als van volwassen delinquenten verminderen. Drie mensen die 

aan de basis hebben gestaan, zijn bij elkaar en blikken terug. Mieke Kleiman 

is in 2003 betrokken geraakt bij een groot programma dat als doel had jeugd-

criminaliteit te verminderen: Jeugd Terecht. Ze heeft onder meer drie actiepunten 

uitgewerkt om te komen tot een erkenningscommissie: de ontwikkeling van een 

effectiviteittoets, een standaardprocedure voor certificering van gedragsinter-

venties voor jeugdigen, en de instelling van een landelijke toetsingscommissie.

Ook Janine Plaisier en Leo Tigges zijn aangeschoven. Plaisier is psycholoog en 

was projectleider van de werkgroep Gedragsinterventies bij het programma 

Terugdringen Recidive, dat was gericht op recidivevermindering van volwassen 

delinquenten. Op dit moment is ze onderzoeker en oprichter van Impact R&D, 

een onderzoek- en adviesbureau gericht op gedragsverandering van moeilijke en 

kwetsbare groepen. Leo Tigges is socioloog. Hij werkte voor het ministerie van 

justitie en voor het WODC. Sinds een jaar of zeven werkt hij voor Reclassering 

Nederland. Hij was voorzitter van de werkgroep Gedragsinterventies van het al 

genoemde programma Terugdringen Recidive. 

De werkgroep Gedragsinterventies heeft twee rapporten geschreven: over inter-

venties in inrichtingen én over interventies buiten inrichtingen. In het eerste 

rapport stond de aanbeveling een erkenningscommissie in het leven te roepen. 

Volgens Tigges was de werkgroep die de rapporten heeft vervaardigd, een goede 

club. ‘We hebben er lang overgedaan en een flinke investering gedaan, maar het 

effect van het werk van de commissie is groot geweest. Het was belangrijk om 

draagvlak te creëren en dat kost tijd. In de commissie zaten mensen van allerlei 

pluimage: het gevangeniswezen, de drie reclasseringsorganisaties en het 

ministerie.’

De activiteiten van de werkgroep kunnen niet los worden gezien van de politieke 

context: de politiek voelde sterk de noodzaak om recidive terug te dringen. 

Plaisier legt uit dat de werkgroep kennis heeft genomen van de aanpak in met 

name Engeland en Canada. ‘Daar komt ook het idee evidence based werken 

‘Interventies zijn investeringen in de toekomst’
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vandaan: systematisch evalueren welke methoden meer of minder effectief zijn, 

en nagaan wat verbeterd kan worden.’ Er is een duidelijke positieve stimulans 

vanuit het ministerie gekomen. Plaisier en Tigges noemen eensgezind de naam 

van Bart van der Linden. ‘Hij is de grote man achter het hele project. Hij is op 

werkbezoek in Canada geweest. Hij heeft daarna een congres georganiseerd met 

mensen uit Canada. De toenmalige DG was enthousiast en heeft gezorgd dat 

er geld kwam voor het programma. Er zijn vijf werkgroepen gestart die rapport 

uit moesten brengen aan de stuurgroep. Hun werk is wezenlijk en uitzonderlijk 

geweest. Over het onderwerp waren maar heel weinig goede Nederlandse onder-

zoeken gepubliceerd. Vroeger was er geen belangstelling van de politiek voor dit 

onderwerp. Pas toen duidelijk bleek hoe groot de recidive in Nederland is, is de 

belangstelling van de politiek gewekt. Binnen twee jaar na ontslag uit de gevange-

nis komt zo’n 70% weer in aanraking met de politie. Het gevangeniswezen werd 

veel te duur en er moest steeds meer geld bij. Bart van der Linden heeft laten zien 

dat het anders kan. Effectieve interventies helpen mensen om een leven zonder 

criminaliteit op te pakken. En daardoor leveren ze besparingen op.’ 

De werkgroep heeft veel werk verzet. Er zijn 140 interventies bij de reclassering 

en het gevangeniswezen geïnventariseerd en langs de meetlat van effectiviteit 

gelegd. Niet één voldeed aan de criteria. Er vond geen goede selectie plaats en er 

werden bij trainingen ook te weinig sessies gehouden. Het is onmogelijk gedrags-

verandering te realiseren in vier of vijf bijeenkomsten. De teleurstelling in het veld 

hierover was groot en men probeerde de bevindingen een beetje weg te masseren. 

Mensen vonden vaak dat het belangrijk was om effecten te behalen, maar vonden 

het pijnlijk als hun eigen interventie niet effectief bleek te zijn. De werkgroep is op 

zoek gegaan naar wat nodig was voor de doelgroep en heeft onderzoek laten doen 

naar criminogene factoren van Nederlandse delinquenten. Hierdoor en door 

inzichten over effectiviteit uit bestaand onderzoek heeft de werkgroep geconclu-

deerd dat er minimaal één interventie ontwikkeld moet worden per criminogene 

factor. De werkgroep heeft ook aanbevolen dat er een erkenningscommissie moet 

komen, om vooraf te toetsen of de interventie in potentie effectief kan zijn. 

‘Met alleen een Erkenningscommissie zijn we er niet. Er moeten goede 

diagnose-instrumenten zijn die inzicht geven in de criminologe factoren en de 

recidivekans. Op basis daarvan kan pas de juiste interventie worden bepaald. 

Vaak zullen er ook meerdere interventies nodig zijn. En natuurlijk zijn 

begeleiding, controle en nazorg heel belangrijk. Soms wordt dat wel eens vergeten 

en denken mensen dat het alleen gaat om een interventie. 

Maar het gaat om de kwaliteit van de totale aanpak en om systematische 

evaluatie. De hoeveelheid interventies is een gevoelig onderwerp; 

de vrijheid van de instituten is daarbij in gevaar. Persoonlijk vind ik het 

niet goed als er te veel interventies zijn, dat is niet nodig, het kost veel en 

bovendien duurt evaluatie dan veel langer. We hebben daarover in positieve zin 

de confrontatie gezocht. We hebben heel veel gecommuniceerd. En we kunnen 

ook heel goed uitleggen waarom het op deze manier moet.’

Leo Tigges
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‘Ik vind het nog steeds prachtig dat we erin geslaagd zijn een Erkennings-

commissie tot stand te brengen. Er wordt veel geld besteed aan interventies. 

Het is belangrijk dat je dan ook weet of het werkt. Het gaat erom dat je kwaliteit 

levert. Ik ben er trots op dat justitie nu een Erkenningscommissie heeft zodat de 

kwaliteit van de gedragsinterventies beter kan worden gewaarborgd. Daardoor 

hebben de interventies aan kracht gewonnen. We weten nu wat de criminogene 

factoren zijn, de mensen die erbij betrokken zijn, weten nu beter wat ze doen en 

wat de effecten van hun handelen kunnen zijn.’

Mieke Kleiman
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De instelling van de Erkenningscommissie was een van de vele resultaten die het 

programma Terugdringen Recidive opleverde. Diagnose-instrumenten, methoden 

voor begeleiding, motivering, nazorg, evaluatie, een samenwerkingsmodel voor 

het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties, en deskundigheid van 

personeel zijn allemaal van groot belang. De Erkenningscommissie is een radertje 

in het grote geheel. Maar geen onbelangrijk radertje. Als uit onderzoek blijkt dat 

de ene methode effectiever is dan de andere, moet die gebruikt gaan worden. 

Het gaat de commissie er vooral om systematisch na te gaan wat je doet en wat 

daarvan effectief is. 

Kleiman kreeg te maken met het probleem dat de erkenningscriteria die in het 

buitenland gebruikt worden om na te gaan of een interventie effectief kan zijn, 

tot dan toe alleen waren ontwikkeld ten behoeve van gedragsinterventies voor 

volwassenen. ‘Een effectiviteittoets voor gedragsinterventies voor jeugdigen was 

niet voorhanden. Daarom zijn we de literatuur in gedoken en hebben we vooral 

veel deskundigen geraadpleegd. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat 

we voor interventies van jeugdigen dezelfde erkenningscriteria kunnen hanteren 

als die voor de volwassenen. In het begin ontmoetten we veel weerstand vanuit 

de praktijk toen duidelijk werd dat men hun interventies volgens de erkennings-

criteria zou moeten gaan beschrijven. Men zag hier aanvankelijk niet echt het nut 

van in: wat mankeert er aan onze interventies? Maar er waren veel interventies 

zonder enige onderbouwing. We zijn er vanuit gegaan dat het kaf vanzelf van het 

koren wordt gescheiden. Met andere woorden dat men bij het beschrijven van de 

interventies er zelf achter zou komen of de interventies gegrond zijn en welke aan 

de Erkenningscommissie voorgelegd zouden kunnen worden. Het is ook een hele 

toer om het allemaal goed te beschrijven. De kloof tussen wetenschap en praktijk 

blijkt dan toch groot. We hebben veel missiewerk moeten verrichten, maar het 

is belangrijk te weten of wat je doet, ook werkt. De aanvankelijke weerstand is 

omgeslagen in enthousiasme om goede interventies in de eigen organisatie tot 

stand te brengen.’
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Han Spanjaard studeerde kinder- en jeugdpsychologie. Rode draad in zijn werk 

wordt gevormd door gedragsinterventies. Hij analyseert problemen van jeugdigen, 

zoekt naar oplossingen en test, beschrijft en evalueert effectieve werkwijzen. 

Hij werkte bij een Jongeren Advies Centrum en een RIAGG, waar hij methoden 

ontwikkelde voor het werken met weglopers, thuisloze jongeren en (jeugdige) 

seksueel geweldplegers. Sinds vijftien jaar is hij werkzaam bij PI Research; hij 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van preventie- en 

behandelingsprogramma’s en de evaluatie ervan. Ook traint hij professionals en 

hun begeleiders en managers. ‘De aanpak van jeugddelinquentie is heel boeiend. 

De hernieuwde aandacht voor effectiviteit is zeer positief. Het is uitdagend om 

interventies en strategieën te bedenken die echt leiden tot gedragsverandering en 

recidivevermindering.’

Spanjaard heeft aan drie programma’s meegewerkt die van de commissie het 

oordeel Erkend of Voorlopig erkend hebben gekregen: Tools4u, Washington State 

Aggression Replacement Training (WSART) en Functional Family Therapy (FFT). 

De laatste twee komen van oorsprong uit het buitenland waar al onderzoek 

gedaan is naar de effectiviteit van deze programma’s. In Nederland loopt er nu 

een onderzoek naar FFT, nog niet naar de WSART. Tools4u is een geheel eigen 

product. Het is een doorontwikkeling van de oorspronkelijke Sociale vaardig-

heidstraining als taakstraf van PI Research. Tools4u is inzetbaar bij jongeren 

die delicten plegen als gevolg van vaardigheidstekorten. Het onderzoek naar de 

effectiviteit van Tools4U moet nog starten. 

Spanjaard: ‘PI Research doet de verspreiding van Tools4u. We doen de opleiding 

en kwaliteitsbewaking van Tools4U-trainers en hun supervisoren. Zo sturen 

trainers eens per jaar opnames van een training op die beoordeeld wordt. Met 

het licentiesysteem kunnen we eisen stellen aan de kwaliteit van de trainers. Dat 

zorgt voor een belangrijke kwaliteitsstimulans. Vroeger kon dat niet. Een aantal 

jaar geleden waren er zo’n 200 verschillende leerstraffen voor jongeren. Met de 

komst van de Erkenningscommissie wordt nu het kaf van het koren gescheiden. 

In het veld leidt dat soms wel tot fricties. Ontwikkelaars als PI Research worden 

dan wel eens scheef aangekeken. Maar dat lijkt me onterecht: wij bouwen samen 

met alle partners uit de keten aan effectieve interventies.’

‘Wij kunnen nu echt eisen stellen aan trainers’

OntwikkelenHet ontwikkelen van een gedragsinterventie begint veelal achter een bureau. 

De ontwikkelaar bestudeert alle mogelijke literatuur om inzicht te krijgen in 

de criminologe factoren, bekijkt welke gedragsveranderingmodellen daar een 

antwoord op geven, wat er in binnen en buitenland aan gedragsinterventies 

wordt aangeboden en welke resultaten daarmee zijn bereikt. Met deze inzichten 

past hij bestaande gedragsinterventies aan of ontwerpt hij nieuwe. Voordat een 

gedragsinterventie als een stapel van dikke handleidingen in een kleine maat 

verhuisdoos het bureau van de Erkenningscommissie wordt binnengedragen, is 

er dus al heel wat gebeurd. Want een interventie ontwikkelen is geen sinecure. 

Het is een lange en vaak moeizame weg van theorie en veranderingsmodel naar 

geprotocolleerde sessies die in de weerbarstige praktijk precies zo moeten 

worden uitgevoerd als bedoeld. 

De doelen zijn gedragsverandering en uiteindelijk: minder recidive, minder 

criminaliteit, een veiliger samenleving. Dat het een uitdaging is om die 

doelen te bereiken is een understatement. Dat het leuk is om te doen en dat 

het resultaat al het geploeter meer dan waard is, vertelt Han Spanjaard. Hij is 

ontwikkelaar.

Ontwikkelen
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‘Er zijn nogal wat problemen bij de implementatie van erkende interventies. 

De keten van politie en justitie speelt een belangrijke rol bij de implementatie. 

Deze keten is complex en verandert langzaam. De Washington State Aggression 

Replacement Training is een groepstraining die veel organisatie vereist. Het is 

lastig om alle deelnemers drie keer in een week gedurende tien weken bij elkaar 

te krijgen. In Washington State draait dit programma heel goed. Organisatorische 

bezwaren die in Nederland worden opgeworpen, spelen daar eigenlijk niet. 

De training wordt door een rechter opgelegd en moet dan gewoon uitgevoerd 

worden. Jongeren worden zo nodig met busjes opgehaald. In Nederland zijn we 

zo ver nog niet. Ik had niet verwacht dat het zo lastig zou zijn. Verandering kost 

tijd. Om het oude los te laten is een mentaliteitsverandering nodig.’

Han Spanjaard 
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Spanjaard heeft veel contacten in het buitenland, onder meer met onderzoekers 

en ontwikkelaars in de VS, Canada en Engeland. ‘Die contacten met mensen van 

verschillende pluimage zijn heel belangrijk. In Nederland heb ik veel contacten 

met uitvoerders en supervisoren en collega-ontwikkelaars en -onderzoekers. 

Deze contacten helpen om een brug te slaan tussen theorie en wat in de praktijk 

mogelijk is. Voor mij is het de uitdaging om die kloof te overbruggen.’

‘Als je werkt in een keten, moet je elkaars taal spreken’, vindt Spanjaard. ‘Eenheid

van taal is ontzettend belangrijk. Dat gaat niet zomaar, dat kost tijd. Ontwikke-

laars, onderzoekers, opleiders, trainers, therapeuten, jeugdreclasseerders streven 

allemaal hetzelfde doel na. Daar ligt het niet aan. We willen allemaal ‘doen wat 

werkt’. De komst van de Erkenningscommissie en het werken met kwaliteits-

bewakingssystemen zorgen ervoor dat alle actoren er steeds meer samen de 

schouders onder zetten.’



Thijs van der Heijden is sinds 1 januari 2005 secretaris van de Erkennings-

commissie. Hij is taalkundige en bedrijfskundige en heeft in het verleden diverse 

functies voor Justitie vervuld. Toen Van der Heijden met de Erkenningscommissie 

begon, lagen de grove contouren van de commissie er al; het moest alleen nog tot 

leven komen. ‘We moesten het concept nader uitwerken en kandidaten zoeken 

om in de commissie zitting te nemen. Ook hebben we bedacht hoe de commissie 

in de praktijk moet functioneren en hoe juist niet. We hebben de Engelse 

erkenningscommissie als voorbeeld genomen. In het begin hebben we project-

matig gewerkt: we moesten er voor zorgen dat de commissie op een bepaald 

tijdstip daadwerkelijk functioneerde. Eind augustus 2005 is de commissie 

geïnstalleerd.’ 

Van der Heijden heeft altijd belangstelling gehad voor de verbinding tussen 

wetenschap en praktijk. ‘Dat is een ingewikkeld proces. Door de toenemende 

belangstelling voor de invoering van evidence based werkwijzen, wordt het onder-

werp steeds interessanter. Bij de Erkenningscommissie geschiedt de verbinding 

tussen wetenschap en praktijk op een praktische manier.’

Dat het even heeft geduurd tot de eerste gedragsinterventie het oordeel Erkend 

kreeg, heeft volgens Van der Heijden bij een aantal betrokkenen zeker tot teleur-

stelling geleid. ‘Maar ik kan geen andere conclusie trekken dan dat we een zin-

volle fase hebben doorgemaakt. De onderbouwingen zijn in de loop van de tijd 

steeds beter geworden’.

‘Bij de implementatie en de procesevaluatie wordt gekeken of de interventie in 

de praktijk uitvoerbaar is. Dan blijkt het soms lastig te zijn om voor een gedrags-

interventie voldoende deelnemers te vinden die aan de intakecriteria voldoen of 

blijkt het veel tijd te kosten om die mensen te selecteren. In een aantal gevallen 

is er onvoldoende deskundigheid aanwezig om die selectie uit te voeren. Ik vind 

dat bij de ontwikkeling van de interventies al over dit soort zaken moet worden 

nagedacht. Dat is op dit moment de uitdaging.’
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‘De onderbouwingen zijn in de loop van de tijd 
 steeds beter geworden’Voorbereiden

van 
besluiten

Een bureau ondersteunt de Erkenningscommissie bij de uitvoering van haar 

taken en informeert het ministerie over de voortgang. Daarnaast ondersteunt 

dit bureau organisaties bij het indienen van gedragsinterventies en koppelt 

het de uitkomsten van de beoordeling terug naar de indieners. Thijs van der 

Heijden is hoofd van het bureau en secretaris van de commissie. Hij onder-

houdt contacten met de verschillende actoren in het proces van ontwikkelen, 

oordelen,implementeren en evalueren. Het bureau beantwoordt vragen van 

de indienersen adviseert organisaties voorafgaand aan de indiening van een 

gedragsinterventie. Aan de terugkoppeling na afloop van de beoordeling 

besteedt het bureau veel aandacht. Het gaat er namelijk niet alleen om wat het 

oordeel over een interventie is. Zeker zo belangrijk is dat de ontwikkelaar weet 

waarom de Erkenningscommissie tot een bepaald oordeel is gekomen. Met deze 

informatie kan men aan de slag om de gedragsinterventie te verbeteren.

De Erkenningscommissie komt vier keer per jaar bij elkaar. Voorafgaand aan 

deze bijeenkomsten beoordelen alle leden elke interventie individueel en geven 

ze hun beoordeling en motivatie door aan het bureau. Het bureau maakt hier 

vervolgens conceptbeoordelingen van. Soms is het direct duidelijk welke kant 

het opgaat en soms zijn er vragen die plenair binnen de commissie besproken 

moeten worden. Daarna volgt de beoordeling en een besluit dat gebaseerd is 

op consensus. Het bureau functioneert daarbij als een soort geheugen van de 

commissie. Dat betekent dat het bureau in de gaten houdt of de commissie 

consequent is in het oordelen.

Vanaf het eerste begin zorgt Thijs van der Heijden ervoor dat interventies 

volgens de regels beoordeeld worden. Dat lijkt eenvoudig: de handleidingen 

toetsen aan tien criteria, punten optellen en het eindoordeel opschrijven in een 

brief. Maar zo eenvoudig is het niet. De beoordeling van een gedragsinterventie 

behelst weloverwogen beraadslaging die uitmondt in besluiten over complexe 

materie. Erkenning of afwijzing hebben een impact op de organisaties die de 

interventie willen gebruiken en het is dus zaak om zorgvuldig te werk te gaan. 

Dat kan alleen als je overtuigd bent van het nut en de noodzaak van effectieve 

interventies en hun juiste toepassing in de praktijk. Van der Heijden vertelt over 

het spannende huwelijk van wetenschap en praktijk. 

Voorbereiden van besluiten
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‘Ik heb altijd belangstelling gehad voor de verbinding tussen wetenschap en 

praktijk. Door de toenemende belangstelling voor de invoering van evidence 

based werkwijzen, wordt het onderwerp steeds interessanter. Bij de Erkennings-

commissie geschiedt de verbinding tussen wetenschap en praktijk op een 

praktische manier. We weten dat het dikwijls makkelijker is om niet-erkende 

gedragsinterventies uit te blijven voeren, maar dat mag er niet toe leiden 

dat erkende gedragsinterventies om louter pragmatische overwegingen de 

concurrentie aan moeten gaan met niet-erkende trainingen.’

Thijs van der Heijden 
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‘Veel jongeren komen op heel jonge leeftijd al in het justitiële circuit terecht’, gaat 

Van der Heijden verder. ‘We moeten er het maximale aan doen om ervoor te zorgen

dat ze geen recidivisten worden. Veel betrokkenen zagen in hun enthousiasme 

erkenning door de commissie als een eindpunt, maar het is niet meer dan een 

eerste stap. Ervaringen van erkenningscommissies in het buitenland leren ons 

dat het proces na de erkenning soms stokt, omdat de interventie in de praktijk 

moeilijk is uit te voeren. De implementatie gebeurt vaak met vallen en opstaan; 

er moeten zaken in de werkwijze worden veranderd. Soms moeten processen 

anders worden ingericht en moeten er andersoortige deskundigheden worden 

ingeschakeld. Alle schakels in de keten hebben hun eigen specifieke deskundig-

heid daarbij, maar uiteindelijk gaat het om de verbinding.’ 

Van der Heijden vindt dat wetenschap en praktijk dichter bij elkaar moeten 

komen te staan. Ondanks alle praktische problemen vindt hij dat erkende 

gedragsinterventies gewoon moeten worden uitgevoerd. ‘We weten dat het soms 

lastig is om deelnemers te selecteren voor erkende trainingen. Laten we op zoek 

gaan naar mogelijke voorbeelden elders. Kunnen we bijvoorbeeld leren van de 

gezondheidszorg? Van academische ziekenhuizen bijvoorbeeld, waarin weten-

schappelijk onderzoek en uitvoering heel dicht bij elkaar zitten.’
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Guus van Heck is hoogleraar klinische gezondheidspsychologie aan de Universi-

teit van Tilburg. Hij was ten tijde van de start van de Erkenningscommissie lid 

van de programmacommissie van ZonMw die oordeelde over de financiering 

van het onderzoek naar verslavingsproblematiek. ‘Ik ben gevraagd voor die 

commissie vanwege mijn methodologische kennis en mijn deskundigheid op 

het terrein van de persoonlijkheidspsychologie en de psychodiagnostiek, maar 

ik heb nooit zelf onderzoek gedaan in de verslavingszorg. De voorzitter van 

deze commissie was Sineke ten Horn en zij werd ook de eerste voorzitter van de 

Erkenningscommissie. Sineke heeft mij gewoon meegenomen. Als commissielid 

moet je overal iets vanaf weten. Ik heb in veel wetenschappelijke advies-

commissies gezeten en ik heb dus wel enige ervaring in het beoordelen van 

programma-aanvragen. Beoordeling van trainingen en programma’s voor 

(ex-)gedetineerden gaat niet zo veel anders dan het beoordelen van andere 

programma’s in de gezondheidszorg. Zo is bijvoorbeeld impulsiviteit een belang-

rijke factor en daar weet ik wel het een en ander vanaf. De persoonlijkheid van 

gedetineerden verschilt niet zo vreselijk veel van die van andere mensen.’ 

Zijn interesse in gedragsinterventies noemt Van Heck in eerste instantie pure 

wetenschappelijke nieuwsgierigheid. ‘Ik stel mezelf een aantal vragen: waarom 

raken mensen verslaafd? Wat richt dat aan in mensenlevens? Waarom experimen-

teert de ene persoon alleen maar en wordt het gebruik bij de ander chronisch? 

Hoe werkt dat? Mijn interesse is tamelijk breed: in biologische, sociale en psycho-

logische factoren. Een interdisciplinaire aanpak dus. Ik vind dat alles in mijn werk 

ergens over moet gaan. Maatschappelijke betrokkenheid is voor mij belangrijk; 

het moet iets in mij los maken.’

Van Heck wijst erop dat je met een interventie de plank behoorlijk kunt misslaan. 

‘De Erkenningscommissie kan je daarvoor behoeden. De huidige aanvragers 

hebben al een flinke kwaliteitsslag gemaakt. Ze worden gedwongen zich bepaalde 

cruciale dingen af te vragen: onder meer hoe zit het met de recidive. Vroeger 

gebeurde dat een stuk minder. De Erkenningscommissie heeft ongetwijfeld enige 

onrust veroorzaakt. Het is goed als mensen gaan nadenken en zichzelf de vraag 

stellen: zou het niet anders en beter kunnen? De kwaliteit van de aanvragen is 

‘De kwaliteit van de aanvragen is vooruit gegaan’

Toetsen aan 
criteria
De samenstelling van de commissie verandert elk jaar: elk jaar gaat er een 

aantal leden uit en komen er nieuwe voor in de plaats. Op die manier worden 

verversing en continuïteit gewaarborgd. Er moet natuurlijk wel voor worden 

gewaakt dat alle expertises die nodig zijn, aan boord blijven. Over het algemeen 

vinden de commissieleden hun werk leuk en interessant. Dat blijkt steeds weer 

doordat niemand de commissie wil verlaten.

Professor Guus van Heck is lid van de commissie. Hij vindt het mooi dat door 

de commissie mensen aan het denken worden gezet. En inderdaad om vooruit 

te komen moet je nieuwsgierig zijn, nadenken, jezelf vragen stellen en op zoek 

gaan naar antwoorden. Zo’n houding is ook nodig om tot effectieve interventies 

te komen. Niet alleen bij de ontwikkeling, maar ook bij de beoordeling van wat 

ontwikkeld is. Dat zoiets nogal eens moeizaam verloopt, veel lastige (ethische) 

vragen met zich meebrengt, hoort erbij. Zonder wrijving geen glans. En inter-

venties moeten glimmen. Dat de Erkenningscommissie bijdraagt aan verbete-

ringen en uiteindelijk glans en schittering, daar is Van Heck van overtuigd.

Toetsen aan criteria
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‘Ik sta voor de volle honderd procent achter de aanpak. Evidence based is belang-

rijk; het gaat om wetenschappelijk verantwoorde interventies. Een goed gevoel 

bij een bepaalde therapie is niet voldoende. Het gaat om wetenschappelijke 

fundering en op termijn moet je eisen dat alleen erkende interventies zijn 

toegestaan. Er wordt in het enorme aanbod aan toepassingen van gedrags-

wetenschappen al genoeg gegist en gemist; kritisch kijken naar het eigen 

handelen is buitengewoon belangrijk. De geschiedenis leert ook waar een 

minder kritische houding toe kan leiden. Het mooiste boek dat ik in het afgelopen 

jaar heb gelezen is een proefschrift: De oorlog van Bastiaans van Bram Enning. 

Bastiaans speelde een prominente rol in de psychiatrie bij de behandeling van 

cliënten met oorlogstrauma’s. Met LSD liet hij deze mensen hun oorlogservaringen 

herbeleven. Zijn methode was absoluut niet evidence based. Het was alleen maar 

waar omdat Bastiaans het zei. Achteraf is uit onderzoek ook gebleken dat er geen 

spatje bewijs voor zijn aanpak te vinden is.’

Guus van Heck 
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vooruit gegaan. De verbeteringen zijn reëel op een aantal punten: er wordt beter 

geselecteerd; wie komt wel in aanmerking voor de interventie en wie niet? 

Op grond waarvan? Vroeger gebeurde dat niet zelden op z’n janboerenfluitjes, 

tegenwoordig wordt het veel steviger en systematischer onderbouwd. 

Ook worden de trainers beter gemonitord en getraind.’ 

Natuurlijk is Van Heck ook op de hoogte van de ethische discussies over 

Randomized Controlled Trial (RCT) design. Hij begrijpt dat toepassing van deze 

onderzoeksopzet ethische vragen oproept, maar wijst erop dat het in de gezond-

heidszorg ook gebeurt. ‘Medische ethische commissies keuren het in veel gevallen 

goed. Het is de vraag of de Erkenningscommissie zich in navolging van medisch 

ethische commissies daar meer mee zou moeten bezig houden. Een medisch 

ethische commissie kan oordelen dat het niet ethisch is omdat niet alle patiënten 

dezelfde goede behandeling krijgen. Ik vind dat je het van geval tot geval moet 

bekijken. Zo lang niet keihard is bewezen dat het middel, de therapie of de inter-

ventie werkt, is het eigenlijk niet echt een ethische kwestie.’
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De hoofdtaak van Marijke Verkroost van Reclassering Nederland is implementatie 

van erkende gedragsinterventies. ‘Dat is een veelomvattende taak. De programma- 

integriteit moet worden bewaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bij trainingen alle 

bijeenkomsten met deelnemers op te nemen op video. Die trainingen worden

uitgevoerd door het hele land en moeten ook worden uitgevoerd op de manier 

zoals ze zijn bedoeld. Verder moeten wij ook alle data verzamelen die voor het 

wetenschappelijke onderzoek van belang zijn.’ 

Verkroost deed HBO maatschappelijk werk, de VO en studeerde culturele antro-

pologie aan de VU in Amsterdam. Ze volgde de richting cultuur, organisatie en 

management. Na haar studie werkte ze 12 jaar als reclasseringswerker en 18 

jaar als unitmanager bij Reclassering Nederland. Sinds 2005 is ze senior beleids-

medewerker en manager voor erkende gedragsinterventies. Verkroost heeft 

het fenomeen criminaliteit altijd interessant gevonden. ‘Veel mensen die zich 

niet happy voelen, vertalen dat gevoel in psychische problemen of in crimineel 

gedrag. Inmiddels weet ik ook dat er vaak een grote overlap bestaat tussen 

crimineel gedrag en psychische problemen.’

Reclassering Nederland is goed op de hoogte van wat de andere partners in de 

keten doen. Verkroost wijst erop dat structureel ervaringen worden uitgewisseld 

met de drie reclasseringsinstellingen. ‘Bijvoorbeeld over de selectie van trainers. 

Wij doen ook gezamenlijk de basisopleiding en gebruiken dezelfde methodiek 

om de programma-integriteit te bewaken. Hierover doen we intervisie met elkaar 

om ervoor te zorgen dat de beoordelingen op dezelfde manier gebeuren. Met het 

departement hebben we structureel overleg. Met de andere partners alleen in 

fases dat we met elkaar aan de slag gaan en dat komt ook vaak voor.’

Niet iedereen in de keten ziet het belang van wetenschappelijk onderzoek. Zelfs 

vanuit haar eigen organisatie komen af en toe vragen of het wel zo van belang is 

dat alle gedraginterventies evidence based zijn. Verkroost begrijpt dat wel. ‘Men 

hikt aan tegen het inflexibele, langdurige en moeilijke proces en heeft behoefte 

om snel in te spelen op nieuwe vragen en problemen. Voor een praktijkgeoriën-

teerde organisatie als de reclassering is de ‘trage wetenschap’ niet eenvoudig.’

‘Partners in de keten moeten goed weten 
 van elkaar wat ze doen’ImplementerenAls een interventie dan uiteindelijk erkend is, begint pas het echte werk: 

de implementatie. Dat is misschien nog wel moeilijker dan een interventie 

ontwikkelen. De weg naar erkenning blijkt vaak makkelijker te gaan dan de weg 

van wetenschappelijk onderbouwde kennis naar integere uitvoering in de prak-

tijk. Want de praktijk heeft zo zijn eigen kennis, ervaringen, mogelijkheden en 

onmogelijkheden. Practice based evidence en effectieve professionals zijn dan 

begrippen die even relevant en belangrijk zijn voor recidivevermindering. Ook 

hier blijkt dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie. Alle betrokkenen 

die in de praktijk werken, moeten overtuigd worden van het nut van evidence 

based gedragsinterventies. Dat betekent een grote ommezwaai. Er moet een 

diagnose worden gesteld met de juiste criminogene factoren. De bijpassende 

gedragsinterventie moet worden bepaald. Gedetineerden moeten worden 

geselecteerd. En wat misschien nog het moeilijkste is: het moet worden 

georganiseerd. Voor de mensen die werken in de praktijk, betekent het meestal 

verandering. Vaak beschikken zij nog niet over de vereiste deskundigheid en 

dan is er ook nog het probleem van onderbezetting. Wat er allemaal komt kijken 

bij de implementatie van gedragsinterventies vertellen Marijke Verkroost en 

Mariska van der Steege.

Implementeren
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‘Reclassering Nederland heeft als eerste een erkende training geïmplementeerd. 

Alle aanloopproblemen krijgen wij daardoor als eerste op ons bordje. Niet alle 

partners beseffen dat ze onderdeel zijn van een keten. Wetenschappers willen 

liever langer wachten met het doen van onderzoek, omdat ze anders alleen aan-

loopproblemen meten. Ik begrijp dat natuurlijk wel, maar wij hebben geen tijd: 

in vijf jaar moeten we het hele traject doorlopen van implementeren, uitvoeren, 

onderzoeken en herindienen. Ik weet niet een-twee-drie een oplossing voor dit 

probleem, maar ik ervaar elke dag dat iedereen haast heeft. Het kabinet wil de 

veiligheid in de samenleving vergroten en recidive terugdringen. De druk vanuit 

de politiek is erg groot, maar het blijft een proces dat veel tijd nodig heeft. In 2003 

is het eerste contact met Engeland geweest over Cova. In 2004 is de interventie 

getest, daarna ingevoerd en pas in 2012 weten we of ze echt werkt. Het is dus echt 

geen lukrake stap in het duister, want al scoort CoVa internationaal goed, dan 

hebben we nog niet vastgesteld of dat in Nederland ook zo is.’

Marijke Verkroost
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Verkroost zou willen dat de partners in de keten beter van elkaar weten wat 

ze doen. Ze geeft een voorbeeld. ‘Onlangs is onderzoek gestart naar de CoVa 

(Cognitieve Vaardigheidstraining), een gedragsinterventie die sterk geprotocol-

leerd is in verschillende handleidingen. Het blijkt dan dat zoiets door onder-

zoekers als een belemmering wordt ervaren, omdat zij daardoor het onderzoek 

niet volgens hun eigen opvattingen kunnen uitvoeren. Ideeën daarover kunnen 

soms sterk uiteenlopen. Daar zit een grote uitdaging in voor alle betrokkenen.’

Verkroost zit bij de reclassering op haar plek. Volgens haar vinden gaandeweg ook 

verbeteringen plaats. ‘Er ligt nu een voorstel om met elkaar een format voor data-

verzameling op te stellen. Daar zijn we nu mee bezig. Het is een belangrijke eerste 

stap die we al veel eerder hadden moeten zetten. Tijdens de workshop op het 

congres moeten we ook nader tot elkaar zien te komen; het spanningsveld tussen 

de praktische uitvoering en de vereisten vanuit wetenschappelijk onderzoek is 

reëel. We zullen beide een stap in elkaars richting moeten zetten. De wetenschap 

zal er rekening mee moeten houden dat de praktijk weerbarstig is en de praktijk 

zal er aan moeten wennen dat wetenschappelijk onderzoek aan bepaalde eisen 

moet voldoen.’
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‘Elke hulpverlener wil dat zijn cliënt 
 er beter van wordt’
Mariska van der Steege is senior medewerker bij het Nederlands Jeugdinstituut . 

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de opdracht gekregen van het ministerie van 

Jeugd en Gezin om kennis te vergaren, te valideren en te verspreiden en maakt 

deze kennis toepasbaar voor en met de praktijk. Van der Steege is orthopedagoog 

en heeft zich altijd beziggehouden met de jeugdzorg, de laatste jaren voorname-

lijk met effectiviteit en het bevorderen van evidence based werken binnen de 

geïndiceerde jeugdzorg. ‘Het Nederlands Jeugdinstituut hecht groot belang aan 

interventies waarvan we weten dat ze werken. De ambitie om de effectiviteit van 

het zorgaanbod in de jeugdzorg te vergroten is een van de speerpunten van het 

instituut.’ 
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Van der Steege is zelf als ontwikkelaar betrokken bij de interventie Leren van 

Delict, die voorlopig erkend is in juni 2008. Ze laat zien hoe lang het duurt voor-

dat een erkende interventie breed is verspreid onder justitiële jeugdinrichtingen. 

‘Leren van Delict is ontwikkeld met drie inrichtingen. Na de erkenning zijn de uit-

voerende gedragswetenschappers en de programmacoördinatoren in november 

2008 voor het eerst bij elkaar gekomen. Ze hebben gesproken over de instroom 

en selectie van jongeren en over de opleiding van trainers. In maart heb ik een 

aanvullende opdracht gekregen om te werken aan de volledige erkenning. 

De theoretische handleiding moet aangescherpt worden met daarin meer onder-

bouwing voor de geschiktheid van de interventie voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. Ook moet er nog gewerkt worden aan de opleidings-

handleiding. In het najaar van dit jaar is het opleidingstraject voor de trainers 

gereed en kan Leren van delict verspreid worden naar andere inrichtingen. 

Er worden zeker vorderingen gemaakt, maar de implementatie van een ontwik-

kelde interventie kost inrichtingen veel inspanningen.’

De fase die nu voorligt is de implementatie van de erkende interventies. Van der 

Steege vindt dat er een goed pakket erkende gedragsinterventies ligt, maar ze 

hamert erop dat we er daarmee niet zijn. ‘Het draait nu om de implementatie. 

Het is inmiddels gebleken dat het moeilijk is om erkende interventies goed te 

implementeren om de optimale effectiviteit te kunnen bereiken. De sector moet 

daarin investeren; lastig is dat er geen landelijke infrastructuur beschikbaar is. 

Die komt er wel of daar wordt aan gewerkt, maar we moeten vertrekken vanuit 

een situatie waarin justitiële jeugdinrichtingen nog veel interventies zelf ontwik-

kelen en verspreiden. Er zijn initiatieven om het gemeenschappelijk te regelen, 

zodat ook niet elke inrichting haar eigen wiel uit hoeft te vinden, maar op dit 

moment gebruiken de inrichtingen veel verschillende interventies. En niet iedere 

inrichting is even ver, sommige zijn bezig met de ontwikkeling van interventies, 

andere verkeren nog in een beginstadium waarin ze aan het nadenken zijn over 

welke interventies ze gaan gebruiken. Mijn inschatting is dat het nog veel tijd gaat 

kosten om alles gemeenschappelijk te organiseren; het is de vraag of dit proces 

voor 2012 is afgerond zoals de minister eigenlijk wil. Maar we blijven er hard aan 

werken, want ik wil de kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen. Werken 

met effectieve interventies is het thema voor de komende jaren. Elke hulpverlener 

wil immers dat zijn cliënt er beter van wordt.’

‘Samenwerken is ingewikkeld; tussen alle betrokken organisaties is dat niet een-

voudig te organiseren. Maar ik denk dat we moeten samenwerken in concrete 

projecten. Het is belangrijk de thema’s te benoemen waar de praktijk mee 

worstelt. Het congres is een goed initiatief, vooral ook om de kloof tussen de 

Erkenningscommissie en de praktijk te overbruggen. Dat zijn heel verschillende 

werelden. Een wetenschapper kijkt heel anders naar hulpaanbod dan een 

hulpverlener. De inrichtingen slagen er vaak zelf niet in om aan alle eisen van de 

commissie te voldoen. Ik denk wel dat de kloof gaandeweg kleiner wordt: 

wetenschappers schuiven op in de richting van de praktijk en andersom ook. 

Er lopen inmiddels de nodige onderzoeken waarbij in de praktijk gegevens 

verzameld worden. De dataverzameling blijft een moeilijk punt. 

Het Randomized Controlled Trial (RCT) design moeten we blijven uitleggen. 

Het (even) niet kunnen bieden van hulp gaat in tegen het gevoel van 

hulpverleners om alle cliënten optimaal te willen helpen.’

Mariska van der Steege 
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Coki Janssen is trainer. Ze studeerde hbo maatschappelijk werk en dienstverlening 

en daarna ook nog hbo pedagogiek met studierichting psychosociaal werk. Ze is 

in dienst bij Arkin en werkt bij de afdeling Jellinek Reclassering. De trainingen

vallen wat betreft de eindverantwoordelijkheid onder de SVG (Stichting Verslavings-

reclassering GGZ), de overkoepelende organisatie van alle verslavingsreclassering 

in het land. 

Janssen geeft vier trainingen: de korte leefstijltraining, de leefstijltraining, ART 

(agressieregulatietraining) en spiraal naar boven (niet erkend). Ze vindt dat het 

alle vier goede trainingen zijn. ‘De methodiek is goed, zoals motivational inter-

viewing: hoe kun je iemand het beste benaderen? Welke houding en vaardigheden 

heb je daarvoor nodig? Een open houding. Je moet laten zien dat je de cliënt 

waardeert hoe hij is en wat hij met zijn gebruik wil. Wat betekent het middelen-

gebruik voor hem? Je moet hem voorzichtig inzicht geven: de invloed van zijn 

middelengebruik en delictgedrag op zijn leven laten zien. De voor- en nadelen 

schetsen. Het is niet de bedoeling dat wij zeggen dat ze moeten stoppen. Wij 

proberen het inzicht te vergroten en de motivatie van de deelnemers te versterken. 

Wij doen dan ook een aparte taak binnen de reclassering want bij andere taken 

wordt er meestal wel sterk in een bepaalde richting gestuurd.’

Janssen vindt menselijk gedrag interessant. ‘Het is boeiend en het is voor mij een 

uitdaging om steeds mezelf en mijn vaardigheden in te zetten om iets voor elkaar 

te krijgen door de juiste vragen te stellen, door mensen een spiegel voor te houden, 

door te confronteren en door complimenten te geven en aan te moedigen. Ik word 

veel met mezelf geconfronteerd en kom natuurlijk steeds mensen tegen die afhan-

kelijk zijn van hulpverlening.’ 

Janssen zegt dat ze goed op de hoogte is van wat de ketenpartners doen. 

‘Mijn coach is mijn informatiebron. Hij vertelt me wat de SVG doet en over de 

erkenningscommissie. Wat er herschreven moet worden, wat er gaat gebeuren. 

De coach vraagt soms ook advies aan ons. Leefstijl is net erkend. Dat vind ik 

natuurlijk belangrijk, maar ik ben er niet dagelijks mee bezig. Ik zou wel graag 

‘Video-opnames zijn heel nuttig;
 ze houden mij scherp’

UitvoerenNa invoering komt uitvoering. Het lijkt erop dat voor trainers methodiek en 

handleiding een goede leidraad zijn, maar dat houding en gedrag even belang-

rijk zijn. Dat de integriteit van de trainer getoetst en bewaakt wordt, wordt 

nuttig gevonden. Voor trainers betekent evidence based werken vergroting van 

hun professionaliteit en verhoging van de kwaliteit van hun werk. 

Coki Janssen vertelt over de plaats en de rol van de trainer in de keten.

Uitvoeren
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‘Ik heb nog geen ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Ik vul wel allerlei 

formulieren in die voor het onderzoek van belang zijn. Hoewel ik voldoende 

waardering uit mijn werk haal los van de effecten, ben ik natuurlijk wel nieuws-

gierig naar de effecten. Evidence based is daarom belangrijk. Dat komt de 

professionaliteit en de kwaliteit van het werk ten goede. Ik ben blij dat veel van 

de 150 trainingen die in het land bestonden, zijn gesaneerd. Dat mag van mij nog 

wel doorgaan. Ik vind dat ik leuk werk heb en ik geloof echt in de werking van 

gedragsinterventies.’

Coki Janssen 
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meer informatie willen hebben over hoe wetenschappers iets meten, hoe ont-

wikkelaars tot iets komen. Voor mij is dat allemaal nog iets te vaag! Ik vind het 

belangrijk om dat te weten, omdat ik dagelijks dit kunstje moet doen. We worden

elk jaar weer geschoold voor de certificering. Daar zouden ze over dit soort 

dingen meer moeten vertellen. Maar het kan ook dat de interventiecoaches ons 

bijpraten.’

De communicatie tussen de trainers en de overige ketenpartners laat te wensen

over. Ik vind dat raar en ik denk dat daardoor veel informatie verloren gaat.’ 

Janssen is wel te spreken over de video-opnames. ‘Dat vind ik heel goed. Dat 

moeten ze vooral blijven doen. Het is heel nuttig; het houdt mij scherp. Ik kan 

alles nog eens rustig terugzien en bespreken met mijn coach; daar leer ik veel 

van.’
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Willeke Manders is onderzoeker aan het Langeveldinstituut van de Universiteit 

Utrecht; ze doet onderzoek naar Multi Systeem Therapie (MST). MST is gericht op 

jongeren tussen de 12 en de 18 jaar die antisociaal en delinquent gedrag vertonen.

Bij de therapie worden meerdere systemen rondom de jongeren betrokken: gezin, 

werk, school, vrienden en buurt. De therapie probeert de risicofactoren in deze 

systemen te verminderen en de beschermende factoren te vergroten. Het is een 

intensieve therapie. De MST-therapeut komt in het begin van de behandeling 

vaak drie tot vier keer in de week in het gezin en het MST-team is 24 uur per dag 

bereikbaar. Er worden duidelijke gedragsafspraken gemaakt. De therapeut leert 

de ouders hoe ze het zelf kunnen doen. De therapie duurt gemiddeld vijf maanden.

MST komt uit de VS. In de VS en Noorwegen zijn er goede resultaten mee behaald, 

maar in Canada en Zweden heeft men geen effecten kunnen vaststellen: dat wil 

zeggen gebruikelijke (en vaak goedkopere) zorg blijkt net zo effectief als MST. 

Omdat er verschillen zijn tussen deze landen en Nederland in sociaal en politiek 

klimaat, de organisatie van de jeugdzorg, de beschikbaarheid van verschillende 

behandelingen en de etnische achtergrond van cliënten, is het onzeker welke 

resultaten in Nederland worden behaald. Volgens Manders wordt MST op internet 

en in TV-programma’s beschreven als een bewezen effectieve methode terwijl dit 

in Nederland nog onderzocht moet worden.’

Manders studeerde af in de gecombineerde studierichtingen arbeids- & organi-

satiepsychologie en communicatie en gezondheidsvoorlichting. Ze is altijd al 

geïnteresseerd in hoe mensen in groepen elkaar beïnvloeden en hoe zich dat 

uit. ‘Het gezin vormt een nog kleinere groep en is nog dichterbij. Daarin word

 je gevormd. Ik kreeg daarom steeds meer belangstelling voor pedagogiek en 

daarin ben ik ook gepromoveerd op de samenhang tussen gezinskenmerken en 

probleemgedrag van adolescenten.’ 

Manders legt uit dat de effecten van gedragsinterventies alleen goed kunnen 

worden gemeten met een Randomized Controlled Trial (RCT) design. Ze is op de 

hoogte van de ethische discussies over dit design. ‘Hulpverleners vinden immers 

dat al hun cliënten de best mogelijke therapie moeten krijgen. Het probleem zit 

‘Iedereen denkt dat MST een wondermiddel is,
 maar dat moet nog worden onderzocht’EvaluerenOnderzoek naar effectiviteit van de gedragsinterventies is nodig om te weten 

in hoeverre gedragsinterventies bijdragen aan recidivevermindering. Daardoor 

wordt een doelmatige inzet van publieke middelen gewaarborgd en wordt voor-

komen dat mensen lastig gevallen worden met interventies die niet werken. 

Zulk onderzoek moet aan zware eisen voldoen om de relatie tussen interventie 

en effect aan te tonen. Voor de praktijk betekent wetenschappelijke onderzoek 

meestal een flinke belasting. Het gaat ook vaak in tegen het gevoel van hulp-

verleners. Zij willen immers dat al hun cliënten de best mogelijke therapie 

krijgen. De paradox is echter dat ze pas weten wat de best mogelijke interventie 

is, als het wetenschappelijke onderzoek is afgerond. Willeke Manders vertelt 

over de haken en ogen van effectevaluaties.

Evalueren
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‘De kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen is lastig! In de praktijk ligt 

de prioriteit bij de cliënt die iemand op dat moment onder zijn hoede heeft en bij 

de in zijn ogen beste behandeling voor deze cliënt. Dat is logisch! We hebben de 

ketenpartners op basis van inhoudelijke argumenten moeten overtuigen om mee te 

doen. Het doel van wetenschappelijk onderzoek is ervoor zorgen dat meer cliënten 

op lange termijn profiteren van bewezen effectieve behandelingen. Wij proberen 

rekening te houden met de realiteit van de praktijk. Soms maken we een uitzonde-

ring wanneer bijvoorbeeld directe uithuisplaatsing dreigt voor de cliënt als hij geen 

MST krijgt. Met behulp van MST-Nederland en de MST-instellingen moeten wij 

proberen draagvlak te creëren bij de verwijzers voor het onderzoek. Met de MST-

instellingen hebben wij goed contact en via hen komen we terecht bij de verwijzers. 

Ook via de landelijke klankbordgroep die het onderzoek begeleidt en die bestaat uit 

vertegenwoordigers van de verwijzende instanties, de rechtbank, en het openbaar 

ministerie komen wij in contact met verwijzers in verschillende regio’s.’

Willeke Manders 
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erin dat hulpverleners vaak denken dat MST de best mogelijke therapie is, terwijl 

nog moet worden onderzocht of MST effectief is in Nederland en voor welke 

cliënten MST dan effectief is. Ik vind dit design wel ethisch verantwoord omdat 

je anders nooit te weten komt of de interventie echt werkt, voor wie het werkt, en 

hoe het werkt. Je kunt de vraag ook omdraaien: hoe ethisch is het om mensen te 

behandelen met methodes waarvan we niet weten of ze werken. Met informatie 

uit goed opgezet onderzoek zijn hulpverleners en cliënten op de lange termijn 

juist geholpen. Maar ik weet en ondervind het in de dagelijkse praktijk van mijn 

onderzoek dat het bij hulpverleners en verwijzers veel weerstand opwekt. 

Wij proberen de hulpverleners en verwijzers zo veel mogelijk werk uit handen 

te nemen. We praten met alle partijen die betrokken zijn bij het onderzoek en 

stemmen van te voren het onderzoeksprotocol met hen af : Bureau Jeugdzorg, 

Raad voor de kinderbescherming, Openbaar Ministerie, kinderrechters, instituten 

die MST uitvoeren. Voor mij is het een uitdaging uit te zoeken of MST werkt, voor 

wie en op welke manier.’
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Het beleid met Erkenningscommissie en erkende gedragsinterventies is al in gang 

gezet door de voorganger van de huidige directeur-generaal Preventie, Jeugd & 

Sancties van het ministerie van justitie mevrouw Dineke ten Hoorn Boer. Maar 

Ten Hoorn Boer benadrukt meerdere keren dat ze vierkant achter dit beleid staat. 

‘De Erkenningscommissie is één van de beste dingen die in de afgelopen jaren 

zijn bedacht. Als het niet was gebeurd vóór mijn aantreden als directeur-generaal, 

had ik het zelf gedaan. De Erkenningscommissie helpt bij de professionaliserings-

slag die we aan het maken zijn sinds het begin van deze kabinetsperiode. Het is 

de bedoeling dat jeugdigen en volwassenen die een straf of maatregel opgelegd 

hebben gekregen, er beter uitkomen. Dat is belangrijk voor de samenleving en 

voor de mensen zelf. Ik sta er met volle overtuiging achter dat daar nu op een 

serieuze en professionele manier aan wordt gewerkt.  Wij willen waar voor ons 

geld. Het werk van de Erkenningscommissie zal uiteindelijk bijdragen aan minder 

recidive en minder criminaliteit waardoor de samenleving veiliger wordt en er 

minder ontspoorde mensen rondlopen.’

Ten Hoorn Boer gelooft stellig in de mogelijkheden van het beleid om zaken te 

verbeteren als het op een gecoördineerde en gestructureerde manier gebeurt. 

In Amsterdam was ze directeur van de dienst maatschappelijke ontwikkeling. 

Deze dienst houdt zich bezig met jeugd, inburgering, zorg, kunst en sport en heeft 

als zodanig ook veel te maken met jongere en verslaafde veelplegers. ‘Ik heb veel 

goedbedoelde projecten langs zien komen waarvan niemand wist waartoe ze 

zouden leiden. Maar op een geven moment hebben zorginstellingen en justitie de 

handen ineengeslagen en ze zijn echt samen gaan werken. We zijn samen gaan 

optreden tegen deze verslaafde veelplegers: als veelplegers een behandeling 

weigeren of er niet goed mee werken, moeten ze twee jaar de gevangenis in. 

We hebben de maatschappelijke opvang verbeterd en begeleid wonen ingevoerd. 

Dit alles heeft er toe geleid dat de overlast aanzienlijk is verminderd. De GGZ 

wilde deze groep eerst niet behandelen, maar omdat wij er geld in hebben 

gestopt, zagen ze er wel brood in en zijn de behandelmethoden verbeterd. Ik ben 

ervan overtuigd dat de combinatie van straf en zorg werkt.’

‘Wij willen waar voor ons geld’

Investeren 
leidt tot 
verbetering

Het moge duidelijk zijn dat het hele proces van leren werken met evidence 

based gedragsinterventies  geld kost. De minister van Justitie heeft dit beleid in 

gang gezet om recidive terug te dringen. Dat is belangrijk voor de samenleving 

en voor jeugdigen en volwassenen die een straf of maatregel opgelegd gekregen 

hebben.  Recidive veroorzaakt veel overlast voor de burger. Voor de justitiabelen 

betekent recidive telkens weer een terugvallen in oude patronen, omdat hij of 

zij er niet in slaagt een goede plek in onze samenleving te veroveren. Het politieke 

draagvlak voor de hele operatie is behoorlijk stevig, maar kan zomaar afkalven 

als er geen successen worden geboekt. Daarom is het belangrijk dat er snel 

effecten van evidence based gedragsinterventies zichtbaar zijn. Directeur-

generaal Dineke ten Hoorn Boer legt uit dat de Erkenningscommissie al veel 

invloed heeft gehad, maar dat er nog geen zichtbare effecten op recidive te 

meten zijn. Ze is ervan overtuigd dat deze effecten snel op zullen treden. 

Investeren leidt tot verbetering
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‘De kloof tussen wetenschap en praktijk zal kleiner worden als gevolg van de 

professionalisering van onze sector. Het veld wordt zich ervan bewust dat ze de 

wetenschap nodig hebben. Als straks alleen nog erkende gedragsinterventies 

worden ingekocht, is het voortbestaan van de instellingen die niet beschikken

over erkende interventies in het geding. Maar ook bij de ontwikkeling van 

gedragsinterventies heeft het veld de wetenschap nodig en omgekeerd natuur-

lijk ook. Ik vind resultaten heel belangrijk. Zonder positieve resultaten verdwijnt 

het draagvlak onder de hele operatie. Er bestaat immers ook politieke weerstand 

tegen de investeringen in zorg voor gedetineerden, waarvan de erkende gedrags-

interventies onderdeel uitmaken. Zo zijn er natuurlijk in de maatschappij en de 

politiek ook geluiden dat je criminelen gewoon moet opsluiten en dat het niet 

nuttig is om zoveel geld uit te geven aan criminelen. Ook daarom moeten op 

korte termijn al de eerste effecten zichtbaar zijn. Dan moet een begin van de 

daling van de criminaliteit te zien zijn. Ik geloof er stellig in dat het mogelijk is.’

Dineke ten Hoorn Boer
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Hoewel er nog geen objectieve effecten van de Erkenningscommissie te meten 

zijn, vindt Ten Hoorn Boer dat de Erkenningscommissie nu al veel impact heeft. 

‘Het denkproces van mensen over effectiviteit is veranderd. Bovendien heeft 

de Erkenningscommissie veel mensen aan het werk gezet die nu proberen hun 

interventies erkend te krijgen. In de sector jeugd zijn bijvoorbeeld tal van partijen 

aan de slag met het ontwikkelen van professionele interventies. Werken met deze 

interventies raakt ook de medewerkers in de sector. En na vijf jaar moeten ze weer 

terug naar de commissie om te zien of hun interventie echt effectief is. Dat is heel 

stimulerend en het draagt bij aan de professionalisering van de hele sector. Je ziet 

nu dat de sector ergens voor staat en actief is. De mensen in de sector gaan daar-

door ook op een ander manier bezig. Ze worden opnieuw geschoold en worden 

bewust een onderdeel van het interventieproces. En die processen zijn langdurig 

en ingewikkeld.’
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‘Bruggen bouwen voor gedragsinterventies’ die op 3 november 2009 in Utrecht heeft 
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