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Leesvervangende Samenvatting 

Inleiding 

Op 1 mei 2021 treedt naar verwachting de wet ‘Straffen en beschermen’ in werking. Deze wet vloeit 

voort uit de visie op gevangenisstraffen “recht doen, kansen bieden” (hierna: de visie; Ministerie van 

Justitie & Veiligheid, 2018). In de visie wordt o.a. gevraagd om een meer persoonsgerichte 

benadering van gedetineerden. Onderdeel hiervan is de individuele afweging die gemaakt wordt bij 

de toekenning van detentiefasering en verlof en het advies over voorwaardelijke invrijheidsstelling 

(v.i.) aan het OM. Hierbij moeten drie criteria worden afgewogen: het gedrag van de gedetineerde in 

gehele detentie, de risico’s bij vrijheden en de belangen van slachtoffers. Om de populatie waarvoor 

bij vrijheden mogelijk risico’s bestaan op het specifieke gebied van geweld beter in beeld te krijgen is 

een Risicoscreener voor gewelddadig gedrag ontwikkeld. De ‘Risicoscreener geweld en zeden voor 

volwassenen in detentie: inventarisatie van risico- en beschermende factoren voor toekomstig 

gewelddadig gedag’ (Risicoscreener; De Vries Robbé & Van den End, 2020) is ontwikkeld door 

onderzoekers van het NIFP, in afstemming met een projectgroep waarin leden van de divisie GW/VB, 

directie B&B en de reclassering zitting hadden. De Risicoscreener is vervolgens uitgebreid getoetst in 

een pilotonderzoek, lopend van oktober 2019 tot september 2020. In dit onderzoeksrapport wordt 

de opzet van het pilotonderzoek uitgelegd, de resultaten van deze pilot weergeven en worden 

conclusies en aanbevelingen voor landelijke implementatie gepresenteerd. 

Binnen het gevangeniswezen wordt op dit moment niet structureel aan uitgebreide 

(gestructureerde) risico-inventarisatie gedaan. Jaarlijks stromen ongeveer 35.000 gedetineerden in 

waarvan 73% niet langer dan 3 maanden in een PI verblijft (DJI, 2020). Het structureel uitvoeren van 

uitgebreide risicotaxatie is voor de meeste justitiabelen niet haalbaar en ook alleen wenselijk is in die 

gevallen waar men het vermoeden heeft dat het risico wel eens groot zou kunnen zijn. Bovendien 

dient risicotaxatie verricht te worden door een getrainde professional, wat veel tijd en middelen in 

beslag neemt. In de dagelijkse detentiepraktijk is behoefte aan een eerste globale risicoscreening op 

geweld, welke kan ondersteunen bij beslissingen over vrijheidsverlening en op basis waarvan ‘triage’ 

plaats kan vinden. Door middel van risicoscreening kan bepaald worden bij welke justitiabelen er 

ernstige zorgen zijn over toekomstig gewelddadig gedrag. Bij deze justitiabelen kan het in kaart 

brengen van de zorgen over geweld bij aanvang van de detentie richting geven aan beslissingen over 

stappen die genomen moeten worden in het detentietraject en bijdragen aan de interne veiligheid. 

Later in het detentieproces kan herhaalde risicoscreening op geweld weer van waarde zijn bij 

besluitvorming omtrent de haalbaarheid van vrijheden en de inzet van middelen om te komen tot 

goede detentiefasering, verloven en advies over v.i., alsmede informatief zijn voor het 

resocialisatietraject en mogelijke reclasseringsbegeleiding. In alle fasen kunnen de resultaten van de 

Risicoscreener Geweld overigens aanleiding geven om een meer uitgebreide risicotaxatie op geweld 

uit te voeren, of in een andere wijze van opvolging te voorzien (inzetten van risicobeheersende of 

risicoverlagende interventies en maatregelen). 

 De Risicoscreener wordt ingebed in de huidige processen binnen het gevangeniswezen en is 

geen vervanging van bestaande processen maar een aanvulling daarop. Zo wordt het onderdeel van 

het Detentie en Re-integratie (D&R-) plan van een gedetineerde en volgt de Risicoscreener het 

stramien waarin multidisciplinaire overleggen (MDO’s) zes wekelijks plaatsvinden over 

gedetineerden. Binnen het D&R-plan wordt al over het gedrag van gedetineerden gerapporteerd 

door verschillende disciplines. Op basis van deze rapportages kan aan de hand van de Risicoscreener 

factoren door de afdeling D&R in de PI informatie in kaart worden gebracht die nodig is voor een 

gestructureerde inschatting van zorgen over toekomstig gewelddadig gedrag. De eindconclusies van 
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de risicoscreening worden besproken en ingevuld in het MDO waarin doorgaans het afdelingshoofd 

(als voorzitter), een penitentiair inrichtingswerker, een arbeidsmedewerker, een casemanager en een 

backoffice medewerker aanwezig zijn. De eindconclusies vanuit de Risicoscreener vormen input voor 

de besluitvorming omtrent vrijheden in de vrijhedencommissie (VC).  
 

Onderzoeksvragen en hypotheses  

In dit pilotonderzoek staat de vraag centraal of de Risicoscreener effectief kan worden ingezet in het 

gevangeniswezen. Daartoe zijn per deelonderzoek verschillende deelvragen opgesteld.  
 

Allereerst moet worden nagegaan of de nieuw ontwikkelde Risicoscreener voldoende 

psychometrische validiteit heeft. Dit wordt in het dossieronderzoek beantwoord middels de 

volgende onderzoeksvragen:  

1.1) Is de Risicoscreener betrouwbaar in te vullen op basis van dossiergegevens?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de verschillende  

eindconclusies een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid laten zien.  

1.2) Heeft de Risicoscreener ingevuld op basis van dossiergegevens voorspellende waarde voor  

officieel geregistreerde geweldsrecidive na detentie?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de eindconclusie op  

geweld buiten de PI een significante voorspeller zullen zijn voor geweldsrecidive.  

1.3) Heeft de Risicoscreener ingevuld op basis van dossiergegevens voorspellende waarde voor 

geweldsincidenten tijdens detentie?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de eindconclusie op  

geweld binnen de PI een significante voorspeller zullen zijn voor geweldsincidenten.  

1.4) In hoeverre nemen de historische en dynamische factoren tijdens detentie toe of af en is deze 

toe/afname voorspellend voor geweldsrecidive? 

Hypothese: Tijdens detentie nemen de dynamische risicofactoren af en de dynamische  

beschermende factoren toe en deze af- en toename is voorspellend voor geweldsrecidive. 
 

Daarnaast is het van belang dat de Risicoscreener ook door mensen in de praktijk betrouwbaar kan 

worden ingevuld. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:  

2) Heeft de Risicoscreener een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid onder casemanagers? 

Hypothese: De Risicoscreener heeft voor zowel de totaalscore als de eindconclusies een goede  

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 
 

Tevens is het van belang om vast te stellen of de Risicoscreener in praktijk goed uitvoerbaar is. Dit 

leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

3.1) Is het invullen van de Risicoscreener goed uitvoerbaar binnen de huidige processen in de  

detentiepraktijk? 

Hypothese: De verwachting is dat de Risicoscreener in de praktijk volledig in te vullen is op  

basis van beschikbare gegevens en het invullen niet te veel tijd kost, binnen de PI regimes HvB,  

gevangenis, ISD, arrestanten en (Z)BBI/BBA.  

3.2) Is men tijdens het MDO in staat om eindconclusies te trekken aangaande zorgen over 

gewelddadig gedrag op basis van de factoren in de Risicoscreener? 

Hypothese: Tijdens het MDO is men goed in staat om multidisciplinair tot de eindconclusies 

van de Risicoscreener te komen. 

3.3) Wordt op basis van de Risicoscreener ook opvolging georganiseerd aangaande 

risicomanagement? 
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Hypothese: Bij matige of ernstige zorgen wordt tijdens het MDO gesproken over opvolging. 

3.4) Heeft de Risicoscreener voorspellende waarde voor geweldsincidenten tijdens detentie op  

basis van in de praktijk gescoorde Risicoscreeners?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de eindconclusie op  

geweld binnen de PI significante voorspellers zullen zijn voor geweldsincidenten tijdens  

detentie.  
 

Als laatste wordt in een proces- en gebruikersevaluatie gekeken hoe de Risicoscreener procesmatig 

in praktijk kan worden ingevoerd en wat belangrijke randvoorwaarden voor deze uitvoering zijn. Dit 

leverde de volgende onderzoeksvragen op:  

4.1) Hoe verlopen de processen rondom de toepassing van de Risicoscreener in de praktijk? 

Hypothese: De verwachting is dat de Risicoscreener goed en herhaaldelijk in te vullen is, de  

uitkomsten van belang zijn voor besluitvorming omtrent vrijheden en naar aanleiding van  

uitkomsten uit de Risicoscreener acties worden ondernomen om de gedetineerde beter te re- 

integreren en het risicomanagement beter te organiseren.  

4.2) Hoe wordt de Risicoscreener ervaren in de praktijk? 

Hypothese: De verwachting is dat de inhoud van de Risicoscreener als volledig wordt geacht,  

dat men in staat is om de eindconclusies omtrent zorgen over geweld te vormen, dat de  

Risicoscreener als gebruiksvriendelijk wordt ervaren en dat de Risicoscreener van waarde 

wordt gezien voor het MDO en de VC. 
 

Het onderzoek in de praktijk (3 en 4) is op gesplitst in twee fases. In de eerste fase van het 

praktijkonderzoek zijn de Risicoscreeners alleen ingevuld op de achtergrond zonder inbreng in het 

MDO. In de tweede fase werd de Risicoscreener ingebracht in het MDO. Voordat naar deze fase 

overgegaan kon worden moest aan drie voorwaarden voldaan worden, namelijk: de Risicoscreener 

moest betrouwbaar in te vullen zijn (deelvraag 1.1 en 2), de Risicoscreener moest in enige mate 

voorspellend zijn voor geweldsrecidive in de maatschappij (deelvraag 1.2) en de Risicoscreener 

diende goed in te vullen te zijn in de praktijk (deelvraag 3.1).  
 

Methode 

Opzet pilotonderzoek 

Zoals boven beschreven bestond het pilot project Risicoscreener uit verschillende onderdelen (zie 

Figuur 1). 
 

Figuur 1. Stappenplan pilotonderzoek 
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Het pilotonderzoek bestond uit vier deelonderzoeken: 

1) Het toetsen van de Risicoscreener pilotversie in retrospectief dossieronderzoek (okt. 2019 – sep. 

2020). Het retrospectieve dossieronderzoek (1a en 1b) bestond uit het scoren van de 

Risicoscreener voor oude casussen van ex-gedetineerden door onderzoekers op basis van 

dossierinformatie. Op deze manier is onderzocht of de factoren en eindconclusies goed 

voorspellen voor geweldsrecidive. Dit dossieronderzoek is gesplitst in twee delen. In het eerste 

deel (1a) lag de focus op initiële validatie: onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

(aan de hand van 54 dossiers, gescoord door 2 onderzoekers) en de predictieve validiteit van de 

Risicoscreener pilotversie (op basis van een deel van de 546 dossiers, afgezet tegen recidive in de 

maatschappij met verschillende follow-up termijnen). De initiële validatie betrof een 

tussenevaluatie die mede bepalend was voor het overgaan naar ‘Fase 2’ van de prospectieve 

pilot 3b in de praktijk. Hierna is de retrospectieve dataverzameling in het tweede deel (1b) verder 

uitgebreid om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden met genoeg dossiers over 

verschillende subgroepen van ex-gedetineerden. Ook werd in 107 dossiers gekeken naar de 

voorspellende waarde voor geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI binnen 4 maanden na 

afname van de Risicoscreener en naar het verloop in scores van herhaalde metingen. 

2) Het toetsen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid onder medewerkers uit de PI die in de 

praktijk de Risicoscreener zullen afnemen middels een vignettenstudie (okt. en nov. 2019). In dit 

deelonderzoek hebben 16 casemanagers gezamenlijk 48 Risicoscreeners ingevuld over 8 

verschillende casusvignetten. 

3) Het toetsen van de Risicoscreener pilotversie in de detentiepraktijk door middel van een 

uitvoerbaarheidsonderzoek, inclusief een prospectieve deelstudie naar de predictieve validiteit 

voor geweldsincidenten in de praktijk (okt. 2019 – sep. 2020). Dit is ook gesplitst in twee delen. 

In het eerste deel (3a) werd de Risicoscreener door backoffice medewerkers en casemanagers 

ingevuld maar nog niet gedeeld met het MDO. In het tweede deel (3b) werd de Risicoscreener 

gedeeld met het MDO en werd in het MDO Deel 3 ingevuld en opvolging besproken. Om vast te 

stellen of de Risicoscreener volledig werd ingevuld werden ongeveer 3400 Risicoscreeners      

Deel 1, ongeveer 1400 Risicoscreeners Deel 2 en ongeveer 900 Risicoscreeners Deel 3 die over 

gedetineerden werden ingevuld in beide fases geanalyseerd op kwaliteit en volledigheid. De 

Risicoscreener werd het meest ingevuld voor de regimes HvB, gevangenis en arrestanten. 

Daarnaast zijn in Fase 2 144 MDO’s door onderzoeksmedewerkers bijgewoond om te observeren 

hoe vaak de Risicoscreener werd besproken en of en welke opvolging werd vastgesteld. In deze 

fase werd ook nog een prospectief geweldsincidenten onderzoek gedaan. Van 188 

Risicoscreeners zijn de uitkomsten afgezet tegen geweldsincidenten gepleegd binnen 4 maanden 

verblijf in de inrichting na de afname van de Risicoscreener. 

4) Het uitvoeren van een proces- en gebruikersevaluatie in Fase 1 en 2 middels interviews en 

vragenlijsten onder gebruikers (okt. 2019 – sep. 2020). Na de eerste training, tijdens de 

tussenevaluatie en bij de eindevaluatie zijn vragenlijsten ingevuld door casemanagers, backoffice 

medewerkers, (plv.) hoofden D&R, afdelingshoofden en anderen. Daarnaast hebben op twee 

momenten, de tussenevaluatie en de eindevaluatie, middels interviews evaluaties 

plaatsgevonden met backoffice medewerkers, casemanagers, (plv.) hoofden D&R, 

implementatiecoördinatoren, afdelingshoofden, arbeidsmedewerkers, PIW’ers en anderen      

(zie Figuur 1). 
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Deelonderzoeken 3 en 4 werden uitgevoerd in de PI’s en regimes zoals beschreven in Tabel A. 

Tabel A. Deelnemende regimes per PI 

PI HvB Gevangenis ISD Arrestanten ZBBI/BBA 

PI Almelo X X   X 

PI Alphen   X  X X 

PI Arnhem  X   X 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet X X X   

PI Middelburg X X   X 

PI Zuid-Oost, locatie Roermond X X   X 

PI Vught X X    

Totaal aantal PI’s 5 7 1 1 5 

 

Risicoscreener 

De Risicoscreener is onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel betreft twee historische factoren 

die in de praktijk gescoord worden door de backoffice medewerkers. Het tweede deel betreft acht 

dynamische factoren, waarvan vier risicofactoren en vier beschermende factoren. De dynamische 

factoren worden gescoord door de casemanager op basis van rapportages vanuit verschillende 

disciplines. Het derde en laatste deel betreft drie verschillende eindconclusies aangaande zorgen 

over toekomstig geweld die vastgesteld worden in het MDO. De Risicoscreener is in de pilot 

afgenomen aan het begin van detentie en voorafgaand aan vrijheden. 

 

Resultaten en discussie 

Psychometrische eigenschappen van de Risicoscreener 

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 

Risicoscreener goed tot zeer goed is. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd in twee 

verschillende deelstudies onderzocht. Ten eerste werd in het retrospectieve dossieronderzoek 

bekeken of onderzoekers op basis van dezelfde kennis en ervaring en exact dezelfde 

dossierinformatie over een casus de Risicoscreener ook op dezelfde manier invulden. Uit deze 

deelstudie bleek dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener voor de 

onderzoekers zeer goed was, zowel wat betreft de totaalscore als de eindconclusies. Ten tweede 

werd middels een vignettenstudie onderzocht of ook casemanagers in de detentiepraktijk op basis 

van dezelfde informatie fictieve casussen gelijk zouden beoordelen op de Risicoscreener. Ook voor 

de praktijkgebruikers bleek dit een goede tot zeer goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 

Risicoscreener totaalscore en eindconclusies op te leveren.  

 

Voorspellende waarde recidive na uitstroom uit de PI 

Uit het retrospectieve dossieronderzoek kan geconcludeerd worden dat de voorspellende waarde 

van de Risicoscreener voor recidive na uitstroom uit de PI voldoende tot goed is. In Tabel B en C valt 

te zien dat in het dossieronderzoek onder 546 ex-gedetineerden werd gevonden dat de 

voorspellende waarde voor geweldsrecidive na uitstroom voor zowel de totaalscore van de 

Risicoscreener als voor de eindconclusie ‘zorgen over geweld buiten de PI’ voldoende tot goed was, 

afhankelijk van de tijd waarover recidive gemeten werd. Voor de langere termijn was de 

voorspellende waarde iets beter. Voor de uitkomstmaat algemene recidive (nieuwe veroordelingen 

voor gewelddadig gedrag en/of voor andere vormen van crimineel gedrag) was de voorspellende 
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waarde van de totaalscores nog wat beter en van de eindconclusie geweld buiten juist iets minder. 

Dit duidt er op dat men zich zoals beoogd was bij het formuleren van de Risicoscreener eindconclusie 

geweld buiten inderdaad meer richt op geweldsrecidive dan algemene recidive. Wanneer de 

resultaten werden uitgesplitst naar subgroepen op basis van geslacht, delict geschiedenis of 

verblijfsduur bleek de Risicoscreener voor alle subgroepen in meer of mindere mate significante 

voorspellende waarde op te leveren. 

 

Tabel B. Overzicht dossieronderzoek Risicoscreener voorspellende waarde geweldsrecidive 

 Alle ♂ Geweldsverleden ♂ Verblijfduur (dag) ♂ Alle ♀ 

 
12mnd 

(56/464) 

L.T. 

(116/464) 

Geen*  

(3/110)1 

Geweld*  

(44/266) 

Zeden* 

(9/88) 

< 90* 

(9/104) 

90-365* 

(36/267) 

> 365* 

(11/93) 

12mnd 

(5/82)1 

L.T. 
(12/82) 

Totaalscore + ++ x + - ++ + - x + 

Eindconclusie 

geweld buiten 
+ ++ x + ++ - ++ ++ x ++ 

* Follow-up 12 maanden; ++ = groot; + = gemiddeld; +- = klein; - = niet significant; X = geen waarde 
1 Te lage base-rate om voorspellende waarde te analyseren  

 

Tabel C. Overzicht dossieronderzoek Risicoscreener voorspellende waarde algemene recidive 

 Alle ♂ Geweldsverleden ♂ Verblijfduur (dag) ♂ Alle ♀ 

 
12mnd 

(177/464) 

L.T. 

(279/464) 

Geen*  

(20/110) 

Geweld*  

(124/266) 

Zeden* 

(33/88) 

< 90* 

(45/104) 

90-365* 

(103/267) 

> 365* 

(29/93) 

12mnd 

(20/82) 

L.T. 
(33/82) 

Totaalscore ++ ++ ++ +- ++ ++ ++ - - - 

Eindconclusie 

geweld buiten 
+ ++ - +- +- + ++ - - +- 

* Follow-up 12 maanden; ++ = groot; + = gemiddeld; +- = klein; - = niet significant; X = geen waarde 

 

Voorspellende waarde geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI 

Uit het retrospectieve dossieronderzoek en met name het prospectieve praktijkonderzoek komt naar 

voren dat de voorspellende waarde van de Risicoscreener voor geweldsincidenten tijdens verblijf in 

de PI goed tot zeer goed is. Uit het retrospectieve dossieronderzoek bleek dat de voorspellende 

waarde van de totaalscore van de Risicoscreener goed was, maar van de eindconclusie ‘zorgen over 

geweld binnen de PI’ was deze niet significant (zie Tabel D). De voorspellende waarde van de 

prospectief in de pilot PI’s gescoorde Risicoscreeners bleek voor zowel de totaalscore als de 

eindconclusie ‘zorgen over geweld binnen de PI’ zeer goed te zijn. De voorspellende waarde van in de 

praktijk door medewerkers gescoorde Risicoscreeners was ook aanzienlijk hoger dan die van de 

Risicoscreeners gescoord door de onderzoekers in het dossieronderzoek. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat casemanagers die praktijk ervaring hebben en gedetineerden beter kennen ook een 

betere inschatting lijken te kunnen maken met betrekking tot zorgen zijn over gewelddadig gedrag 

binnen de PI dan onderzoekers die dit slechts op basis van dossierinformatie doen.  

 

Tabel D. Dossier- en praktijkonderzoek Risicoscreener voorspellende waarde geweldsincidenten in PI 
 

Retrospectief dossieronderzoek* 

(21/107) 

Prospectief praktijkonderzoek* 

(26/188) 

Totaalscore ++ +++ 

Eindconclusie 
geweld binnen 

- +++ 
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* Follow-up 4 maanden; +++ = zeer groot; ++ = groot; - = niet significant 

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de Risicoscreener een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft en voldoende voorspellende waarde voor zowel recidive na 

terugkeer in de maatschappij als geweldsincidenten ten tijde van verblijf in de PI.  

 

Herhaalde metingen 

Herhaalde metingen met de Risicoscreener tonen aan dat de factoren in de Risicoscreener 

veranderbaar zijn gedurende detentie en dat periodieke herhaling van de risicoscreening daarom 

zinvol is. Bij het vergelijken van de scores op de factoren van de Risicoscreener bij de voormeting in 

het begin van detentie met de herhaalde afname scores later in het detentietraject kwam een 

verrassend pessimistisch beeld naar voren. Risicofactoren bleken tijdens detentie significant te zijn 

toegenomen, wat betekent dat er eerder meer dan minder risico was aan het einde van de 

detentieperiode. Dit effect kon voor de historische risicofactoren verklaard worden vanuit het feit 

dat er in de tussen gelegen tijd in detentie incidenten hadden plaatsgevonden waardoor de score op 

‘Eerder geweld binnen detentie’ omhoog was gegaan. Wat de achterliggende oorzaak is van deze 

hogere scores op de risicofactoren later in het traject is niet onderzocht en zal in mogelijk toekomstig 

vervolgonderzoek nader bekeken dienen te worden. Voor de dynamische risicofactoren was de 

verergering van het risico moeilijker te verklaren. Later in detentie waren de risicofactoren ‘Geweld 

naar anderen’, ‘Middelengebruik’, ‘Negatieve houding’ en ‘Impulsief gedrag’ gemiddeld genomen 

meer aanwezig dan eerder in detentie. Voor de beschermende factoren werden geen significante 

verschillen gevonden tussen de voor- en nameting, kennelijk waren de beschermende factoren 

gemiddeld niet verslechterd of verbeterd tijdens detentie. Al met al kan gesteld worden dat het 

herhaald afnemen van de Risicoscreener waardevol is om een accuraat beeld te behouden van de 

zorgen over geweld en aanknopingspunten te ontdekken waarop risicomanagement zich zou moeten 

richten.  

 

Toepassing van de Risicoscreener in de detentiepraktijk 

In het prospectieve pilotonderzoek werd in twee fases onderzocht of de Risicoscreener in zijn huidige 

vorm goed bruikbaar is binnen de praktijk van het Nederlandse gevangeniswezen. Hieronder zal 

ingezoomd worden op de belangrijkste bevindingen uit dit haalbaarheidsonderzoek. In algemene zin 

kan gesteld worden dat de Risicoscreener goed toepasbaar is in de Nederlandse detentiepraktijk, 

mits voldaan wordt aan een aantal zeer bepalende randvoorwaarden. Het mogelijke succes van de 

toepassing van de Risicoscreener in het gevangeniswezen is in belangrijke mate afhankelijk van deze 

voorwaarden. 

 

Kwantiteit en kwaliteit van ingevulde Risicoscreeners 

Deel 1 werd binnen de pilot voor bijna alle gedetineerden gescoord die instroomden in de pilot PI’s. 

Het is de backoffice medewerkers goed gelukt om het invullen van Deel 1 te integreren in hun 

reguliere werkproces, ondanks dat het hen relatief veel tijd kost (zie Tijd voor het invullen 

hieronder). Deel 1 was goed in te vullen door de backoffice medewerkers en bleek vanuit de 

casemanagers, afdelingshoofden en andere leden van het MDO gewaardeerd te worden omdat het 

een duidelijk overzicht geeft van eerdere geweldplegingen. De reden dat Deel 1 veel vaker werd 

ingevuld ten opzichte van de andere delen ligt voornamelijk in het feit dat Deel 1 al binnen enkele 

dagen gedaan wordt en er een grote groep gedetineerden is die slechts kort in de PI verblijft (bijna 

de helft blijft korter dan 3 weken in de PI) waardoor Deel 2 en 3 voor hen niet ingevuld kon worden. 
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Ook van de gedetineerden die wel lang genoeg verbleven in de PI om op het MDO besproken te 

worden werd echter binnen de pilot Deel 2 van de Risicoscreener lang niet altijd (volledig) ingevuld 

door de casemanagers. De belangrijkste reden hiervoor bleek te zijn dat er vaak onvoldoende 

informatie aanwezig was om Deel 2 volledig te kunnen invullen. Disciplines zoals de leefgroep, de 

arbeid, de sport et cetera worden niet geacht om voorafgaand aan het eerste MDO (concept 

bespreking D&R-plan; week 3) al te rapporteren in het D&R-plan. Tevens werd door casemanagers 

opgemerkt dat doorgaans enige tijd nodig is voordat een gedetineerde zijn ‘echte’ gedrag laat zien 

tijdens een detentie en dat een langere observatie tijd daarom een betere inschatting geeft.  

Indien voldoende informatie beschikbaar was, werd aangegeven dat het invullen van Deel 2 

goed te doen was voor de casemanager. Wel bleek het voor hen soms dubbelop te voelen ten 

opzichte van wat zij zelf al in het D&R-plan rapporteren. Vanuit de voorzitters van het MDO werd 

aangegeven dat Deel 2 gewaardeerd wordt om het duidelijke overzicht wat dit biedt met betrekking 

tot het huidige functioneren in de PI van de gedetineerde. Het bespreken van Deel 3 in het MDO 

werd als nuttig en zinvol gezien indien er voldoende informatie is voor Deel 2. Zo werd aangegeven 

dat de discussie gewaardeerd wordt tussen de leden van het MDO die het invullen van Deel 3 teweeg 

brengt. Wel gaf men aan dat ze het invullen van de toelichting bij Deel 3 soms nog lastig vinden. 

Uit de analyse van het aantal missende waarden (onbekende of niet ingevulde factoren in de 

Risicoscreener) bleek dat wanneer de Risicoscreener werd gescoord voorafgaand aan het eerste 

MDO gemiddeld 24% van de factoren van Deel 1 en 2 niet ingevuld konden worden wegens gebrek 

aan informatie. Bij invullen van de Risicoscreener voorafgaand aan het tweede MDO was dit zo goed 

als gehalveerd tot 13% niet ingevulde factoren. Bij invulling van de Risicoscreener later in het 

detentieproces was dit zelfs nog maar 5%. Voor een zinvolle bespreking van Deel 3 tijdens het MDO 

mogen in Deel 1 en 2 niet meer dan twee factoren ontbreken (20% missing). In het pilotonderzoek 

bleek dat met name de beschermende factoren niet altijd goed in te vullen waren. Zo werd de factor 

‘Positieve invloeden vanuit het netwerk’ voor meer dan een derde van de gedetineerden 

opengelaten en werden ook de andere beschermende factoren zoals ‘Motivatie voor een delict vrije 

toekomst’ regelmatig niet gescoord. De onmogelijkheid van het invullen van Deel 2 voorafgaand aan 

het eerste MDO wegens gebrek aan informatie werd ook bij de tussentijdse terugkoppelingen 

dusdanig vaak benoemd dat uiteindelijk tijdens de tweede fase van de pilot besloten werd om het 

eerste keer invullen van Deel 2 te verschuiven van voorafgaand aan het eerste MDO naar 

voorafgaand aan het tweede MDO. Voorafgaand aan het tweede MDO dient wel vanuit de 

verschillende disciplines gerapporteerd te worden. Geconcludeerd werd dat binnen de huidige 

werkwijze en rapportage structuur in het gevangeniswezen Deel 2 op zijn vroegst pas zinvol in te 

vullen is voorafgaand aan het tweede MDO en Deel 3 op zijn vroegst tijdens het tweede MDO is uit te 

voeren (randvoorwaarde 1 implementatie: waarborgen van voldoende informatie voor het invullen 

van de Risicoscreener; toepassing van de eerste Risicoscreening bij het tweede MDO). Dit betekent 

ook dat alleen het eerste deel van de Risicoscreener (de historische factoren) op dit moment voor 

alle gedetineerden kan worden ingevuld. De dynamische factoren van Deel 2 van de Risicoscreener 

kunnen pas worden ingevuld wanneer gedetineerden ten tijde van het tweede MDO nog in detentie 

zijn (ongeveer 30% van de populatie).  

Logischerwijs kan de Risicoscreener pas tijdens het MDO besproken worden als Deel 1 en 2 

beiden goed en volledig ingevuld zijn. De bespreking van de Risicoscreener tijdens het MDO en het 

vaststellen van de eindoordelen aangaande zorgen over toekomstig gewelddadig gedrag (Deel 3) 

werd in de pilot echter nog niet voor alle gedetineerden ingevuld voor wie Deel 1 en 2 wel waren 

ingevuld. De belangrijkste redenen voor het niet bespreken van Deel 3 tijdens het MDO waren 
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praktisch van aard. Zo was het invullen van de Risicoscreener soms nog niet goed in het proces 

ingebed en kwam men vaak in tijdnood tijdens het MDO om de Risicoscreener te kunnen bespreken 

(zie Tijd voor het invullen hieronder). Hierdoor werd de Risicoscreener soms helemaal niet besproken 

of de bespreking werd afgeraffeld. De haalbaarheid van een voor het detentietraject inhoudelijk 

zinvolle bespreking van de Risicoscreener tijdens het MDO is in belangrijke mate afhankelijk van de 

tijd die beschikbaar is om hier tijdens het MDO gedegen bij stil te staan en multidisciplinair te 

bespreken (zie randvoorwaarde 4 hieronder). In de evaluaties werd tevens aangegeven dat men 

vanuit de praktijk de Risicoscreener graag vaker zou willen invullen dan in de pilot afgesproken was. 

Zo zou men de Risicoscreener naast aan het begin van detentie en vlak voorafgaand aan vrijheden, 

ook een geruimere tijd voorafgaand aan vrijheden willen invullen en voor langgestraften periodiek 

willen herhalen gedurende het verblijf (randvoorwaarde 2 implementatie: herhaald afnemen van de 

Risicoscreener gedurende het detentietraject).  

Tijdens de pilot werd duidelijk aangegeven dat er in de PI’s behoefte was aan ondersteuning 

bij de uitvoering van de Risicoscreener voor wat betreft inhoudelijke vragen en organisatorische 

knelpunten. Daarnaast werd aangegeven dat het zinvol was om mensen actief te enthousiasmeren 

voor het (goed) gebruik van de Risicoscreener. Er was een duidelijke wenperiode in de pilot PI’s 

zichtbaar, waarin het draagvlak voor de Risicoscreener groeide en onduidelijkheden over de 

toepassing (bijvoorbeeld voor wie wel en niet de Risicoscreener ingevuld werd en op welk moment) 

konden worden opgelost. De inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij de uitvoering van de 

Risicoscreener in de pilot PI’s bleek dusdanig gewenst dat tijdens de pilot werd besloten om 

onderzoeksmedewerkers in te zetten als inhoudelijke vraagbaak en aanjagers van het pilot project. 

Zij waren beschikbaar voor vragen over de toepassing en uitvoering van de Risicoscreener in de 

praktijk en waren zoveel mogelijk aanwezig als toehoorder en vraagbaak tijdens de MDO 

besprekingen van de Risicoscreener (via Skype). Tevens werd door hen monitoring verricht op het 

gebruik van de Risicoscreener, zowel continu wat betreft kwantiteit als steekproefsgewijs wat betreft 

kwaliteit. Maandelijks werd hierover schriftelijk en mondeling terugkoppeling gegeven aan de (plv.) 

hoofden D&R (leidinggevenden van backoffice medewerkers en casemanagers) en de 

afdelingshoofden (voorzitters MDO). De begeleiding, ondersteuning en monitoring bij de uitvoering 

werd als zeer waardevol ervaren vanuit de pilot PI’s en er werd een duidelijke toename in kwantiteit 

en kwaliteit van het gebruik en invullen van de Risicoscreener geobserveerd vanaf het moment dat 

deze inhoudelijke ondersteuning en monitoring werd ingezet (randvoorwaarde 3 implementatie: 

voldoende inhoudelijke en organisatorische ondersteuning en monitoring bij de uitvoering van de 

Risicoscreener).  
 

Tijd voor het invullen 

In Fase 2 van de pilot werd Deel 1 van de Risicoscreener door de backoffice medewerkers gemiddeld 

in 18 minuten ingevuld. De tijd die hiervoor benodigd is hangt sterk van de casus af; bij een first-

offender zonder strafblad en detentiegeschiedenis is het invullen snel klaar en bij iemand met een 

lang detentieverleden vergt het uitpluizen van de geweldshistorie soms wel anderhalf uur. Over het 

algemeen werd de informatie die benodigd was voor het invullen van Deel 1 als voldoende 

beschouwd. Het invullen van de dynamische risico- en beschermende factoren van Deel 2 door de 

casemanager werd gemiddeld in 14 minuten gedaan. Voor de bespreking van de Risicoscreener 

tijdens het MDO met alle aanwezige disciplines was gemiddeld 9 minuten nodig per gedetineerde 

(variërend van 1 min. tot 45 min.). Dat wil zeggen dat het doorlopen van de ingevulde scores op Deel 

1 en Deel 2 en het multidisciplinair komen tot de eindconclusies aangaande zorgen over geweld 
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binnen de PI, buiten de PI en (indien van toepassing) bij vrijheden. In de meeste gevallen werd 

tijdens het MDO eerst gezamenlijk Deel 1 en 2 doorlopen alvorens tot het vormen van de 

eindoordelen overgegaan werd. Aan het bespreken van de eindconclusies en het opschrijven van de 

toelichting werd het grootste deel van de tijd besteed. Zoals ook hierboven aangegeven is een 

duidelijke randvoorwaarde met betrekking tot landelijke implementatie van de Risicoscreener dat de 

verschillende disciplines gefaciliteerd worden in de tijd die benodigd is voor het invullen van de 

Risicoscreener (randvoorwaarde 4 implementatie: voldoende tijd voor goede uitvoering van de 

Risicoscreener Deel 1, Deel 2 en tijdens het MDO Deel 3). 
 

Regimes 

De Risicoscreener is tijdens de pilot ingevuld voor gedetineerden in verschillende regimes. Over het 

algemeen werd de Risicoscreener als zinvol ervaren binnen alle regimes waar de pilot plaatsvond. In 

het HvB en arrestantenregime (>56 dagen) werd ervaren dat het niet goed mogelijk was om de 

Risicoscreener Deel 2 in te vullen als de rapportages van de leefafdeling en andere disciplines zoals 

arbeid nog niet voorhanden zijn. Hierdoor bleek in het HvB een bespreking van de Risicoscreener bij 

het eerste MDO na 3 weken vaak niet haalbaar. Op zijn vroegst wordt het als haalbaar geacht om 

voorafgaand aan het tweede MDO (week 6/9) Deel 2 in te vullen. Binnen het arrestantenregime 

bleek binnen de betrokken pilotinrichting dat rapportages vanuit de verschillende disciplines sowieso 

vaak nog niet voldoende op orde waren om de Risicoscreener in zijn geheel goed in te kunnen vullen, 

ook indien zij volgens de D&R-cyclus wel gerapporteerd zouden moeten hebben. Om de gehele 

Risicoscreener te kunnen invullen zal binnen het arrestantenregime naar verwachting eerst een 

verbetering doorgevoerd moeten worden in de rapportage uitvoering (zowel kwantitatief als 

kwalitatief). Binnen de gevangenis, EZV en ISD was doorgaans meer informatie voorhanden omdat 

gedetineerden binnen deze regimes vaak al langer in detentie verbleven. Hierdoor was de 

Risicoscreener binnen deze settings meestal goed in te vullen. Op de EZV werd opgemerkt dat de 

toegevoegde waarde mogelijk minder is doordat gedetineerden vaak al goed in beeld zijn. Binnen de 

ISD werd de Risicoscreener als zinvol gezien om zorgen over geweld in kaart te brengen. Wel werd 

opgemerkt dat de Risicoscreener gezien de bijzondere doelgroep een andere rol heeft in de 

besluitvorming over vrijheden.  

In zijn algemeenheid was het helaas binnen deze pilot zeer beperkt mogelijk om de 

toepassing van de Risicoscreener te toetsen voor de besluitvorming voorafgaand aan vrijheden. Door 

toedoen van COVID-19 werden tijdens de pilot alle verloven stilgelegd waardoor er slechts zeer 

beperkt sprake was van besprekingen over vrijheden. Ook binnen de ZBBI/BBA kon de Risicoscreener 

slechts beperkt getest worden.  
 

Scores op de Risicoscreener 

Door middel van het analyseren van de in de praktijk ingevulde Risicoscreeners kan een beeld 

verkregen worden van de gemiddelde detentie populatie. Op de historische factoren komt naar 

voren dat zo’n 70% van de gedetineerden populatie eerder is veroordeeld voor een geweldsdelict. 

Daarnaast is ongeveer 25% van de gedetineerden gewelddadig geweest tijdens de huidige of eerdere 

detenties. Er kan dus gesteld worden dat gewelddadig gedrag veel voor komt. Het screenen op 

zorgen over toekomstig gewelddadig gedrag zowel binnen als buiten detentie lijkt daarmee een 

zinvolle aangelegenheid. In tegenstelling tot de historische factoren werden de dynamische factoren 

in de praktijk pilot over het algemeen opvallend positief ingevuld. De dynamische risicofactoren 

werden vaak als afwezig beoordeeld en de beschermende factoren werden veelal juist als aanwezig 

aangemerkt. De beoordeling van de dynamische beschermende factoren lijkt in de praktijk nog 
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positiever dan bij de Risicoscreeners die aan het begin van detentie gescoord zijn in het 

retrospectieve dossieronderzoek.  

De eindconclusies zorgen over toekomstig geweld ‘binnen de PI’, ‘buiten de PI’ (in geval van 

einde detentie op het moment van invullen) en ‘buiten de PI in geval van vrijheden tijdens detentie’ 

werden pas in de tweede fase van de pilot multidisciplinair in het MDO vastgesteld. Wat betreft 

geweld binnen de PI was er voor zo’n 80% sprake van weinig tot geen zorgen, voor ongeveer 15% 

matige zorgen en voor slechts 5% ernstige zorgen. Voor de inschatting geweld buiten detentie was 

de inschatting heel anders. Daar kreeg slechts 34% van de gedetineerden het oordeel weinig tot geen 

zorgen, terwijl men zich bij 38% van de gedetineerden matige en bij 28% ernstig zorgen maakte over 

toekomstig geweld buiten de PI. Voor de gedetineerden die voor vrijheden in aanmerking kwamen 

lieten de eindconclusies zien dan men zich bij 57% van hen weinig zorgen maakte, terwijl er bij 28% 

matige en bij 15% ernstige zorgen waren over gewelddadig gedrag tijdens vrijheden buiten de PI. Dit 

laatste laat zien dat het inschatten van zorgen over geweld voorafgaand aan voorgestelde vrijheden 

in veel gevallen zinvol is ten behoeve van de afweging of deze vrijheden veilig kunnen plaatsvinden.  
 

Eindconclusies Risicoscreener en opvolging 

De eindconclusies van de Risicoscreener leveren een inschatting op aangaande de zorgen over 

gewelddadig gedrag. Deze eerste risico-inventarisatie betreft echter zeker geen exacte inschatting 

van het recidiverisico. Alleen met diepgaande risicotaxatie van gewelddadige gedrag kan een 

uitspraak gedaan worden over de kans dat gewelddadig gedrag zich daadwerkelijk voor zal doen bij 

een individu in een bepaalde context. Risicoscreening is dan ook geen vervanging van risicotaxatie, 

maar is bedoeld om een globaal beeld te krijgen van de zorgen aangaande toekomstig gewelddadig 

gedrag van iedere gedetineerde wat ondersteunt bij beslissingen over vrijheidsverlening en eerste 

aanknopingspunten biedt voor interventies. Daarnaast kan het als triage gebruikt worden: op basis 

van de ingeschatte zorgen over geweld kan bepaald worden over wie men zich het meeste zorgen 

maakt. Dit kan aanleiding geven om een meer uitgebreide risicotaxatie op geweld uit te voeren, of in 

een andere wijze van opvolging te voorzien (inzetten van risicobeheersende of risicoverlagende 

interventies en maatregelen) (randvoorwaarde 5 implementatie: waarborgen van de toepassing van 

de Risicoscreener waar deze voor bedoeld is: screenen op gewelddadig gedrag). Tevens dient het 

duidelijk te zijn dat de Risicoscreener ontwikkeld is voor het inventariseren van zorgen over 

gewelddadig gedrag. Om verwarring te voorkomen wordt de naam van de uiteindelijke 

Risicoscreener dan ook aangepast in de ‘Risicoscreener Geweld’.  

De bedoeling van het bespreken van zorgen over geweld tijdens het MDO is dat er ook 

daadwerkelijk gehandeld wordt naar de zorgen die worden vastgesteld. De opvolging die zou kunnen 

(of moeten) worden ingezet bij een inschatting van matige of ernstige zorgen kan uit verschillende 

bouwstenen bestaan. Zonder opvolging is de Risicoscreener alleen een predictie tool. Om ook een 

preventie effect te hebben dienen de uitkomsten uit de Risicoscreener te leiden tot passend 

risicomanagement en interventies op maat. 

Om de praktijk te ondersteunen bij het vormgeven van deze opvolging werd een draaiboek 

ontwikkeld met een beschrijving van verschillende mogelijke bouwstenen voor opvolging die in de 

praktijk kunnen worden ingezet. Deze variëren van het consulteren van een Risicomanagement 

psycholoog en het aanvragen van een diepgaande risicotaxatie op geweld, tot het delen van risico-

informatie met ketenpartners, of het inzetten van een training of interventie voor de gedetineerde 

om een specifiek risicodomein te verbeteren (bijvoorbeeld deelname aan een verslavingsgroep). In 

de praktijk pilot is door de onderzoeksmedewerkers die aanwezig waren bij het MDO geobserveerd 
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in hoeverre de opvolgingsbouwstenen werden toegepast in de praktijk. In slechts 40% van de 

gevallen waar sprake was van matige of ernstige zorgen bleek daadwerkelijk tijdens het MDO 

gesproken te worden over opvolging in het kader van de Risicoscreener. Het bespreken van 

opvolging werd een stuk frequenter gedaan nadat hieraan expliciet aandacht was besteed tijdens de 

maandelijkse terugkoppeling met de voorzitters van het MDO en door de aanwezigheid van de 

onderzoeksmedewerkers bij de MDO’s. De meest gebruikte bouwstenen waren het inzetten van een 

training/interventie of andere persoon-specifieke opvolging. Ook werd er regelmatig actief voor 

gekozen om geen verdere opvolging in te zetten omdat de gedetineerde bijvoorbeeld al voldoende in 

beeld was. In de evaluaties kwam naar voren dat men het lastig vindt om opvolging te bespreken 

indien een gedetineerde nog preventief verblijft. Dit hangt samen met het feit dat het trajectmatig 

denken in de PI’s soms nog onvoldoende aanwezig is, de Risicomanagement psycholoog functie nog 

niet voldoende ingericht is en andere opvolgingsmogelijkheden zoals overdracht in het kader van het 

resocialisatietraject nog niet optimaal georganiseerd zijn (randvoorwaarde 6 implementatie: 

bewerkstelligen van opvolging bij matige of ernstige zorgen over geweld).  

 

Op basis van de bevindingen uit dit pilotonderzoek kan geconcludeerd worden dat de Risicoscreener 

een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft en voldoende voorspellende waarde toont voor 

zowel recidive na terugkeer in de maatschappij als geweldsincidenten ten tijde van verblijf in de PI. 

Vanuit de praktijk pilot kan worden gesteld dat de Risicoscreener goed toepasbaar is en van 

toegevoegde waarde is voor het in kaart brengen van zorgen over geweld in de Nederlandse 

detentiepraktijk, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden (zie hieronder). 

  

Randvoorwaarden implementatie 

 Randvoorwaarde 1: waarborgen van voldoende informatie voor het invullen van de 

Risicoscreener; toepassing van de eerste Risicoscreening bij het tweede MDO. 

 Randvoorwaarde 2: herhaald afnemen van de Risicoscreener gedurende het 

detentietraject. 

 Randvoorwaarde 3: voldoende inhoudelijke en organisatorische ondersteuning en 

monitoring bij de uitvoering van de Risicoscreener. 

 Randvoorwaarde 4: voldoende tijd voor goede uitvoering van de Risicoscreener Deel 1, 

Deel 2 en tijdens het MDO Deel 3. 

 Randvoorwaarde 5: waarborgen van de toepassing van de Risicoscreener waar deze voor 

bedoeld is: screenen op gewelddadig gedrag. 

 Randvoorwaarde 6: bewerkstelligen van opvolging bij matige of ernstige zorgen over 

geweld. 
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Inleiding 
 

Aanleiding en pilotonderzoek 

Op 1 mei 2021 treedt naar verwachting de wet ‘Straffen en beschermen’ in werking. Deze wet vloeit 

voort uit de visie op gevangenisstraffen “recht doen, kansen bieden” (hierna: de visie; Ministerie van 

Justitie & Veiligheid, 2018). In de visie wordt o.a. gevraagd om een meer persoonsgerichte 

benadering van gedetineerden. Onderdeel hiervan is de individuele afweging die gemaakt wordt bij 

de toekenning van detentiefasering, verlof en het advies over voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.) 

aan het OM. Hierbij moeten drie criteria worden afgewogen: het gedrag van de gedetineerde 

gedurende de gehele detentie, de risico’s bij vrijheden en de belangen van slachtoffers. Om de 

populatie waarvoor bij vrijheden mogelijk risico’s bestaan op het specifieke gebied van geweld beter 

in beeld te krijgen is een Risicoscreener voor gewelddadig gedrag ontwikkeld. De ‘Risicoscreener 

geweld en zeden voor volwassenen in detentie: inventarisatie van risico- en beschermende factoren 

voor toekomstig gewelddadig gedag’ (Risicoscreener; De Vries Robbé & Van den End, 2020) is 

ontwikkeld door onderzoekers van het NIFP, in afstemming met een projectgroep waarin leden van 

de divisie GW/VB, directie B&B en de reclassering zitting hadden. De Risicoscreener is vervolgens 

uitgebreid getoetst in een pilotonderzoek, lopend van oktober 2019 tot september 2020. In dit 

onderzoeksrapport wordt de opzet van het pilotonderzoek uitgelegd, de resultaten van deze pilot 

weergeven en worden conclusies en aanbevelingen voor landelijke implementatie gepresenteerd. 

 

Risicobeoordeling in detentie 

In de penitentiaire inrichtingen (PI’s) is er op verschillende momenten behoefte aan risicoanalyse. 

Het gaat daarbij enerzijds om het vormgeven van individuele detentie en re-integratie (D&R) 

trajecten, inschatten van interne veiligheid en volgen van verandering in risiconiveau over de tijd. 

Anderzijds is risicoanalyse ook van belang bij besluitvorming over verloven, v.i. en voor het beter 

informeren van het resocialisatietraject richting reclassering. Uitgebreide risicotaxatie zou op deze 

momenten waardevol zijn en daarvoor zijn ook verschillende bruikbare toepassingen in de vorm van 

risicotaxatie-instrumenten voorhanden. 

Risicotaxatie-instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee de 

kans op het opnieuw plegen van een strafbaar feit wordt ingeschat. Bestaande instrumenten zijn 

doorgaans vrij uitgebreid en voornamelijk gericht op het inschatten van ernstige recidive. Om deze 

kans in te schatten, kan gebruik gemaakt worden van zowel risico- als beschermende factoren. 

Risicofactoren zijn factoren die de kans op delinquent gedrag verhogen en beschermende factoren 

verlagen deze kans juist. Binnen risicotaxatie-instrumenten kan zowel naar historische factoren 

gekeken worden als naar dynamische, veranderbare risico- en/of beschermende factoren. 

Veelgebruikte risicotaxatie-instrumenten die gebaseerd zijn op risicofactoren zijn de Historische 

Klinische en Toekomstige – Revisie (HKT-R; Spreen, Brand, Ter Horst, & Bogaerts, 2013) of de 

Historical Clinical Risk management-20 Versie 3 (HCR-20V3; Douglas, Hart, Webster, & Belfrage, 2013; 

Nederlandse vertaling: De Vogel, De Vries Robbé, Bouman, Chakhssi, & De Ruiter, 2013). Een 

daarnaast veelgebruikt risicotaxatie-instrument voor het in kaart brengen van beschermende 

factoren is de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk (SAPROF; De Vogel, De 

Ruiter, Bouman, & De Vries Robbé, 2012).  

 



 

17 
 

Risicotaxatie versus Risicoscreening  

Binnen het gevangeniswezen wordt op dit moment niet structureel aan uitgebreide 

(gestructureerde) risicotaxatie gedaan. Wel wordt bij een specifieke groep gedetineerden de Recidive 

Inschattingsschalen (RISC; Reclassering Nederland, z.d.) afgenomen door de reclassering. Tevens 

wordt voor de uitplaatsing van veroordeelden van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven naar een 

forensische behandelinstelling risicotaxatie en delictanalyse uitgevoerd1. Het structureel uitvoeren 

van uitgebreide risicotaxatie is voor de meeste justitiabelen echter niet haalbaar en/of wenselijk. 

Jaarlijks stromen totaal ongeveer 35.000 gedetineerden in waarvan 73% niet langer dan 3 maanden 

in de PI verblijft (DJI, z.d.). Risicotaxatie dient daarnaast verricht te worden door een getrainde 

professional, wat veel tijd en middelen in beslag neemt en ook alleen wenselijk is in die gevallen 

waar men het vermoeden heeft dat risico wel eens groot zou kunnen zijn. Daarnaast is het belangrijk 

dat het middel dat wordt ingezet passend is bij de context waarvoor het gebruikt wordt. Bij het 

vormgeven van een individueel D&R-traject kan overleg met de psycholoog mogelijk al volstaan, 

terwijl bij extramuraal verlof verdiepende risicotaxatie met een specifiek instrument beter past. Dit is 

ook afhankelijk van de mate waarin men inschat dat er risico aanwezig is. 

 In de dagelijkse detentiepraktijk is daarom behoefte aan een eerste globale risicoscreening 

op geweld welke kan ondersteunen bij beslissingen over vrijheidsverlening en op basis waarvan 

‘triage’ kan plaatsvinden. Deze dient voor de grote groep gedetineerden praktisch, en dus snel en 

eenvoudig, uitvoerbaar te zijn. Risicoscreening is een simpelere variant van risicotaxatie. Eenvoudige 

risicoscreening op geweld lijkt beter uitvoerbaar voor de brede groep van gedetineerden en zou 

daarmee uitkomst kunnen bieden voor het structureel in kaart brengen van zorgen over het 

aanwezige delictrisico op geweld/zeden onder gedetineerden. Risicoscreening is minder tijdrovend 

doordat het uit een beperkt aantal factoren bestaat en bovendien niet door een gedragsdeskundige 

afgenomen hoeft te worden. Echter, doordat risicoscreening minder diepgang biedt dan uitgebreide 

risicotaxatie, geeft het ook slechts een globaal beeld van het risico. Door middel van risicoscreening 

kan bepaald worden bij welke justitiabelen zorgen zijn over toekomstig gewelddadig gedrag. Bij 

justitiabelen waar matige of ernstige zorgen bestaan over toekomstig geweld/zeden kan meer 

diepgaande risicotaxatie van belang zijn en worden ingezet. Op deze manier kunnen uitgebreide 

risicotaxatie-instrumenten door bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of reclasseringsmedewerker 

gerichter ingezet worden bij die justitiabelen voor wie dit noodzakelijk is. Tevens kan de 

risicoscreening op geweld bij aanvang van de detentie richting geven aan de stappen die moeten 

worden genomen in het D&R-traject en bijdragen aan de interne veiligheid. Risicoscreening op 

geweld later in het proces kan weer van waarde zijn bij besluitvorming omtrent inzet van middelen 

om te komen tot goede detentiefasering, verloven en v.i., alsmede informatief zijn voor het 

resocialisatietraject en reclasseringsbegeleiding. 

 

Doel Risicoscreener 

Uit recidive cijfers blijkt dat 46,5% van de gedetineerden binnen twee jaar weer met Justitie in 

aanraking komt (DJI, z.d.). Met name het plegen van geweld heeft een grote impact op zowel de 

situatie in de PI als in de maatschappij. Daarom richt de Risicoscreener zich alleen op geweld. Onder 

geweld wordt lichamelijk geweld naar anderen verstaan (waaronder ook seksueel geweld), poging 

daartoe of dreiging daarmee. 

                                                           
1 Zie 'Werkwijze risicotaxatie en delictanalyse bij uitplaatsing artikel 15.5 en 43.3’, interne notitie DJI. 
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Het doel van de Risicoscreener is tweeledig: eventuele zorgen over risico op geweld zowel 

binnen de PI als buiten de PI vaststellen door middel van het in kaart brengen van historische en 

dynamische risico- en beschermende factoren. Dit is een belangrijke stap in het bevorderen van 

zowel de veiligheid binnen de PI’s als de veiligheid van de maatschappij.  

Voor de intramurale veiligheid is het van belang om gestructureerd informatie te verzamelen 

over gedetineerden die instromen, zowel wat betreft gedrag tijdens eerdere detenties als wat betreft 

observeerbare risico- en beschermende factoren tijdens de huidige detentie. Op basis hiervan kan 

geconcludeerd worden in welke mate zorgen bestaan over toekomstige geweldsincidenten binnen 

de PI. Daarmee kan de Risicoscreener ook acties die moeten worden uitgevoerd voor het opstellen 

van het D&R-plan in beeld brengen. Als laatste is de informatie die door middel van de Risicoscreener 

verzameld wordt van belang voor het risicomanagement binnen de PI, bijvoorbeeld bij de 

overweging ten aanzien van plaatsing op een meerpersoonscel. 

Voor de veiligheid van de maatschappij zijn juist zorgen omtrent geweld buiten de PI van 

belang. Op basis van eerder geweld binnen en buiten de PI en het functioneren in de huidige 

detentie, kan geconcludeerd worden in welke mate zorgen bestaan over toekomstig geweld bij een 

hypothetisch einde van de detentie op dit moment en bij specifieke vrijheden tijdens detentie. 

Risicoscreening vormt hiermee meer gestructureerde input voor beslissingen over de haalbaarheid 

van en het noodzakelijke risicomanagement bij verloven, biedt eerste handvatten voor het opstellen 

van re-integratie doelen en adviseert bij mogelijke opschaling naar aanvullende interventies. 

Risicoscreening kan ook aanleiding geven tot het doen van uitgebreide risicotaxatie. Het structureel 

tijdens detentie in kaart brengen van de belangrijkste risico- en beschermende factoren voor geweld 

van iedere gedetineerde biedt tevens een waardevolle mogelijkheid om risico-informatie over te 

dragen aan ketenpartners.  

 

Ontwikkeling Risicoscreener: setting 

De Risicoscreener wordt ingebed in de huidige processen binnen het gevangeniswezen en is geen 

vervanging van bestaande processen. Zo wordt het onderdeel van het D&R-plan van een 

gedetineerde en volgt de Risicoscreener het stramien waarin multidisciplinaire overleggen (MDO’s) 

zes wekelijks plaatsvinden over gedetineerden. Binnen het D&R-plan wordt al over het gedrag van de 

gedetineerden gerapporteerd. De toevoegde waarde van de Risicoscreener is dat op dit gedrag gelet 

wordt volgens de principes van risicotaxatie. Bestaande informatie wordt dus gestructureerd bij 

elkaar gebracht aan de hand van risicotaxatie principes.  

Dit betekent dat de gegevens die benodigd zijn voor de Risicoscreener niet verzameld en 

beoordeeld worden door gedragsdeskundigen. Historische gegevens en dynamische factoren ten 

aanzien van gedrag die nodig zijn voor een inschatting kunnen ingevuld worden op basis van de 

rapportages van de verschillende disciplines door de afdeling D&R in de PI. De eindconclusies worden 

vervolgens multidisciplinair besproken en ingevuld in het MDO waarbij doorgaans het afdelingshoofd 

(als voorzitter), een penitentiair inrichtingswerker, een arbeidsmedewerker, een casemanager en een 

backoffice medewerker aanwezig zijn. Voorafgaand aan het besluit aangaande vrijheden worden de 

uitkomsten van de Risicoscreener ook besproken in de vrijheden commissie (VC). De eindconclusies 

worden nadrukkelijk gevormd door het MDO en zijn geen optelsom van de verschillende factoren. 

Een actuarieel instrument, waarbij verschillende factoren volgens een algoritme worden opgeteld, 

wordt niet als gewenst en geschikt beschouwd. De eindconclusies op basis van een actuarieel 

instrument zijn met name op groepsniveau interessant, beoogd wordt echter om een inschatting te 

maken voor het individu. Aangezien het formuleren van eindconclusies op basis van gestructureerd 
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professioneel oordeel lastig kan zijn voor het MDO, worden zo veel mogelijk handvaten geboden om 

de eindconclusies goed te kunnen maken.  

De Risicoscreener wordt ontwikkeld voor de gehele detentie populatie. Om een uitspraak te 

kunnen doen of de Risicoscreener binnen het gevangeniswezen breed toepasbaar is, wordt de 

Risicoscreener binnen dit pilotonderzoek getoetst in verschillende regimes. In de pilot deden de 

volgende regimes mee: Huis van Bewaring (HvB), gevangenis, arrestanten, Inrichting voor 

Stelselmatige Daders (ISD) en Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) / Beperkt Beveiligde Afdeling 

(BBA). Binnen het HvB en het gevangenis regime werd ook de afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV) 

meegenomen. Binnen het arrestanten regime werd de Risicoscreener alleen voor gedetineerden 

ingevuld waarvan bekend was dat zij langer dan 56 dagen in detentie zouden verblijven. 

 

Ontwikkeling Risicoscreener: (inter)nationale initiatieven 

Binnen de memo’s ‘Risicotaxatie binnen DJI’ (d.d. 6 februari 2018 en 8 februari 2018), ‘Risicotaxatie 

in het gevangeniswezen’ (d.d. 18 februari 2018) en ‘Décharge differentiatie in beveiliging en zorg’ 

(d.d. 23 november 2018) worden verschillende lopende of eerdere initiatieven besproken op het 

gebied van risicotaxatie binnen detentie. Tevens kwamen uit interviews met professionals nog 

aanvullende initiatieven naar voren. Samenvattend kan gesteld worden dat de verschillende 

initiatieven gefragmenteerd zijn en zich richten op kleine deelgebieden binnen de algemene 

doelstelling van risicobeoordeling in detentie. De initiatieven sluiten niet altijd op elkaar aan en 

hebben vooralsnog niet geleid tot een gevangenis-brede toepassing van risicoscreening die op het 

individu is toegesneden.  

Een inventarisatie van de internationale literatuur met betrekking tot risicoscreening laat 

zien dat een Risicoscreener zoals binnen het gevangeniswezen beoogd wordt ook in het buitenland 

niet voorhanden blijkt te zijn. Er zijn wel verschillende screeners in gebruik, maar deze komen niet in 

voldoende mate overeen met de doelstellingen van het huidige project. Zo bestaan er verschillende 

screeners die gebruikt worden om acuut geweldsrisico in te schatten (bijvoorbeeld de Dynamic 

Appraisal of Situational Agression (DASA-IV; Ogloff & Daffern, 2006), de Brøset Violence Checklist 

(BVC; Woods & Almvink, 2002) en de Violence Risk Screening-10 (V-RISK-10; Bjørkly, Hartvig, Heggen, 

Brauer, & Moger, 2009). Verschillende andere screeners richten zich op de beoordeling van de 

noodzaak tot het inzetten van diepgaande risicotaxatie-instrumenten, zoals de Violence Screening 

Checklist (VSC; Mcniel & Binder, 1994) en The Fordham Risk Screening Tool (FRST; Rosenfeld et al., 

2017). Deze screeners zijn doorgaans te lang of juist te kort waardoor deze aan het doel van 

risicoscreening voorbijgaan. Een interessant triage instrument is de DUNDRUM toolkit (Kennedy, 

O’Neill, Flynn, Gill, & Davoren, 2016). Dit instrument bestaat uit verschillende schalen waaronder een 

schaal voor de inschatting van het beveiligingsniveau dat nodig is. Het is echter gericht op veiligheid 

binnen een forensische behandelsetting en wijkt daarmee af van de context van een gevangenis. 

Daarnaast zijn er verschillende instrumenten die screenen op de mogelijke aanwezigheid van 

mentale stoornissen bij gedetineerden. Dit door middel van de afname van een interview, zoals bij de 

Jail Screening Assessment Tool (JSAT; Nicholls, Roesch, Ogloff, Olley, & Hemphill, 2005), de Police 

Mental Health Screening Questionaire (PolQuest; Noga, Walsh, Shaw, & Senior, 2015), de 

Psychopathy Checklist-Short Version (PCL-SV; Hart, Cox, & Hare, 1995) en de Mini International 

Neuropsychiatric Interview (MINI; Sheehan, Lecrubier, & Sheehan, 1998); door middel van een korte 

checklist, zoals bij de Brief Jail Mental Health Screen (BJMHS; Steadman, Scott, Osher, Agnese, & 

Robbins, 2005), de Correctional Mental Health Screen – Male (CMHS-M; Ford, Trestman, Wiesbrock, 

& Zhang, 2007) en de Correctional Mental Health Screen – Female (CMHS-F; Ford e.a., 2007); of door 
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middel van zelfrapportage van de gedetineerde, zoals de Global Appraisal of Individual Needs – Short 

Screener (GAIN-Short Screener; Dennis, Feeney, Stevens, & Bedoya, 2006). Deze instrumenten 

richten zich allemaal op een specifiek aspect van risico, niet specifiek op geweld en kunnen niet 

dienen als algemene screening met als doel triage voor het risico op geweld. Daarnaast bestaan er 

verschillende actuariële lijsten voor het inschatten van recidiverisico, zoals de OASys General 

reoffending Predictor (OGP; Howard, 2009), de OASys Violence Predictor (OVP; Howard & Dixon, 

2012), de revised Offender Group Reconviction Scale (OGRS 3; Howard, Francis, Soothill, & 

Humphreys, 2009), de Oxford Risk of Recidivism tool (OXREC; Fazel et al., 2016) en de Risk Matrix 

2000/V (RM/2000V; Thornton, 2010). Deze risico-instrumenten zijn vooral gericht op de uitstroom 

fase van resocialisatie aan het einde van de detentie en/of richten zich veelal op historische en 

demografische kenmerken. Daarnaast richten de meeste instrumenten zich niet op geweld. 

Actuariële instrumenten geven een risico inschatting die met name op groepsniveau interessante 

inzichten oplevert, maar voor de individuele gedetineerde niet de risicoscreening voort lijkt te 

brengen die in Nederland binnen het gevangeniswezen wordt nagestreefd. Samenvattend lijken alle 

bovengenoemde benaderingen niet direct van toepassing op de Nederlandse detentiepraktijk waar 

binnen dynamische risicoscreening ten behoeve van instroom, verblijf en uitstroom de 

wens/behoefte is.  

 De meeste verdiepende risicotaxatie-instrumenten zijn ontwikkeld en gevalideerd voor 

specifieke contexten, bijvoorbeeld geweld binnen een inrichting of juist voor resocialisatie. Zij zijn 

vaak gebaseerd op het Risk, Needs and Responsivity model (RNR-model; Bonta & Andrews, 2007) 

waarin belangrijke risicofactoren worden benoemd voor recidive. In al deze risicotaxatie-

instrumenten en screeners zijn er een aantal hoofdelementen terug te vinden die belangrijk blijken 

voor het inschatten van het risico op geweld. Door deze belangrijkste factoren op te nemen in de 

screening van geweldsrisico blijft de inschatting globaal en kan een triage instrument gecreëerd 

worden waarmee algemene zorgen omtrent geweld in kaart gebracht kunnen worden. Om 

uitgebreider na te gaan welke specifieke risico- en beschermende factoren voor het individu een 

expliciete rol spelen in toekomstige risicoscenario’s zou vervolgens daar waar nodig verdiepende 

risicotaxatie uitgevoerd kunnen worden. 

 

Pilotonderzoek Risicoscreener 

Om te bepalen of de Risicoscreener effectief kan zijn voor het gevangeniswezen zijn een aantal 

stappen van belang (zie ook Van Ooyen-Houben & Leeuw, 2010). Allereerst moet nagegaan worden 

of met de ontwikkelde interventie (de Risicoscreener) de beoogde en gewenste uitkomsten bereikt 

kunnen worden (planevaluatie). In het geval van de Risicoscreener is het van belang vast te stellen of 

deze (1) in te vullen is op basis van in de praktijk beschikbare gegevens, (2) op een zelfde manier 

ingevuld kan worden door verschillende mensen ten aanzien van eenzelfde casus en gelijke 

informatie, (3) in staat is de groep gedetineerden te identificeren die een verhoogde kans heeft op 

het plegen van geweldsincidenten in de PI, en (4) gedetineerden in kaart kan brengen waarover 

verhoogde zorgen zijn omtrent gewelddadig gedrag buiten de PI. Op bovenstaande vragen beoogde 

het pilotonderzoek een eerste antwoord te geven. Uitgebreid validatieonderzoek zal deze vragen 

uitgebreider en diepgaander beantwoorden. 

Als blijkt dat het instrument aan bovenstaande eisen voldoet kan worden bekeken of het ook 

in de praktijk van het gevangeniswezen kan worden geïmplementeerd. Middels een procesevaluatie 

(zie Van Ooyen-Houben & Leeuw, 2010) kan nagegaan worden of de interventie consistent en 

conform plan wordt geïmplementeerd. Voor de Risicoscreener betekent dit dat betrokkenen 
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getraind moeten worden in het gebruik van het instrument. Daarna moet gekeken worden of de 

Risicoscreener wordt gebruikt zoals bedoeld. Dit betekent dat getoetst wordt of (1) ook in de praktijk 

de Risicoscreener door verschillende personen voor eenzelfde casus op dezelfde manier wordt 

ingevuld, (2) alle delen van de Risicoscreener worden ingevuld op een kwalitatief goede manier, (3) 

de Risicoscreener besproken wordt in het MDO en als input dient voor besluitvorming door de VC 

over vrijheden, en (4) bij het concluderen van matige of ernstige zorgen aangaande geweld er een 

advies over opvolging wordt geformuleerd. Dit zijn tevens belangrijke aspecten voor latere 

monitoring van de implementatie. 

Als derde is het belangrijk goed zicht te hebben op de bevorderende en belemmerende 

factoren die maken dat de Risicoscreener wel of niet kan worden uitgevoerd zoals bedoeld (Daamen, 

2015). Dit is belangrijk om te kunnen bepalen welke implementatiestrategie wordt ingezet. In een 

gebruikersevaluatie kan worden gekeken naar (1) de gegevens (en toegang daartoe) die nodig zijn 

om de Risicoscreener te kunnen invullen, (2) de tijd die nodig is om de Risicoscreener in te vullen en 

te bespreken, (3) de gebruikersvriendelijkheid van de Risicoscreener, en (4) de mogelijkheden om tot 

opvolging te besluiten. 

  

Opzet pilotonderzoek 

Voorafgaand aan het pilotonderzoek werd een Risicoscreener ontwikkeld op basis van bekende 

historische en dynamische factoren die belangrijk zijn in de voorspelling van geweld binnen en buiten 

een inrichting. Tevens werd bepaald in welke onderdelen van het detentieproces de Risicoscreener 

zou worden gebruikt en op welke manier en werden de regimes geselecteerd waarin een pilot zou 

plaatsvinden. Vervolgens werd het pilotonderzoek naar de Risicoscreener uitgevoerd van oktober 

2019 t/m augustus 2020. Dit is het eerste onderzoek dat gedaan werd naar de nieuw ontwikkelde 

Risicoscreener en bestond uit zowel retrospectief als prospectief onderzoek, gezamenlijk bestaand 

uit vier losse deelonderzoeken (zie Figuur 1). Het retrospectieve onderzoek bestond uit een 

dossieronderzoek (1a en 1b) en een vignettenstudie (2), het prospectieve onderzoek bestond uit een 

praktijkonderzoek (3a en 3b) en een proces- en gebruikersevaluatie (4a en 4b).  

Het retrospectieve dossieronderzoek (1a en 1b) bestond uit het scoren van de Risicoscreener 

voor ex-gedetineerden door onderzoekers op basis van dossierinformatie. Op deze manier is 

onderzocht of de Risicoscreener volledig en betrouwbaar in te vullen is en of de factoren een goede 

voorspelling geven voor geweldsrecidive. Dit dossieronderzoek is gesplitst in twee delen. In het 

eerste deel (1a) lag de focus op een initiële validatie, waarna de retrospectieve dataverzameling in 

het tweede deel (1b) verder werd uitgebreid. De initiële validatie betrof een tussenevaluatie die 

mede bepalend was voor het overgaan naar ‘Fase 2’ van de prospectieve pilot 3b in de praktijk (zie 

onder). Daarnaast werd een vignettenstudie uitgevoerd (2) om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener ook onder casemanagers te onderzoeken.  

In het prospectieve praktijkonderzoek (3a en 3b) werd de toepassing van de Risicoscreener in 

de praktijk van 7 deelnemende pilot PI’s onderzocht. Dit praktijkonderzoek is ook gesplitst in twee 

delen. In het eerste deel (3a) werd de Risicoscreener door backoffice medewerkers en casemanagers 

op de achtergrond ingevuld maar nog niet gedeeld met het multidisciplinair overleg (MDO). Nadat uit 

het eerste deel van het praktijkonderzoek (maart 2020) was gebleken dat het instrument werkbaar 

en volledig in te vullen was in de praktijk (zie 3a), uit de vignettenstudie was gebleken dat de 

Risicoscreener een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid had (zie 2), én uit het 

dossieronderzoek naar voren was gekomen dat de Risicoscreener voldoende voorspellend was voor 

geweldsrecidive (zie 1a), kon worden overgegaan naar het tweede deel van het praktijkonderzoek. In 
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dit deel (3b) werd de Risicoscreener gedeeld met het MDO en werd onderzocht hoe op basis daarvan 

eindconclusies getrokken konden worden en opvolging plaats kon vinden. Tevens werd er in beide 

fases een proces- en gebruikersevaluatie uitgevoerd (4) om mogelijke knelpunten met betrekking tot 

de implementatie van de Risicoscreener in beeld te krijgen.  

 

Figuur 1. Stappenplan pilotonderzoek 

 

 

Onderzoeksvragen en hypotheses  

In dit pilotonderzoek staat de vraag centraal of de Risicoscreener effectief kan worden ingezet in het 

gevangeniswezen. Daartoe zijn per deelonderzoek verschillende deelvragen opgesteld.  

 

Allereerst moet nagegaan worden of de nieuw ontwikkelde Risicoscreener voldoende 

psychometrische validiteit heeft. Dit wordt in het dossieronderzoek (1a en 1b) beantwoord middels 

de volgende onderzoeksvragen:  

1.1) Is de Risicoscreener betrouwbaar in te vullen op basis van dossiergegevens?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de verschillende 

eindconclusies een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid laten zien.  

1.2) Heeft de Risicoscreener ingevuld op basis van dossiergegevens voorspellende waarde voor 

officieel geregistreerde geweldsrecidive na detentie?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de eindconclusie op 

geweld buiten de PI een significante voorspeller zullen zijn voor geweldsrecidive.  

1.3) Heeft de Risicoscreener ingevuld op basis van dossiergegevens voorspellende waarde voor 

geweldsincidenten tijdens detentie?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de eindconclusie op 

geweld binnen de PI een significante voorspeller zullen zijn voor geweldsincidenten.  

1.4) In hoeverre nemen de historische en dynamische factoren tijdens detentie toe of af en is deze 

toe/afname voorspellend voor geweldsrecidive? 

Hypothese: Tijdens detentie nemen de dynamische risicofactoren af en de dynamische 

beschermende factoren toe en deze af- en toename is voorspellend voor geweldsrecidive. 

 

Daarnaast is het van belang dat de Risicoscreener ook door mensen in de praktijk betrouwbaar kan 

worden ingevuld. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag vanuit de vignettenstudie (2):  

2) Heeft de Risicoscreener een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid onder casemanagers? 



 

23 
 

Hypothese: De Risicoscreener heeft voor zowel de totaalscore als de eindconclusies een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

 

Het prospectieve praktijkonderzoek betreft ten eerste een uitvoerbaarheidsonderzoek (3a en 3b). 

Het prospectieve uitvoerbaarheidsonderzoek van het pilotonderzoek betreft de volgende 

onderzoeksvragen:  

3.1) Is het invullen van de Risicoscreener goed uitvoerbaar binnen de huidige processen in de 

detentiepraktijk? 

Hypothese: De verwachting is dat de Risicoscreener in de praktijk volledig in te vullen is op basis 

van beschikbare gegevens en het invullen niet te veel tijd kost, binnen de PI regimes HvB, 

gevangenis, ISD, arrestanten en (Z)BBI/BBA.  

3.2) Is men tijdens het MDO in staat om eindconclusies te trekken aangaande zorgen over 

gewelddadig gedrag op basis van de factoren in de Risicoscreener? 

Hypothese: Tijdens het MDO is men goed in staat om multidisciplinair tot de eindconclusies van 

de Risicoscreener te komen. 

3.3) Wordt op basis van de Risicoscreener ook opvolging georganiseerd aangaande 

risicomanagement? 

Hypothese: Bij matige of ernstige zorgen wordt tijdens het MDO gesproken over opvolging. 

3.4) Heeft de Risicoscreener voorspellende waarde voor geweldsincidenten tijdens detentie op basis 

van in de praktijk gescoorde Risicoscreeners?  

Hypothese: De verwachting is dat de factoren in de Risicoscreener en de eindconclusie op 

geweld binnen de PI significante voorspellers zullen zijn voor geweldsincidenten tijdens 

detentie.  

 

Als laatste wordt in de proces- en gebruikersevaluatie gekeken hoe de Risicoscreener procesmatig in 

de praktijk kan worden ingevoerd en wat belangrijke randvoorwaarden voor de uitvoering zijn (4a en 

4b). Dit levert de volgende onderzoeksvragen op:  

4.1) Hoe verlopen de processen rondom de toepassing van de Risicoscreener in de praktijk? 

Hypothese: De verwachting is dat de Risicoscreener goed en herhaaldelijk in te vullen is, de 

uitkomsten van belang zijn voor besluitvorming omtrent vrijheden en naar aanleiding van 

uitkomsten uit de Risicoscreener acties worden ondernomen om de gedetineerde beter te re 

integreren en het risicomanagement beter te organiseren.  

4.2) Hoe wordt de Risicoscreener ervaren in de praktijk? 

Hypothese: De verwachting is dat de inhoud van de Risicoscreener als volledig wordt geacht, dat 

men in staat is om de eindconclusies omtrent zorgen over geweld te vormen, dat de 

Risicoscreener als gebruiksvriendelijk wordt ervaren en dat de Risicoscreener van waarde wordt 

gezien voor het MDO en de VC. 
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Methode 
Zoals hiervoor beschreven bestond het pilot project Risicoscreener uit verschillende onderdelen:  

0. De ontwikkeling van de Risicoscreener pilotversie (jan. 2019 – sep. 2019). 

1. Het toetsen van de Risicoscreener pilotversie in retrospectief dossieronderzoek (okt. 2019 – 

sep. 2020): onderzoeken van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en predictieve validiteit 

van de Risicoscreener pilotversie, afgezet tegen recidive in de maatschappij en incidenten 

tijdens verblijf.  

2. Het toetsen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid middels een vignettenstudie onder 

medewerkers uit de PI die in de praktijk de Risicoscreener afnemen. 

3. Het toetsen van de Risicoscreener pilotversie in de detentiepraktijk door middel van een 

uitvoerbaarheidsonderzoek en een prospectieve deelstudie naar de predictieve validiteit 

voor geweldsincidenten in detentie. 

4. Het uitvoeren van een proces- en gebruikersevaluatie middels interviews en vragenlijsten 

onder gebruikers.  

 

De praktijk pilot (3. en 4.) bestond uit twee fases:  

 Praktijk Fase 1: toetsen van de werkbaarheid van de Risicoscreener pilotversie Deel 1 en 2 op 

de achtergrond onder medewerkers in de pilot PI’s (okt 2019 – feb 2020).  

 Praktijk Fase 2: toetsen van de toepassing van de Risicoscreener pilotversie Deel 1, 2 en 3 in 

het dagelijkse detentieproces (maart 2020 – aug 2020). 

 

Hieronder zullen deze onderdelen uitgebreid worden beschreven. In Figuur 1 staan de verschillende 

componenten van het pilotonderzoek ook schematisch weergegeven.  

 

0. Ontwikkeling Risicoscreener 

Begin 2019 werd in navolging op eerdere initiatieven vanuit het NIFP een brede verkenning 

geïnitieerd naar de behoefte binnen het de divisie gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring 

(GW/VB) om meer structureel en onderbouwd risico’s van gedetineerden in kaart te brengen. 

Hiertoe werd gesproken met uiteenlopende mensen binnen en buiten de detentiepraktijk (o.a. 

Vestigingsdirecteuren, hoofden D&R, casemanagers en afdelingshoofden) en DJI/Directie 

Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) met als doel het achterhalen van de daadwerkelijke behoefte 

vanuit de praktijk, het verkennen van bestaande initiatieven (teneinde niet opnieuw het wiel uit te 

vinden) en het bevorderen van de haalbaarheid door een zo breed mogelijk draagvlak te creëren 

voor deze ontwikkeling. Uit deze verkenning kwam naar voren dat er een duidelijke wens bestond 

vanuit GW/VB ten aanzien van het introduceren van een nieuwe vorm van wetenschappelijk 

gefundeerde risico-inventarisatie die structureel en efficiënt kan worden toegepast binnen de gehele 

detentiepraktijk op basis van voorinformatie en observatie van gedrag. Derhalve is besloten om de 

handen ineen te slaan binnen een nieuwe projectgroep ‘Risicoscreening van geweld in detentie’ 

bestaande uit wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers vanuit het NIFP (i.s.m. Amsterdam 

UMC), GW/VB, directie B&B en een vertegenwoordiging van de drie reclasseringsorganisaties (3RO). 

Deze groep heeft als doel het faciliteren van de ontwikkeling van de Risicoscreener en implementatie 

daarvan in de detentiepraktijk.  

Het ontwikkelen en implementeren van een efficiënte risico-evaluatie methodiek die 

landelijk toepasbaar is binnen alle PI’s voor ongeveer 35.000 gedetineerden per jaar is een uitdagend 
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project. Zoals boven beschreven bleek een eenvoudige en tegelijkertijd inhoudelijk informatieve 

risico-inventarisatie niet voorhanden in de vorm van bestaand instrumentarium. Onderzoekers van 

het NIFP en Amsterdam UMC hebben zich daarom eerst toegelegd op het ontwikkelen van een 

nieuw instrument specifiek bedoeld voor het screenen op geweldsrisico’s van gedetineerden binnen 

het Nederlandse gevangeniswezen. 

Verschillende keuzes dienden voorafgaand aan de ontwikkeling van de Risicoscreener 

duidelijk gemaakt te worden. Dit ging onder andere om wat voor soort ‘risico’ de exacte doelstelling 

van de Risicoscreener zou worden, wat precies bedoeld wordt met ‘risico’ en of het mogelijk is om 

met een eenvoudige screener dit ‘risico’ vast te stellen. In de verschillende gesprekken met experts 

uit de praktijk en beleidsmakers werd consensus bereikt dat het risicomanagement vanuit de PI zich 

in de eerste plaats zou moeten richten op het voorkomen van ernstige recidive, oftewel toekomstig 

gewelddadig gedrag. Dit betreft alle vormen van interpersoonlijk geweld, inclusief seksueel geweld, 

alsook een poging daartoe of dreiging daarmee (zie handleiding HCR-20V3; De Vogel et al., 2013, 

p.70). Tevens werd gesteld dat op basis van globale risicoscreening het doen van uitspraken over 

‘risico op geweld’ mogelijk te veel de schijn zou wekken van zekerheid over de kans op 

geweldsrecidive, terwijl op basis van simpele risicoscreening slechts een vermoeden of zorg 

geconcludeerd zou kunnen worden. Om deze reden werd als beoogde doelstelling voor het te 

ontwikkelen screeningsinstrument gekozen voor een eindconclusie in termen van ‘zorgen over 

toekomstig gewelddadig gedrag’. Als zodanig dient de Risicoscreener dan ook gezien te worden als 

een instrument waarmee gedetineerden geïdentificeerd kunnen worden waarover men zich op basis 

van hun historisch en/of huidig profiel zorgen maakt en op basis waarvan ‘triage’ plaats kan vinden. 

Voor deze groep zou vervolgens opgeschaald kunnen worden naar meer diepgaande risicotaxatie van 

geweld uitgevoerd door een getrainde professional met behulp van instrumenten zoals de HKT-R of 

HCR-20V3 (voor geweld), de Static-Stable (voor zeden) en de SAPROF (voor beschermende factoren).  

Een belangrijke vraag in het ontwikkelingsproces van de Risicoscreener was de beoogde 

context waarvoor eindconclusies getrokken zouden worden aangaande zorgen over toekomstig 

gewelddadig gedrag. Enerzijds bestond er een behoefte aan meer zicht op de interne veiligheid, 

anderzijds aan meer inzicht in het risico op geweld bij (geleidelijke) terugkeer naar de maatschappij, 

en als laatste ook op de haalbaarheid van vrijheden. Het inzicht dat deze doelstellingen moeilijk te 

verenigen waren in één eindconclusie, leidde uiteindelijk tot de keuze om tot verschillende 

eindconclusies te komen in de Risicoscreener: a) zorgen over gewelddadig gedrag tijdens detentie 

(interne veiligheid); b)zorgen over gewelddadig gedrag bij terugkeer naar de maatschappij (bij einde 

detentie op dit moment); en c) zorgen over gewelddadig gedrag tijdens vrijheden (haalbaarheid van 

verlofmogelijkheden). Deze eindconclusies worden ingeschat voor de periode van de komende 6 

maanden.   

Als belangrijkste inhoudelijke bron voor de ontwikkeling van de factoren van dit nieuwe 

instrument is gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis uit de internationale literatuur op het 

gebied van risicoscreening en risicotaxatie, zowel wat betreft risico- als beschermende factoren. Dit 

betreft bijvoorbeeld wetenschappelijke inzichten aangaande het belang van een aantal centrale 

risicofactoren voor het tot stand komen van gewelddadig gedrag, ook wel de Central Eight genoemd  

(Andrews et al., 2012), en van belangrijke beschermende factoren die bijdragen aan de afname van 

de kans op recidive, zoals beschreven in de Desistance benadering (Maruna, 2001). Tevens werd een 

uitvraag gedaan bij Europris, een overkoepelende samenwerkingsorganisatie waarin Europese 

detentiecentra verbonden zijn, aangaande de toepassing van risico-inventarisatie en passend 

instrumentarium in detentie settings in het buitenland. Bij het exploreren van potentiële risico- en 
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beschermende factoren ten behoeve van de risicoscreening van geweld in de detentiepraktijk is met 

name gezocht naar factoren met betrekking tot delict geschiedenis enerzijds en observeerbaar 

gedrag anderzijds, welke op basis van gangbaar in de PI beschikbare informatie in kaart te brengen 

zijn. Psychodiagnostische informatie waarvoor het oordeel van een gedragsdeskundige noodzakelijk 

is kan realistisch gezien niet binnen korte tijd verzameld worden voor alle gedetineerden en past 

daarmee niet in een eenvoudige Risicoscreener. Ook uitgebreide hetero anamnestische en 

demografische informatie is niet voor alle gedetineerden eenvoudig toegankelijk waardoor deze 

factoren niet in een screener passen.  

Op basis van empirische evidentie en een analyse van de beschikbare gegevens binnen de PI 

is een eerste schets opgesteld van factoren welke in de detentiepraktijk haalbaar en waardevol 

werden geacht voor een globale risico-inventarisatie. Deze eerste schets is vervolgens voorgelegd 

aan een expertgroep van medewerkers uit verschillende PI’s. Deze groep bestond met name uit 

backoffice medewerkers en casemanagers, de groep die in de praktijk het meest aangewezen lijkt om 

de risicoscreening daadwerkelijk uit te voeren. In deze focusgroep is feedback verzameld aangaande 

de haalbaarheid in de praktijk van het in kaart brengen van de voorgestelde factoren. Met behulp 

van deze feedback werd vervolgens de uiteindelijke pilotversie opgesteld van de ‘Risicoscreener 

geweld en zeden voor volwassenen in detentie: inventarisatie van risico- en beschermende factoren 

voor toekomstig gewelddadig gedag’ (De Vries Robbé & Van den End, 2020; zie Figuur 2). De 

Risicoscreener is onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel betreft twee historische factoren. Het 

tweede deel betreft acht dynamische factoren, waarvan vier risicofactoren en vier beschermende 

factoren. Het derde en laatste deel betreft drie verschillende eindconclusies aangaande zorgen over 

toekomstig geweld. In Bijlage 1 is een uitgebreidere omschrijving te vinden van de factoren en 

eindconclusies van de Risicoscreener.  

 

Figuur 2. Factoren van de Risicoscreener 

Deel 1: Historische factoren  

H1 

H2 

Eerder geweld naar anderen buiten detentie 

Eerder geweld naar anderen binnen eerdere of huidige detentie(s) 

Deel 2: Dynamische factoren 

Risicofactoren 

D1 

D2 

D3 

D4 

Geweld naar anderen 

Middelengebruik 

Negatieve houding 

Impulsief gedrag  

Beschermende factoren 

D5 

D6 

D7 

D8 

Houden aan afspraken 

Goede omgang met problemen en frustraties 

Positieve invloeden netwerk 

Motivatie delict vrije toekomst 

Deel 3: Eindconclusies  

Zorgen over toekomstig geweld 

A. 

B. 

C. 

Binnen de PI 

Buiten de PI in geval van einde detentie op dit moment 

Buiten de PI in geval van specifieke vrijheden tijdens detentie 
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Een andere vraag die gesteld werd aan de expertgroep betrof welke discipline in de PI de 

Risicoscreener het beste zou kunnen invullen en wanneer in het detentieproces dit het beste kon 

worden gedaan. In goede afstemming met elkaar werd uiteindelijk geconcludeerd dat het om 

verschillende redenen binnen de PI niet logisch zou zijn als één discipline de gehele risicoscreening 

op zich zou nemen. Wat betreft de historische factoren aangaande de delict geschiedenis werd 

gesteld dat het uitzoeken van de delict geschiedenis het beste paste bij de werkzaamheden van de 

backoffice medewerkers. Tevens werd gesteld dat het verzamelen van deze informatie al gelijk bij 

opname in de PI zou kunnen plaatsvinden. Dit heeft als bijkomstig voordeel dat zo spoedig mogelijk 

na instroom van alle gedetineerden de geweldshistorie bekend is.  

Wat betreft het in kaart brengen van dynamische risico- en beschermende factoren werd 

geconcludeerd dat dit juist het beste uitgevoerd zou kunnen worden door de casemanager. De 

casemanager is namelijk regievoerder over het traject van een gedetineerde. Hij of zij kan de 

dynamische factoren goed beoordelen op basis van observatie en rapportages vanuit verschillende 

disciplines binnen de PI (zoals van de mentor, arbeid, onderwijs etc.). Er dient echter wel genoeg tijd 

te zijn om ook daadwerkelijk gedrag te kunnen observeren en rapporteren door deze verschillende 

disciplines. Zonder deze rapportages zou het voor de casemanager lastig worden om de dynamische 

factoren volledig en betrouwbaar te scoren. Geconcludeerd werd dat hiervoor op zijn minst enkele 

weken nodig zouden zijn. Of de eerste periode van verblijf, tot het eerste multidisciplinaire overleg 

(MDO) na 3 weken, hiervoor toereikend zou zijn of dat hiervoor een langere periode nodig is zou nog 

bezien moeten worden. Het uitganspunt was om de Risicoscreener Deel 2 voorafgaand aan het 

eerste MDO in te vullen zodat de dynamische factoren voor zo veel mogelijk gedetineerden in kaart 

worden gebracht. Gedetineerden verblijven over het algemeen slechts relatief kort in detentie. Zo 

stroomt 45% van de gedetineerden binnen 3 weken alweer uit de PI, voor hen zal het dus niet 

mogelijk zijn om Deel 2 in te vullen. Indien het invullen van Deel 2 voorafgaand aan het eerste MDO 

niet haalbaar is, zal dit verschoven moeten worden naar het tweede MDO (week 6/9). Tussen het 

eerste en tweede MDO stroomt nog ongeveer 25% uit.  

Als laatste was de vraag door wie en wanneer het beste de verzamelde historische en 

dynamische gegevens over de gedetineerde samengebracht zouden kunnen worden en hoe deze 

informatie in het detentieproces van de gedetineerde zijn plek zou krijgen. Besloten werd dat het 

MDO de meest aangewezen plek was om dit te doen. Op basis van hetgeen door de backoffice 

medewerker en de casemanager in kaart gebracht is kan de casemanager de historische en 

dynamische risico- en beschermende factoren voor de betreffende gedetineerde toelichten tijdens 

de casus bespreking in het MDO. Op basis van deze informatie en de inzichten van de aanwezigen bij 

het MDO kan vervolgens multidisciplinair met elkaar tot de eindconclusies gekomen worden 

aangaande zorgen over toekomstig geweld binnen en buiten de PI. 

Voor gedetineerden die langer in de PI verblijven en na verloop van tijd in aanmerking komen 

voor vrijheden zou een herhaalde afname van de Risicoscreener wenselijk zijn. Enerzijds kunnen 

daarbij door de casemanager de dynamische factoren opnieuw worden gescoord op basis van het 

huidige beeld van de gedetineerde (en indien nodig de historische factoren worden bijgewerkt), 

anderzijds kan hierbij tijdens het MDO ook een evaluatie plaatsvinden aangaande zorgen over 

gewelddadig gedrag bij de voorgestelde vrijheden. Deze inschatting van het geweldsrisico bij 

vrijheden wordt vervolgens als informatiebron meegenomen in de afweging van de VC aangaande de 

beslissing of een verlof verantwoord is en kan worden toegestaan. Bij langgestraften kan het 

daarnaast zinvol zijn om de risicoscreening periodiek te herhalen om zo een actueel beeld te houden 

van de zorgen aangaande geweldsrisico bij een gedetineerde.  
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Samengevat bestaat de Risicoscreener pilotversie (zie Figuur 2), zoals deze in de tweede fase 

van de pilot in de praktijk is getoetst, uit drie delen. Hierin vallen de historische factoren onder Deel 

1, in kaart gebracht door de backoffice medewerker. De dynamische risico- en beschermende 

factoren zitten in Deel 2, gescoord door de casemanager. Deel 3 bevat de eindconclusies zoals deze 

in consensus multidisciplinair worden opgesteld tijdens het MDO.  
 

Opvolging 

Het doel van het invoeren van de Risicoscreener is niet enkel het instrument in te vullen, maar ook 

om op een meer gestructureerde manier en volgens risicotaxatie principes re-integratiedoelen op te 

stellen met betrekking tot een vermindering van de zorgen over geweld. Hiervoor is een handreiking 

opgesteld door de afdeling beleid van DJI en GW/VB met daarin bouwstenen van opvolging die 

ingezet zouden kunnen worden naar aanleiding van de uitkomsten van de Risicoscreener (zie Bijlage 

2). Eén van deze bouwstenen kan ingezet worden door de backoffice medewerkers. Op basis van 

Deel 1 zou al een eerste waarschuwingssignaal afgegeven kunnen worden ten aanzien van interne 

veiligheid indien de zwaarte van het historisch risicoprofiel hiertoe aanleiding geeft. Denk hierbij aan 

speciale bejegening of het niet plaatsen op een meerpersoonscel. De andere bouwstenen zijn in te 

zetten vanuit het MDO na het invullen van Deel 3. Hierbij is in de handreiking vastgesteld dat men bij 

constatering van matige of ernstige zorgen over toekomstig geweld, stil zou moeten staan bij 

opvolging. Voorbeelden van deze bouwstenen zijn het aanvragen van een verdiepende risicotaxatie, 

het inzetten van een training/interventie, of het delen van risico-informatie met ketenpartners zoals 

de reclassering. 
 

Projectorganisatie 

Binnen het project ‘Risicoscreening van geweld in detentie’ wordt de ontwikkeling van de 

Risicoscreener, het pilotonderzoek en de validatie uitgevoerd door onderzoekers onder de vlag van 

de afdeling Wetenschap en Opleidingen (W&O) van het NIFP. De onderzoekers worden bijgestaan 

door een begeleidingscommissie bestaande uit experts in het forensische onderzoeksveld. 

Voor de implementatie van de visie is een overlegstructuur ingericht onder leiding van het 

bestuursdepartement waarin op verschillende niveaus wordt afgestemd tussen het 

bestuursdepartement, DJI en de reclassering. Deze bestaande overlegstructuur, de regiegroep, zal 

periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van dit project. De directe aansturing op het 

project zelf wordt vormgegeven door de projectgroep ‘Risicoscreening van geweld in detentie’, in 

gezamenlijke opdracht van de directies van het NIFP en de divisie GW/VB. Het betreft een paritaire 

projectgroep waarin het NIFP, de divisie GW/VB, directie Beleid en Bestuursondersteuning (B&B) en 

de reclassering vertegenwoordigd zijn, alsmede onafhankelijk onderzoekers. De divisie is immers de 

‘gebruiker’ van de te ontwikkelen Risicoscreener, en het NIFP, de reclassering en de betrokken 

onderzoekers beschikken over de benodigde ervaring en expertise ten aanzien van het te 

ontwikkelen instrumentarium. 
 

1. Retrospectief dossieronderzoek 

Het retrospectieve onderzoek betrof een dossieronderzoek naar de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en predictieve validiteit (voorspellende waarde) voor 

geweldsrecidive en geweldsincidenten van de Risicoscreener pilotversie. In dit retrospectieve 

onderzoek is gebruik gemaakt van dossiers van ex-gedetineerden die tussen juni 2012 en oktober 

2017 zijn uitgestroomd uit een PI. Dit ging in totaal om ongeveer 87.000 strafrechtsketennummers 

(SKN). Uit deze lijst is een random steekproef genomen en is per deelonderzoek bepaald of een 



 

29 
 

dossier meegenomen kon worden in dit onderzoek. Per deelonderzoek golden namelijk verschillende 

inclusiecriteria die de omvang en samenstelling van de steekproef bepaalden. De geïncludeerde 

dossiers zijn gescoord op basis van informatie die beschikbaar was in het penitentiair dossier. Dit 

dossier is ingezien middels het Centraal Digitaal Depot (CDD+). De recidive is in kaart gebracht 

volgens het Uittreksel Justitiële Documentatie (UJD), deze is geraadpleegd via het Justitiële 

documentatiesysteem (JD online). De geweldsincidenten in de PI zijn ook middels het penitentiair 

dossier in CDD+ in kaart gebracht. Alle data zijn verwerkt en geanalyseerd in de justitieomgeving 

binnen een map waar alleen de betrokken onderzoekers van de afdeling W&O toegang tot hebben. 

Vooraf is een onderzoeksvoorstel ingediend waarin de onderzoeksvraag en mate van bescherming 

van persoonsgegevens werden beschreven. Op basis hiervan is van JustID en DJI toestemming 

verkregen voor het inzien van deze gegevens. 

Hieronder zal allereerst stil gestaan worden bij het interbeoordelaarsbetrouwbaarheids- 

onderzoek. Ten tweede zal het onderzoek naar de voorspellende waarde voor (gewelds)recidive na 

uitstroom uit de PI besproken worden, gevolgd door het voorspellende waarde onderzoek voor 

geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI. Als laatste zal stil gestaan worden bij het onderzoek naar 

herhaalde metingen van de Risicoscreener.  
 

1.1 Onderzoek naar interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener te onderzoeken werden 54 dossiers 

dubbel gescoord. Deze dossiers zijn random getrokken uit de dossiers die gescoord zijn in het 

eindmetingen onderzoek (zie 1.2). Dit werd uitgevoerd door telkens wisselde koppels van twee 

onderzoekers. Aan het retrospectieve onderzoek hebben in totaal 9 onderzoekers meegewerkt. De 

dossiers werden gescoord door twee verschillende onderzoekers waarna een consensus bespreking 

plaatsvond en tot een gezamenlijke consensus score werd gekomen voor alle factoren en 

eindconclusies voor desbetreffende casus. De individuele scores werden gebruikt voor het 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsonderzoek, de consensus score werd meegenomen in het 

predictieve validiteitsonderzoek (zie 1.2).  
 

1.2. Onderzoek naar voorspellende waarde voor (gewelds)recidive 

Op basis van de gegevens van (ex-)gedetineerden in hun penitentiair dossier werd de Risicoscreener 

gescoord voor het moment van uitstroom uit detentie. Vervolgens werden de resultaten uit de 

Risicoscreener (subschalen, totaalscore en eindconclusies) afgezet tegen officiële (gewelds)recidive 

na uitstroom uit de PI. 
 

Onderzoeksgroep  

De Risicoscreener werd op basis van het penitentiair dossier van 546 ex-gedetineerden gescoord op 

het moment van einde detentie. Deze gedetineerden waren allen uitgestroomd tussen juni 2012 en 

oktober 2017 uit één van de PI’s in Nederland en hebben minimaal 28 dagen in een PI verbleven. De 

dossiers zijn random gekozen uit alle ongeveer 87.000 beschikbare strafrechtsketennummers (SKN) 

die aan deze eisen voldeden. Voorwaarde om een casus mee te nemen in het onderzoek was dat er 

voldoende informatie in het dossier beschikbaar moest zijn om de Risicoscreener factoren op te 

scoren aan het eind van detentie. Daarnaast diende een gedetineerde voor een follow-up van ten 

minste twee jaar na uitstroom uit detentie te verblijven in de Nederlandse samenleving. Verder was 

het belangrijk om een groep te creëren die zo volledig mogelijk de groep gedetineerden weerspiegelt 

waar de Risicoscreener voor gebruikt gaat worden. Daarom werd ook specifiek gezocht naar dossiers 

van vrouwelijke ex-gedetineerden en ex-gedetineerden die bekend waren met het plegen van een 
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seksueel geweldsdelict in het verleden. Hierdoor is de steekproef ex-gedetineerden die in het 

onderzoek is meegenomen niet geheel random.  

 In totaal is van 1530 dossiers gecontroleerd of zij meegenomen konden worden in het 

onderzoek. 582 dossiers (38%) zijn geëxcludeerd omdat er te weinig informatie beschikbaar was. 

Daarnaast zijn 275 dossiers (18%) geëxcludeerd omdat zij niet uitstroomden naar de Nederlandse 

maatschappij en 60 dossiers (4%) zijn geëxcludeerd omdat zij inmiddels overleden waren. Daarnaast 

zijn 32 dossiers (2%) geëxcludeerd omdat zij niet voldeden aan de inclusiecriteria met betrekking tot 

de in- en/of uitstroom datum of detentieduur of om een andere reden. Als laatste zijn 35 dossiers 

(2%) geëxcludeerd omdat zij geen indexdelict hadden. Dit leverde uiteindelijk 546 dossiers op die 

meegenomen zijn in het onderzoek.  

 

Tabel 1.1. Overzicht dossiers retrospectief onderzoek eindmetingen 

 Man (464) Vrouw (82) Totaal (546) 

Geweld in verleden       

- niet 110 23,7% 42 51,2% 152 27,8% 

- wel 354 76,3% 40 48,8% 394 72,2% 

Seksueel geweld in verleden       

- niet 376 81,0% 80 97,6% 456 83,5% 

- wel 88 19,0% 2 2,4% 90 16,5% 

Verblijfsduur       

- < 90 dagen 104 22,4% 30 36,6% 134 24,5% 

- 90-365 dagen 267 57,5% 40 48,8% 307 56,2% 

- > 365 dagen 93 20,0% 12 14,6% 105 19,2% 

Leeftijd       

- instroom (M; SD) 34,9 11,4 36,1 11,3 35,1 11,4 

- uitstroom (M; SD) 35,6 11,3 36,9 11,2 35,8 11,3 

Verblijfstitel       

- arrestant 30 6,5% 5 6,1% 35 6,4% 

- zelfmelder 39 8,4% 2 2,4% 41 7,5% 

- voorlopige hechtenis 134 28,9% 26 31,7% 160 29,3% 

- anders 61 13,1% 10 12,2% 71 13,0% 

- onbekend 200 43,1% 39 47,6% 239 43,8% 

Regime2       

- Arrestanten 15 3,2% 1 1,2% 16 2,9% 

- HvB 148 31,9% 28 34,1% 176 32,2% 

- Gevangenis 33 7,1% 14 17,1% 47 8,6% 

- EZV 1 0,2% 2 2,4% 3 0,5% 

- (pre-)ISD 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 

- TA  1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 

- PPC 4 0,9% 0 0,0% 4 0,7% 

- BBA/(Z)BBI 5 1,1% 2 2,4% 7 1,3% 

- Anders 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 

- Onbekend 255 55,0% 35 42,7% 290 53,1% 

 

                                                           
2 TA = terroristenafdeling 
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In Tabel 1.1 valt te zien dat de uiteindelijke onderzoeksgroep bestond uit 85% mannen, dat het 

merendeel ten minste één of meerdere geweldsdelicten in de voorgeschiedenis had (72%) en dat 

een klein deel (ook) een seksueel geweldsdelict had gepleegd (17%). De grootste groep bestond uit 

ex-gedetineerden die tussen de 90 en 365 dagen vast hadden gezeten (56%), daarnaast was er een 

groep ex-gedetineerden die minder lang in de PI waren verbleven (<90 dagen; 25%) en een groep 

langverblijvers (>365 dagen; 19%). De gemiddelde instroom leeftijd was 35, bij uitstroom was dit 36. 

In Tabel 1.1 valt te zien onder welke titels de ex-gedetineerden in detentie verbleven die in het 

retrospectieve onderzoek zijn meegenomen en binnen welk regime zij verbleven ten tijde van het 

scoren van de Risicoscreener.  

 

Procedure 

De dossiers werden gescoord door 9 onderzoekers. Alle onderzoekers werden vooraf uitgebreid 

getraind in het scoren van de Risicoscreener middels een ééndaagse training. Vervolgens is 

individueel en in consensus geoefend met vijf tot tien verschillende casussen. Tijdens het onderzoek 

vond regelmatig intervisie plaats en waren de hoofdonderzoekers te allen tijden beschikbaar voor 

inhoudelijk overleg of casus specifieke vragen. 

Alle dossiers werden in twee fases geanalyseerd door twee verschillende onderzoekers. 

Allereerst werden de dossiers door de eerste onderzoeker geselecteerd op de aanwezigheid van 

voldoende informatie in het dossier, het zogenoemde includeren. Indien bij de inclusie bleek dat een 

casus aan de inclusiecriteria voldeed, werden door de includerende onderzoeker ook gelijk de 

historische factoren van de Risicoscreener Deel 1 (zie Figuur 2) gescoord op basis van de informatie 

in het UJD. Daarna werd de casus doorgegeven aan de tweede onderzoeker, die vervolgens de 

Risicoscreener Deel 2 dynamische risico- en beschermende factoren en de Deel 3 Eindconclusies (zie 

Figuur 2) scoorde. Het splitsen van includeren en scoren werd gedaan om te voorkomen dat de 

tweede onderzoeker die de eindconclusies formuleerde per ongeluk in het UJD zou zien dat de 

persoon in kwestie na zijn of haar detentie wellicht gerecidiveerd was. Hierdoor werd voorkomen dat 

bij het scoren mogelijk bias zou kunnen optreden. De tweede onderzoeker gebruikte voor het scoren 

van de dynamische factoren en eindconclusies alle informatie die in het penitentiair dossier van de 

betreffende persoon beschikbaar was van de afgelopen 6 maanden. Voor het inschatten van zorgen 

over gewelddadig gedrag buiten de PI werd de situatie van uitstroom in ogenschouw genomen. Dat 

wil zeggen de meest waarschijnlijke situatie van de ex-gedetineerde na het verlaten van de PI. 

Aangezien deze situatie veelal onduidelijk was betrof deze inschatting een oordeel over de algemene 

zorgen over geweld binnen 6 maanden na uitstroom. De inschatting van zorgen over geweld tijdens 

detentie werd gemaakt voor een hypothetische situatie dat de persoon niet vrij zou komen, maar 

langer in detentie zou zijn verbleven. De laatste eindconclusie van ‘zorgen over geweld bij vrijheden 

tijdens detentie’ werd in het retrospectieve onderzoek niet meegenomen, aangezien de 

Risicoscreener werd ingevuld voor het moment van uitstroom uit detentie en er geen sprake was van 

vrijheden. 

In aanvulling op het scoren van de Risicoscreener werden de (gewelds)recidives in kaart 

gebracht vanaf het moment van uitstroom uit de detentie. Het uitzoeken van de recidive gegevens 

werd gedaan nadat de Risicoscreener was ingevuld voor het betreffende dossier. Om er zeker van te 

zijn dat strafbare feiten die gepleegd waren binnen de follow-up periode en waarvoor een 

veroordeling plaats had gevonden ook daadwerkelijk op het UJD vermeld stonden, werd een tijd van 

24 maanden na vertrek uit de PI aangehouden als minimale tijd om recidive gegevens te verzamelen. 
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Uitkomstmaten 

Voor het in kaart brengen van (gewelds)recidives werden verschillende follow-up tijden na detentie 

meegenomen van 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden en lange termijn (de maximaal beschikbare 

follow-up tijd voor elke casus; gemiddeld 4,5 jaar; range 2,2-7,5 jaar). Het doel van de Risicoscreener 

is het in kaart brengen van zorgen over gewelddadig gedrag. De primaire uitkomstmaat in dit 

pilotonderzoek was dan ook gewelddadige recidive, dat wil zeggen nieuwe veroordelingen voor 

gewelddadig gedrag naar anderen na het moment van uitstroom uit detentie. Omdat 

geweldsrecidive minder frequent voor komt dan algemene recidive en algemene recidive in 

onderzoek ook wel als proxy gezien wordt voor geweldsrecidive, werd er in dit onderzoek voor 

gekozen om ook algemene recidive mee te nemen als aanvullende uitkomstmaat, dat wil zeggen alle 

nieuwe veroordelingen voor criminele feiten, inclusief geweld. Er werd binnen alle recidive termijnen 

een onderscheid gemaakt in gewelddadige recidive en algemene recidive. In de voorspellende 

waarde tabellen in de Resultaten sectie zijn voor de verschillende uitkomstmaten de recidive 

percentages weergegeven (zie 1.2 Voorspellende waarde voor geweldsrecidive in maatschappij). In 

zijn algemeenheid valt te zien dat 25% van de ex-gedetineerden binnen 12 maanden na uitstroom uit 

detentie opnieuw een delict heeft begaan (hierbij wordt de pleegdatum als uitgangspunt genomen), 

waarvan 12% een geweldsdelict. 

 

1.3. Onderzoek naar voorspellende waarde voor geweldsincidenten in PI 

Onderzoeksgroep en procedure 

Om ook een uitspraak te kunnen doen over de voorspellende waarde van de Risicoscreener voor 

gewelddadige incidenten tijdens verblijf in de PI, werd bekeken voor welke dossiers van ex-

gedetineerde mannen voldoende informatie beschikbaar was om ook al eerder in zijn detentie 

traject een Risicoscreener te scoren. Het uitgangspunt was hierbij om de Risicoscreener zo vroeg 

mogelijk na instroom in de PI te scoren, uiterlijk binnen 5 maanden na instroom. Daarnaast was het 

van belang dat de gedetineerde voor ten minste een periode van 4 maanden na de meting in 

detentie verbleef. Hierdoor konden voor deze periode de geweldsincidenten geïnventariseerd 

worden als uitkomstmaat. Met deze zogenoemde voormetingen werd de predictieve validiteit 

gemeten voor geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI voor een periode van 4 maanden. 

Uit de 546 dossiers die gescoord waren op het moment van uitstroom, was het voor 107 van 

de dossiers mogelijk om in aanvulling hierop ook een eerdere meting met de Risicoscreener te doen 

aan het begin van detentie en om voldoende follow-up te hebben om geweldsincidenten in kaart te 

brengen. De dossiers binnen dit deelonderzoek betroffen ex-gedetineerden die tussen 2012 en 2017 

waren uitgestroomd uit een Nederlandse PI. Gemiddeld was hun detentieduur 402 dagen (range 

179-1248). De dossiers werden vervolgens door een andere onderzoeker gescoord dan degene die 

de eindmeting had verricht. De Risicoscreener werd gescoord op basis van alle informatie in het 

penitentiair dossier tot het moment waarvoor de Risicoscreener werd ingevuld. Hierbij was de 

scorende onderzoeker blind was voor hetgeen tijdens detentie had plaatsgevonden na het moment 

van scoren van de Risicoscreener.  

 

Uitkomstmaten 

Voor de groep van 107 mannelijke gedetineerden waarvan een voormeting was gedaan werden 

vanuit het penitentiair dossier de geweldsincidenten in kaart gebracht die hadden plaatsgevonden 

binnen 4 maanden na het moment van het scoren van de Risicoscreener. Alle geweldsincidenten die 

bekend waren in het penitentiair dossier zijn meegenomen, ongeacht of op het incident een 
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disciplinaire straf was gevolgd. Van deze groep had 20% een fysiek en/of verbaal geweldsincident 

begaan tijdens de 4 maanden verblijf in de PI die volgde na het moment van risicoscreening (14% 

fysiek, 14% verbaal). 

 

1.4. Onderzoek naar herhaalde metingen 

Bij het onderzoek naar herhaalde metingen is gebruik gemaakt van dezelfde onderzoeksgroep als bij 

het onderzoek naar de voorspellende waarde voor incidenten. Een voordeel van het doen van zowel 

voormetingen als nametingen voor deze 107 casussen is dat een vergelijking gemaakt kon worden 

tussen de scores op de Risicoscreener van beide metingen. Door de verschilscore te berekenen 

tussen voor- en nameting kon de ontwikkeling op de Risicoscreener in beeld worden gebracht tussen 

deze twee meetmomenten. De verschilscore werd vervolgens afgezet tegen recidive na uitstroom, 

zodat geanalyseerd kon worden of verandering in de risico- en beschermende factoren tijdens 

detentie voorspellend was voor recidive na detentie. 

 

2. Vignettenstudie interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Naast het onderzoeken van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener onder 

onderzoekers, is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ook onderzocht binnen een groep 

casemanagers die in de praktijk de Risicoscreener daadwerkelijk scoren. Dit onderzoek is gedaan 

middels een vignettenstudie. Hierbij werd op basis van vooraf uitgeschreven vignetten (in verhalende 

vorm beschreven fictieve casussen) aan verschillende beoordelaars gevraagd om de Risicoscreener te 

scoren. De casussen zijn samengesteld op basis van onherleidbare bestaande dossiers. Op deze 

manier kon onderzocht worden in hoeverre de Risicoscreener op basis van exact dezelfde informatie 

op een gelijke manier gescoord zou worden door verschillende beoordelaars uit de praktijk. In het 

onderzoek zijn acht verschillende fictieve casussen gescoord die varieerden in historisch risicoprofiel, 

huidig risicoprofiel en moment van afname in detentie. Hierdoor is de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener onderzocht bij verschillende typen 

gedetineerden variërend in moment binnen het detentieproces. De vignettenstudie is uitgevoerd op 

basis van de eerste pilot versie van de Risicoscreener. 

Voor de vignettenstudie waren 23 casemanagers benaderd die allen hadden deelgenomen 

aan een training in het gebruik van de Risicoscreener (zie Fase 1 praktijk pilot). Zij kregen elk op 

willekeurige wijze een aantal casussen toegewezen voor wie zij gevraagd werden de Risicoscreener in 

te vullen. Uiteindelijk deden 16 casemanagers mee aan het onderzoek. Zij waren gemiddeld 17,5 jaar 

werkzaam bij DJI, variërend tussen 0,5 tot 39 jaar en gemiddeld 3,8 jaar werkzaam als casemanager, 

variërend tussen de 0,5 en 12 jaar. De groep was bij aanvang van de studie vrij onervaren met de 

Risicoscreener: van de deelnemers had 31,3% nog nooit met de Risicoscreener gewerkt, 56,3% 

zelden en 12,5% enkele malen. In totaal werden 8 verschillende casussen gescoord, ieder door 6 

verschillende beoordelaars. Er werden alles bij elkaar 50 Risicoscreeners ingevuld. Een paar 

Risicoscreeners hadden meer dan twee missings waardoor zij niet meegenomen konden worden in 

het onderzoek (4%). Uiteindelijk zijn 48 ingevulde Risicoscreeners meegenomen.  
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3.  Prospectief praktijkonderzoek: uitvoerbaarheid 

Aan het praktijkonderzoek deden zeven PI’s mee, namelijk PI Almelo, PI Alphen (locatie 

Maatschapslaan en locatie Eikenlaan), PI Arnhem, PI Rotterdam locatie Hoogvliet, PI Middelburg, PI 

Zuid-Oost locatie Roermond en PI Vught (Unit 6 en 7). In deze PI’s deden de volgende regimes mee 

en de volgende typen gedetineerden: 

- HvB: gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven omdat zij verdacht worden van het 

plegen van een strafbaar feit. 

- Gevangenis: gedetineerden die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit tot gevangenisstraf of 

die vervangende hechtenis opgelegd hebben gekregen. 

- Arrestanten: gedetineerden die onder meer onherroepelijk veroordeeld zijn en zich 

onttrokken hebben aan de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf, vrijheidsbenemende 

maatregel of zich niet hebben gehouden aan de gestelde voorwaarden bij een vrijheidsstraf 

of vrijheidsbenemende maatregel. 

- ISD: gedetineerden die veroordeeld zijn tot een ISD-maatregel wegens het veelvuldig plegen 

van delicten. 

- ZBBI/BBA: gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie in een half-open regime 

verblijven. 

Binnen de regimes HvB en gevangenis werd ook de afdeling EZV meegenomen in de pilot. Op deze 

afdeling verblijven gedetineerden die ten opzichte van het reguliere regime extra zorg en structuur 

behoeven. Binnen het regime arrestanten werd de Risicoscreener alleen voor gedetineerden 

ingevuld waarvan bekend was dat zij langer dan 56 dagen in detentie zouden verblijven. Zie 

hieronder in Tabel 1.2 het overzicht voor de deelnemende regimes per PI.  

 

Tabel 1.2. Deelnemende regimes per PI 

PI HvB Gevangenis ISD Arrestanten ZBBI/BBA 

PI Almelo X X   X 

PI Alphen   X  X X 

PI Arnhem  X   X 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet X X X   

PI Middelburg X X   X 

PI Zuid-Oost, locatie Roermond X X   X 

PI Vught X X    

Totaal aantal PI’s 5 7 1 1 5 

 

De Risicoscreeners zijn in beide fases ingevuld in een invulbare PDF en toegestuurd naar de 

onderzoekers. De toegestuurde Risicoscreeners werden steekproefsgewijs beoordeeld op kwaliteit, 

hierbij is op casusniveau gekeken of de Risicoscreener goed was ingevuld. Zo is gekeken of er geen 

onterechte openlatingen waren, of men slechts één score per factor had aangevinkt, of de toelichting 

klopte met de gegeven score, en of de toelichting voldoende duidelijk opgeschreven was. Daarnaast 

heeft ook een kwalitatieve evaluatie plaatsgevonden in de verschillende pilotinrichtingen (zie 

verder). 

 

Fase 1 praktijk pilot 

Het praktijkonderzoek is gesplitst in twee fases. In de eerste fase is de Risicoscreener op de 

achtergrond gescoord door de backoffice medewerkers en casemanagers. Het doel van deze fase 



 

35 
 

was het in kaart brengen of men in staat is om de Risicoscreener in te vullen en hoe deze ingevuld 

wordt. De eerste fase liep in de meeste pilot PI’s van oktober 2019 t/m februari 2020. De eerste fase 

is gestart met een training in het gebruik van de Risicoscreener. Deze training bestond uit een 

algemene introductie waarvoor alle leden van het MDO uitgenodigd waren. Hierin is globaal door het 

instrument en het bijbehorende proces gelopen. Vervolgens is met de backoffice medewerkers en 

casemanagers stilgestaan bij wat de factoren inhouden en hoe deze gescoord dienen te worden. Dit 

is in de training geoefend met behulp van fictieve oefencasussen. Na afloop van de training zijn de 

invulbare PDF van de Risicoscreener en de scoringshandleiding Risicoscreener toegestuurd zodat 

men kon gaan beginnen met het invullen van de Risicoscreener op de achtergrond. 

Niet alle pilot PI’s konden gelijktijdig getraind worden voor de tweede fase omdat niet alle 

instellingen er klaar voor waren om over te gaan naar het toepassen van de Risicoscreener in het 

MDO. Daarnaast hebben trainingen een periode geen doorgang kunnen vinden door de COVID-19 

maatregelen waardoor deze pas later plaats hebben kunnen vinden. Hierdoor liep Fase 1 bij sommige 

PI’s langer door: PI Alphen locatie Eikenlaan en PI Arnhem gingen als laatsten pas in juli over naar 

Fase 2 (zie Tabel 1.3). Voordat naar de tweede fase overgegaan kon worden, diende aan 

verschillende randvoorwaarden voldaan te worden. Deze voorwaarden waren: (1) significante 

predictieve validiteit van de Risicoscreener in de tussentijdse evaluatie van het retrospectieve 

onderzoek, (2) goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener in de 

vignettenstudie, (3) en afdoende werkbaarheid van de Risicoscreener in praktijk pilot Fase 1. 

De Risicoscreeners van de eerste fase zijn geanalyseerd op de tijd die nodig was om de 

verschillende delen te scoren en op de invulling van de factoren en eindoordelen, en zijn 

steekproefsgewijs gecontroleerd op kwaliteit.  

 

Tabel 1.3. Start van Fase 1 en Fase 2 van de praktijk pilot 

PI  Start Fase 1 Start Fase 2 

PI Almelo 21-10-2019 08-03-2020 

PI Alphen locatie Maatschapslaan 18-11-2019 06-07-2020 

PI Alphen locatie Eikenlaan 18-11-2019 08-03-2020 

PI Arnhem 21-10-2019 06-07-2020 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet 21-10-2019 16-03-2020 

PI Middelburg 01-11-2019 08-03-2020 

PI Zuid-Oost, locatie Roermond 21-10-2019 08-03-2020 

PI Vught 28-10-2019 16-03-2020 

 

Fase 2 praktijk pilot 

De tweede fase is gestart met een training in het bespreken van de Risicoscreener in het MDO. 

Hierbij waren alle leden van het MDO uitgenodigd, in het bijzonder de afdelingshoofden. In de 

training is kort stilgestaan bij het proces rondom de Risicoscreener en de inhoud van Deel 1 en 2 van 

de Risicoscreener. Daarna is ingegaan op de uitvoering van Deel 3 van de Risicoscreener en de 

verschillende mogelijkheden van opvolging. Aan de hand van een fictieve casus is geoefend met het 

vormen van de eindconclusies en het bespreken van opvolging. Vervolgens zijn de invulbare PDF 

versie van de Risicoscreener, de scoringshandleiding en het draaiboek toegestuurd zodat men kon 

gaan starten met de tweede fase. 
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In de tweede fase van de pilot is de Risicoscreener ingebracht in het MDO, en indien van 

toepassing in de VC, en was hiermee van invloed op het detentieproces. In deze fase is onderzocht 

hoe dit proces verloopt en of de inbreng van de Risicoscreener als waardevol wordt ervaren 

(risicobewust denken, besluitvorming omtrent vrijheden, overweging van opvolging) binnen het 

MDO en de VC. Om de tweede fase te monitoren en inhoudelijke ondersteuning te bieden aan de 

pilot PI’s, was het plan dat een onderzoeksmedewerker van het project één dag in de week aanwezig 

zou zijn in de inrichting. Op deze manier kon de bespreking van de Risicoscreener in het MDO 

gemonitord worden en was er voor de PI een vraagbaak aanwezig voor inhoudelijke vragen over het 

invullen van de Risicoscreener. Met ingang van de COVID-19 maatregelen vlak na de start van de 

tweede fase is deze constructie komen te vervallen. Het fysiek bijwonen van de MDO’s één dag per 

week is vervangen door het bijwonen van alle MDO’s via Skype. Daarnaast was de 

onderzoeksmedewerker bereikbaar voor vragen over de Risicoscreener. In Tabel 1.4 is te zien hoe 

vaak de MDO’s zijn bijgewoond. In totaal zijn 144 MDO’s bijgewoond (62,6%), waarvan het 

merendeel van het HvB (N=48) en de gevangenis (N=65). 

Tijdens de tweede fase van de praktijk pilot zijn op verschillende manieren data verzameld 

over de toepassing van de Risicoscreener in de praktijk. Allereerst is aan de hand van de agenda’s van 

de MDO’s gemonitord hoeveel Risicoscreeners er tijdens het MDO ingevuld zouden moeten worden. 

Per gedetineerde is gekeken of Deel 1 en Deel 2 voorafgaand aan het MDO ingevuld waren en of 

Deel 3 vervolgens tijdens het MDO werd ingevuld. Dit is uitgezocht voor ieder MDO waarvan wij de 

agenda hebben ontvangen. Ten tweede is tijdens het bijwonen van het MDO geobserveerd op hoe 

de bespreking van de Risicoscreener tijdens het MDO verliep. Hierbij is geobserveerd hoe de 

eindconclusies gevormd werden en hoe gesproken werd over opvolging. Dit is in kaart gebracht voor 

alle MDO’s die bijgewoond zijn via Skype (zie Tabel 1.4 hieronder). 

De Risicoscreeners van de tweede fase zijn geanalyseerd op de tijd die nodig was om de 

verschillende delen te scoren, op de invulling van de factoren en eindoordelen, en op de verschillen 

in scores tussen regimes. Tevens zijn de Risicoscreeners steekproefsgewijs gecontroleerd op 

kwaliteit. De gegevens van de agenda’s van de MDO’s en de observatie van de MDO’s zijn 

geanalyseerd om het verloop van de bespreking van de Risicoscreener in het MDO en het verloop 

van het bespreken van de opvolging in kaart te brengen. 

 

Tabel 1.4. Overzicht van geplande en bijgewoonde MDO’s via Skype per regime3 

PI  Geplande MDO’s Bijgewoonde MDO’s 

HvB 74 48 64,9% 

Gevangenis 107 65 60,7% 

EZV 22 16 72,7% 

ISD 7 4 57,1% 

Arrestanten 14 6 42,9% 

ZBBI 6 5 83,3% 

Totaal 230 144 62,6% 

 

                                                           
3 In deze tabel zijn alleen de MDO’s meegenomen waarvan gepland was dat het MDO bijgewoond zou worden 
en waar Risicoscreeners op de agenda stonden. 
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Prospectief incidentenonderzoek 

In het prospectieve praktijkonderzoek werd middels incidentenonderzoek de predictieve validiteit 

van de Risicoscreener onderzocht voor geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI. Hierbij zijn de 

subschalen, totaalscore en eindconclusies van in de praktijk ingevulde Risicoscreeners gekoppeld aan 

geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI in de 4 maanden nadat de Risicoscreener was afgenomen. 

 

Onderzoeksgroep 

In het prospectieve incidentenonderzoek is gebruik gemaakt van Risicoscreeners die in de eerste fase 

van het pilotonderzoek zijn gescoord. Alleen de Risicoscreeners die vóór midden april waren ingevuld 

zijn meegenomen in verband met de follow-up periode. In totaal waren er op dat moment 1444 

Risicoscreeners gedeeltelijk of geheel ingevuld. Daarvan waren er 329 Risicoscreeners waarvan Deel 

2 was ingevuld met minder dan 2 factoren gescoord als onbekend. Van een aantal hiervan was Deel 3 

ook ingevuld. Van deze 329 Risicoscreeners zijn 13 Risicoscreeners (4%) geëxcludeerd uit het 

prospectieve incidentenonderzoek omdat het SKN of de invuldatum van Deel 2 of Deel 3 ontbrak, zijn 

6 Risicoscreeners geëxcludeerd omdat er geen informatie was over incidenten tijdens verblijf na de 

invuldatum (2%) en konden 122 Risicoscreeners niet worden meegenomen omdat de gedetineerde 

minder dan 4 maanden in detentie verbleef na het afnamemoment van Deel 2 of 3 (37%). 

Uiteindelijk zijn er 188 Risicoscreeners meegenomen in het prospectieve incidentenonderzoek. Van 

deze Risicoscreeners zijn de scores van Deel 1 aangepast naar de Risicoscreener versie van de tweede 

fase om wel uitspraken te kunnen doen over de uiteindelijke pilotversie van de Risicoscreener. 

 

Uitkomstmaat 

Voor een periode van 4 maanden na afname van de Risicoscreener werden de geweldsincidenten 

tijdens verblijf in de PI in kaart gebracht. Van de gedetineerden die in dit deelonderzoek mee zijn 

genomen bleek 14% binnen de 4 maanden follow-up tijd een fysiek en/of verbaal geweldsincident te 

hebben begaan (7% fysiek geweld; 9% verbaal geweld). 

 

4. Proces- en gebruikersevaluatie 

In de proces- en gebruikersevaluatie zijn de ervaringen van de mensen werkzaam in de praktijk 

geëvalueerd. Deze evaluaties hebben op verschillende momenten plaatsgevonden. Na afloop van de 

training van de eerste fase zijn vragenlijsten ingevuld over de training en de verwachtingen ten 

aanzien van het gebruik van de Risicoscreener. Aan het einde van de eerste fase van de pilot hebben 

in alle pilotinrichtingen tussenevaluaties plaatsgevonden met backoffice medewerkers, 

casemanagers en (plv.) hoofden D&R. Hierbij stond de gebruiksvriendelijkheid en werkbaarheid van 

de Risicoscreener centraal. Naast deze tussenevaluatie zijn ook digitale vragenlijsten gestuurd naar 

de gebruikers van de eerste fase.  

Aan het einde van de tweede fase van de pilot hebben in alle pilotinrichtingen eindevaluaties 

plaatsgevonden met alle leden van het MDO (backoffice medewerkers, casemanagers, 

afdelingshoofden, psychologen, hoofden D&R en andere leden van het MDO). In deze evaluatie 

stond de plaats van de Risicoscreener in het proces en de toegevoegde waarde voor besluitvorming 

rond vrijheden centraal. De eindevaluaties bestonden uit verschillende gesprekken tussen 

bovenstaande medewerkers en de onderzoeker en de projectleider. Tevens werd opnieuw een 

digitale vragenlijst uitgezet. 
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Evaluatiegesprekken 

Bij de tussenevaluaties werden 7 gesprekken gevoerd door een van de onderzoekers met in totaal 17 

backoffice medewerkers, 25 casemanagers, 8 (plv.) hoofden D&R en 8 implementatiecoördinatoren. 

Bij de eindevaluaties werden de gesprekken doorgaans gevoerd door een onderzoeker samen met de 

projectleider. Hierbij zijn 13 backoffice medewerkers, 32 casemanagers, 15 afdelingshoofden, 6 

arbeidsmedewerkers, 5 PIW’ers en 4 anderen gesproken.  

 

Vragenlijsten gebruikersevaluatie  

De vragenlijst die afgenomen is na de training van de eerste fase is 78 keer ingevuld door aanwezigen 

bij de verschillende trainingen in het gebruik van de Risicoscreener. De vragenlijst is ingevuld door 

casemanagers (N=53), backoffice medewerkers (N=16), (plv.) hoofden D&R (N=3) en enkele anderen 

(N=5). Gemiddeld waren deze medewerkers 17,6 jaar werkzaam in de PI. In Tabel 1.5 is te zien uit 

welke PI’s de ingevulde vragenlijsten afkomstig zijn. 

De vragenlijst voor de tussenevaluatie is per e-mail verstuurd. Deze is 53 keer ingevuld door 

casemanagers (N=27), backoffice medewerkers (N=22) en anderen (N=4). De invullers werkten 

gemiddeld 4,5 jaar in hun huidige functie. In Tabel 1.5 is te zien uit welke PI’s de vragenlijsten 

afkomstig zijn. 

De eveneens per e-mail verstuurde vragenlijst van de eindevaluatie is in totaal 55 keer 

ingevuld, door casemanagers (N=31), backoffice medewerkers (N=13), afdelingshoofden (N=7) en 

anderen (N=4). Zij waren werkzaam in verschillende regimes binnen de PI (HvB, gevangenis, EZV, 

anders). De respondenten waren gemiddeld 6 jaar werkzaam in hun huidige functie. In Tabel 1.5 is te 

zien uit welke PI zij kwamen. 

 

Tabel 1.5. Aantal ingevulde vragenlijsten per PI 

PI                     Vragenlijsten Voormeting Tussenevaluatie Eindevaluatie 

PI Almelo 12 15,4% 7 13,2% 12 21,8% 

PI Alphen  25 32,1% 14 26,4% 5 9,1% 

PI Arnhem 12 15,4% 14 26,4% 9 16,4% 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet 7 9,0% 2 3,8% 9 16,4% 

PI Middelburg 8 10,3% 6 11,3% 3 5,5% 

PI Zuid-Oost, locatie Roermond 14 17,9% 4 7,5% 6 10,9% 

PI Vught 12 15,4% 6 11,3% 11 20,0% 

Totaal 78 100% 53 100% 55 100% 

 

Verloop van praktijkonderzoek 

Het pilotonderzoek in de praktijk kende enkele uitdagingen. Zo werd er in de eerste fase van de pilot 

minder snel data verzameld waardoor deze fase pas afgerond kon worden nadat een goed genoeg 

beeld verkregen kon worden over de werkbaarheid van de Risicoscreener in de praktijk. De tweede 

fase is daardoor in de meeste PI’s in maart 2020 gestart. Gedurende de tweede fase zijn eind maart 

2020 de COVID-19 maatregelen ingevoerd. Hierdoor is er vanuit onderzoeksoogpunt minder data 

verzameld doordat de onderzoeksmedewerkers niet fysiek aanwezig konden zijn bij de MDO’s. In 

april 2020 is in de meeste inrichtingen opgestart dat de MDO’s bijgewoond konden worden via 

Skype. Een beperking van het pilotonderzoek is dat gedurende de tweede fase van de pilot de 

meeste vrijheden geen doorgang hebben gevonden. Dit in verband met de COVID-19 maatregelen. 
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Hierdoor is het proces rondom besluitvorming van vrijheden niet of nauwelijks getoetst in de pilot. 

Een andere beperking waar het pilotonderzoek mee te maken kreeg was de uitvoering van meer 

uitgebreide risicotaxatie. Dit zou volgens de opvolging één van de bouwstenen kunnen zijn die 

voortvloeien uit een eindconclusie van ‘ernstige zorgen’. Deze risicotaxatie zou in de praktijk 

uitgevoerd worden door psychologen in de PI’s die getraind zijn in het risico denken en de uitvoering 

van diepgaande risicotaxatie4. Deze ontwikkeling van risicomanagement expertise en opdracht met 

betrekking tot de uitvoering van risicotaxatie betreft een aangrenzend initiatief dat buiten de scope 

van dit project valt en welke helaas nog niet voldoende uitgewerkt bleek om al functioneel te zijn in 

de praktijk. Hierdoor kon opvolging in de vorm van uitgebreide risicotaxatie vrijwel niet plaatsvinden 

binnen de pilot.   

 

Statistische analyses 

De data werden geanalyseerd met IBM SPSS Statistics versie 24. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener werd onderzocht met de Intraclass 

Correlation Coefficient (ICC), gebruik makend van een two-way random effect model en absolute 

overeenkomst type, single measure. Kritische waarden voor single measure ICC’s zijn: ICC < .40 = 

matig, 40 ≤ ICC < .60 = gemiddeld, .60 ≤ ICC < .75 = goed, en ICC ≥ .75 = heel goed (Fleiss, 1986). 

Om de predictieve validiteit voor (gewelddadige en algemene) recidive en voor 

geweldsincidenten tijdens verblijf te onderzoeken werd gebruik gemaakt van Receiver Operating 

Characteristics (ROC) analyse met de subschaal scores, de totaalscore en de eindconclusies van de 

Risicoscreener als variabelen en verschillende vormen van recidive of incidenten als uitkomstmaat. 

Voor het berekenen van de totaalscore op Deel 2 werden eerst de risicofactoren en beschermende 

factoren van elkaar afgetrokken. Missende waarden werden opgevuld met het gemiddelde van de 

andere factoren voor het individu. Een ROC analyse toont de voorspellende waarde in een Area 

Under the Curves (AUC) waarde welke de waarschijnlijkheid weergeeft dat een random 

geselecteerde recidivist een hogere score heeft op de beoogde variabele dan een willekeurig 

gekozen niet-recidivist (Hanley & McNeil, 1982). AUC waarden tussen .56 en .64 worden beschouwd 

als klein, AUC waarden tussen de .65 en 0.71 als gemiddeld, en AUC waarden boven de .71 als groot 

(Rice & Harris, 2005). De beschermende factoren zijn in alle tabellen in de Resultaten sectie 

gespiegeld weergegeven. Dat wil zeggen dat deze juist een voorspellende waarde weergeven voor 

niet recidiveren of het niet begaan van geweldsincidenten. 

Voor het meten van verandering tijdens verblijf in de PI werden verschilscores berekend 

tussen voor- en nameting op de Risicoscreener en getoetst middels een gepaarde metingen t-test. 

Teneinde in kaart te brengen of ontwikkeling op de Risicoscreener ook een voorspellend effect heeft 

op recidive, werd ook voor de verschilscores tussen voor- en nameting de voorspellende waarde voor 

recidive berekend middels een ROC analyse. 

 

  

                                                           
4 Zie 'Werkwijze risicotaxatie en delictanalyse bij uitplaatsing artikel 15.5 en 43.3’, interne notitie DJI. 
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Resultaten 

1. Retrospectief dossieronderzoek 

1.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid Risicoscreener 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is, naast de vignettenstudie, ook onderzocht onder de 

studenten die aan het dossieronderzoek hebben meegewerkt. In Tabel 2.1 zijn de resultaten van 

deze analyse weergegeven. Te zien is dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op alle schalen en 

eindconclusies heel goed is. 

 

Tabel 2.1. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dossieronderzoek studenten 

Schaal  ICC P 

Tot historisch - - 

Tot dynamisch risico .89 <.001 

Tot dynamisch beschermend .86 <.001 

Tot dynamisch .93 <.001 

Totaal alle factoren .95 <.001 

Eindconclusie geweld binnen .95 <.001 

Eindconclusie geweld buiten .90 <.001 

 

1.2 Voorspellende waarde voor geweldsrecidive in maatschappij 

Mannelijke ex-gedetineerden 

Mannelijke ex- gedetineerden gehele sample 

In onderstaande Tabel 2.2 is te zien hoe de historische en dynamische factoren zijn gescoord voor de 

gehele sample van mannelijke ex-gedetineerden (N=464). Hierin is te zien dat ongeveer driekwart 

buiten detentie geweld heeft gepleegd (76,3%) en ongeveer driekwart binnen detentie geen geweld 

heeft gepleegd (67,7%). Daarnaast is te zien dat de dynamische risicofactoren in de meeste gevallen 

gescoord worden als ‘geen’ en de dynamische beschermende factoren worden in de meeste gevallen 

gescoord als ‘duidelijk’. De factor ‘Positieve invloeden netwerk’ is in de meerderheid van de dossiers 

gescoord als onbekend, namelijk 58,2%. 

 

Tabel 2.2. Weergave van scores op de historische en dynamische factoren voor mannelijke ex-

gedetineerden (Deel 1 en 2) 

Factoren Aantal 
Missende 

waarde % 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1 Eerder geweld buiten detentie 464 0,0% 1,4 23,7% 15,3% 61,0% 

H2 Eerder geweld binnen detentie 464 0,0% 0,5 67,7% 19,8% 12,5% 

D1 Geweld naar anderen 464 0,0% 0,2 86,4% 12,1% 1,5% 

D2 Middelengebruik 418 9,9% 0,5 59,8% 29,7% 10,5% 

D3 Negatieve houding 464 0,0% 0,4 68,5% 22,8% 8,6% 

D4 Impulsief gedrag 456 1,7% 0,3 73,9% 18,9% 7,2% 

D5 Houden aan afspraken 461 0,6% 1,5 11,7% 28,4% 59,9% 

D6 Goede omgang probl. & frustr. 453 2,4% 1,6 10,6% 22,7% 66,7% 

D7 Positieve invloeden netwerk 194 58,2% 1,4 24,7% 8,8% 66,5% 

D8 Motivatie delictvrije toekomst 422 9,1% 1,4 15,6% 32,9% 51,4% 

Scores risicofactoren H1 t/m D4: 0 = Geen, 1 = Af en toe, 2 = Vaak 
Scores beschermende factoren D5 t/m D8: 0 = Niet of nauwelijks, 1 = Redelijk, 2 = Duidelijk 
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In onderstaande Tabel 2.3 is weergegeven hoe de eindconclusie ‘geweld buiten de PI’ is gescoord 

voor de gehele sample van mannelijke ex-gedetineerden. Te zien is dat de drie zorgen categorieën 

ongeveer even vaak zijn ingevuld. 

 

Tabel 2.3. Weergave van de scores op eindconclusie ‘geweld buiten de PI’ voor mannelijke ex-

gedetineerden  

Eindconclusie 
Geweld buiten 

(N=464) 

Weinig tot geen zorgen 33,4% 

Matige zorgen 30,0% 

Ernstige zorgen 36,6% 

 
In Tabel 2.4 hieronder zijn de AUC waarden weergegeven voor geweldsrecidive na uitstroom uit de PI 

voor de gehele sample van mannelijke ex-gedetineerden. Hierin valt te zien dat zowel de subschaal 

scores als de totaalscore en de eindconclusie ‘geweld buiten de PI’ voor alle follow-up termijnen een 

significante voorspellende waarde hebben. Over het algemeen geldt dat hoe langer de follow-up 

termijn is hoe beter de voorspellende waarde wordt. De eindconclusie geweld heeft al op 18 

maanden een grote voorspellende waarde, op lange termijn zijn ook de voorspellende waarde van de 

historische subschaal en van de totaalscore groot te noemen.  

 

Tabel 2.4. AUC analyses retrospectief voor geweldsrecidive voor mannelijke ex-gedetineerden en 

verschillende termijnen van follow-up  

Schaal  
Geweld  

6 maanden 
(26/464) 

Geweld  
12 maanden 

(56/464) 

Geweld  
18 maanden 

(68/464) 

Geweld  
lange termijn 

(116/464) 

Tot historisch .65* .68*** .68*** .74*** 

Tot dynamisch risico .67** .66*** .65*** .65*** 

Tot dyn. beschermend .62* .62** .64*** .65*** 

Totaal alle factoren .68** .69*** .69*** .72*** 

Eindconcl. geweld buiten .65* .71*** .72*** .75*** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
In Tabel 2.5 zijn de voorspellende waarden weergegeven voor de hele groep mannen met als 

uitkomstmaat algemene recidive. Ook hierbij valt te zien dat alle componenten van de Risicoscreener 

significant voorspellen en dat de voorspellende waarden steeds sterker worden naarmate de follow-

up tijd toeneemt. De totaalscore laat al bij 12 maanden follow-up een grote voorspellende waarde 

zien.  
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Tabel 2.5. AUC analyses retrospectief voor algemene recidive voor mannelijke ex-gedetineerden en 

verschillende termijnen van follow-up  

Schaal  
Algemeen  

6 maanden 
(120/464) 

Algemeen  
12 maanden 

(177/464) 

Algemeen  
18 maanden 

(209/464) 

Algemeen  
lange termijn 

(279/464) 

Tot historisch .67*** .67*** .69*** .71*** 

Tot dynamisch risico .65*** .66*** .67*** .69*** 

Tot dyn. beschermend .65*** .67*** .68*** .69*** 

Totaal alle factoren .70*** .72*** .74*** .76*** 

Eindconcl. geweld buiten .63*** .68*** .70*** .72*** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Mannelijke ex-gedetineerden verschillende typen delicten 

In Tabel 2.6 worden de voorspellende waarden weergeven voor verschillende subgroepen ex-

gedetineerden uitgesplitst naar delictverleden voor de follow-up termijn van 12 maanden voor zowel 

gewelds- als algemene recidive. Over het algemeen zijn de voorspellende waarden significant als de 

base-rate van recidive voldoende hoog is. Voor de groep ex-gedetineerden zonder geweldsdelicten in 

hun voorgeschiedenis was de base-rate van geweld dusdanig laag dat geen betrouwbare uitspraak te 

doen valt over de voorspellende waarde. Voor de groep ex-gedetineerden met tenminste één 

seksueel geweldsdelict in hun voorgeschiedenis was de eindconclusie juist goed voorspellend voor 

geweldsrecidive (welke ook zedenrecidive bevat), maar was de totaalscore juist goed voorspellend 

voor algemene recidive. In Bijlage 3 zijn ook de scores op de factoren en eindconclusies voor de 

verschillende groepen weergegeven. Hieruit valt op te maken dat ex-gedetineerden zonder 

geweldsverleden doorgaans positiever worden beoordeeld op de Risicoscreener dan ex-

gedetineerden die een gewelds- en/of zedenverleden hebben.   

 

Tabel 2.6. AUC analyses retrospectief voor gewelds- en algemene recidive naar type delicten van 

mannelijke ex-gedetineerden 

 Geen geweldsverleden Geweldsverleden 
 (geen seksueel geweld) 

Seksueel 
geweldsverleden  

Schaal  
Geweld  
12 mnd. 
(3/110)1 

Algemeen 
12 mnd. 
(20/110) 

Geweld  
12 mnd. 
(44/266) 

Algemeen 
12 mnd. 

(124/266) 

Geweld  
12 mnd. 
(9/88) 

Algemeen 
12 mnd. 
(33/88) 

Tot historisch - .62 .62** .61** .61 .65* 

Tot dyn. risico - .75*** .63** .57* .68 .75*** 

Tot dyn. besch.  - .69** .61* .61*** .57 .72*** 

Totaal alle fact. - .74*** .65** .64*** .64 .76*** 

Eindconclusie 
geweld buiten 

- .49 .65** .64*** .77** .63* 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
1 te lage base-rate om voorspellende waarde te analyseren 

 

Mannelijke ex-gedetineerden verschillende verblijfsduren 

Naast een uitsplitsing naar criminele voorgeschiedenis werd onder de mannelijke ex-gedetineerden 

ook een uitsplitsing gemaakt naar verblijfsduur in de PI. In Tabel 2.7 is te zien dat de Risicoscreener 

totaalscore goed voorspelt voor de kort- en middellang verblijf groepen, maar niet significant voor de 
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langverblijf groep. Voor deze laatste groep voorspelt juist de eindconclusie geweld weer goed voor 

geweldsrecidive. Ook voor de middellang verblijf groep heeft de eindconclusie een grote 

voorspellende waarde. In Bijlage 3 zijn de scores op de factoren en eindconclusies weergegeven voor 

de drie verblijfsduur groepen. Te zien valt dat de scores en eindconclusies elkaar niet veel ontlopen 

tussen de verschillende groepen.  

 

Tabel 2.7. AUC analyses retrospectief voor gewelds- en algemene recidive naar verblijfsduur van 

mannelijke ex-gedetineerden 

 < 90 dagen 90 – 365 dagen > 365 dagen 

Schaal Geweld  
12 mnd. 
(9/104) 

Algemeen 
12 mnd. 
(45/104) 

Geweld  
12 mnd. 
(36/267) 

Algemeen 
12 mnd. 

(103/267) 

Geweld  
12 mnd. 
(11/93) 

Algemeen 
12 mnd. 
(29/93)  

Tot historisch .78** .73*** .67*** .70*** .62 .59 

Tot dyn. risico .73* .67** .65** .69*** .64 .59 

Tot dyn. besch.  .64 .65** .62* .69*** .64 .62 

Totaal alle fact. .75* .75*** .68*** .76*** .66 .62 

Eindconclusie 
Geweld buiten 

.64 .67** .73*** .72*** .73* .59 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Vrouwelijke ex-gedetineerden 

In onderstaande Tabel 2.8 is te zien hoe de historische en dynamische factoren zijn gescoord voor de 

gehele sample van vrouwelijke ex-gedetineerden (N=82). Ongeveer de helft van de vrouwelijke ex-

gedetineerden heeft geen geweld gepleegd buiten detentie voorafgaand aan detentie. 84,1% heeft 

geen geweld laten zien binnen detentie. Als de dynamische factoren voor vrouwen vergeleken 

worden met die voor mannen in Tabel 2.2 valt op dat de scores op de verschillende dynamische 

factoren voor vrouwen vergelijkbaar zijn met die voor mannen. De factor ‘Positieve invloeden 

netwerk’ is in de meerderheid van de dossiers gescoord als onbekend, namelijk 58,5%. 

 

Tabel 2.8. Weergave van scores op de historische en dynamische factoren (Deel 1 en 2) van 

vrouwelijke ex-gedetineerden  

Factoren Aantal 
Missende 

waarde % 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1 Eerder geweld buiten detentie 82 0,0% 0,8 51,2% 17,1% 31,7% 

H2 Eerder geweld binnen detentie 82 0,0% 0,2 84,1% 11,0% 4,9% 

D1 Geweld naar anderen 82 0,0% 0,0 96,3% 3,7% 0,0% 

D2 Middelengebruik 80 2,4% 0,5 67,5% 13,8% 18,8% 

D3 Negatieve houding 82 0,0% 0,3 79,3% 14,6% 6,1% 

D4 Impulsief gedrag 81 1,2% 0,3 76,5% 19,8% 3,7% 

D5 Houden aan afspraken 81 1,2% 1,6 7,4% 24,7% 67,9% 

D6 Goede omgang probl. & frustr. 79 3,7% 1,5 15,2% 16,5% 68,4% 

D7 Positieve invloeden netwerk 34 58,5% 1,2 29,4% 17,6% 52,9% 

D8 Motivatie delictvrije toekomst 79 3,7% 1,4 15,2% 27,8% 57,0% 

Scores risicofactoren H1 t/m D4: 0 = Geen, 1 = Af en toe, 2 = Vaak 
Scores beschermende factoren D5 t/m D8: 0 = Niet of nauwelijks, 1 = Redelijk, 2 = Duidelijk 
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In onderstaande Tabel 2.9 is weergegeven hoe de eindconclusie ‘geweld buiten de PI’ is gescoord 

voor de gehele sample van vrouwelijke ex-gedetineerden. Te zien is dat in de meeste gevallen is 

gekozen voor ‘weinig tot geen zorgen’. Dit wijkt af van de eindconclusie voor mannen, waar vaker 

matige of hoge zorgen werd geconcludeerd (zie Tabel 2.3). 

 

Tabel 2.9. Weergave van de scores op eindconclusie ‘geweld buiten de PI’ voor vrouwelijke ex-

gedetineerden 

Eindconclusie 
Geweld buiten 

(N=82) 

Weinig tot geen zorgen 58,5% 

Matige zorgen 24,4% 

Ernstige zorgen 17,1% 

 
In Tabel 2.10 staan voor de vrouwen de voorspellende waarden van de subschaal scores, de 

totaalscores en de eindconclusies ‘geweld buiten de PI’ voor de uitkomstmaten geweldsrecidive en 

algemene recidive. Voor 12 maanden geweldsrecidive waren er te weinig vrouwelijke recidivisten om 

een uitspraak kunnen doen over de voorspellende waarde. De voorspellende waarden voor de lange 

termijn geweldsrecidive zijn goed voor de risicoschalen, de totaalscore en de eindconclusie. Voor 

algemene recidive zijn alleen de historische factoren en de eindconclusie significante voorspellers 

voor de lange termijn.    

 

Tabel 2.10. AUC analyses retrospectief voor geweldsrecidive voor vrouwelijke ex-gedetineerden en 

verschillende termijnen van follow-up  

Schaal  
Geweld 

12 maanden 
(5/82)1 

Geweld  
lange termijn 

(12/82) 

Algemeen  
12 maanden 

(20/82) 

Algemeen 
 lange termijn 

(33/82) 

Tot historisch - .73* .61 .67** 

Tot dynamisch risico - .71* .58 .55 

Tot dyn. bescherming - .63 .62 .55 

Totaal alle factoren - .71* .63 .61 

Eindconclusie geweld 
buiten 

- .72* .54 .64* 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
1 te lage base-rate om voorspellende waarde te analyseren 

 
1.3 Voorspellende waarde voor geweldsincidenten in de PI 

Tabel 2.11 presenteert de scores en missings van het retrospectief invullen van de Risicoscreener bij 

het begin van detentie voor een subgroep van de mannelijke ex-gedetineerden (N=107). De factor 

‘Positieve invloeden netwerk’ werd vaak als onbekend gescoord.  
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Tabel 2.11. Weergave van scores op de historische en dynamische factoren (Deel 1 en 2) begin 

detentie 

Factoren Aantal 
Missende 

waarde % 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1 Eerder geweld buiten detentie 107 0,0% 1,4 21,5% 17,8% 60,7% 

H2 Eerder geweld binnen detentie 107 0,0% 0,4 74,8% 15,0% 10,3% 

D1 Geweld naar anderen 107 0,0% 0,1 94,4% 4,7% 0,9% 

D2 Middelengebruik 90 15,9% 0,4 68,9% 25,6% 5,6% 

D3 Negatieve houding 107 0,0% 0,3 75,7% 15,9% 8,4% 

D4 Impulsief gedrag 101 5,6% 0,2 88,1% 8,9% 3,0% 

D5 Houden aan afspraken 107 0,0% 1,6 7,5% 22,4% 70,1% 

D6 Goede omgang probl. & frustr. 101 5,6% 1,7 5,0% 23,8% 71,3% 

D7 Positieve invloeden netwerk 39 63,6% 1,4 20,5% 17,9% 61,5% 

D8 Motivatie delictvrije toekomst 95 11,2% 1,5 9,5% 33,7% 56,8% 

Scores risicofactoren H1 t/m D4: 0 = Geen, 1 = Af en toe, 2 = Vaak 
Scores beschermende factoren D5 t/m D8: 0 = Niet of nauwelijks, 1 = Redelijk, 2 = Duidelijk 

 

In Tabel 2.12 staan de eindconclusie percentages voor de voormeting. De eindconclusie ‘geweld 

buiten de PI’ is vergelijkbaar ingevuld met de nameting (zie Tabel 2.3). Bij de eindconclusie ‘geweld 

binnen de PI’ is voor drie kwart van de sample weinig tot geen zorgen aangegeven.  

  

Tabel 2.12. Weergave van de scores op eindconclusie geweld buiten de PI (Deel 3)  

Eindconclusie 
Geweld binnen 

(N=107) 

Geweld buiten 

(N=107) 

Weinig tot geen zorgen 76,6% 33,6% 

Matige zorgen 15,9% 26,2% 

Ernstige zorgen 7,5% 40,2% 

 

Tabel 2.13 toont de voorspellende waarden van de voormeting voor geweldsincidenten tijdens 

verblijf in de PI binnen 4 maanden na het moment van het invullen van de Risicoscreener. Te zien valt 

dat de voorspellende waarde voor geweldsincidenten binnen de PI significant is voor de subschaal 

scores, de totaalscore en de eindconclusie ‘geweld buiten de PI’. Vreemd genoeg is de voorspellende 

waarde van de eindconclusie ‘geweld binnen de PI’ als enige niet significant, terwijl deze juist 

betrekking heeft op geweld tijdens verblijf. De voorspellende waarde van de totaalscore is groot.  

 

Tabel 2.13. AUC analyses retrospectief voor geweldsincidenten binnen 4 maanden in PI 

Schaal  
Geweld 4 maanden 

(21/107) 

Tot historisch .69** 

Tot dynamisch risico .69** 

Tot dynamisch bescherming .67* 

Tot dynamisch .70** 

Totaal alle factoren .74*** 

Eindconclusie geweld binnen .64 

Eindconclusie geweld buiten .70** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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1.4 Herhaalde metingen 

De scores bij de voormeting op de factoren in de subgroep voor herhaalde metingen zijn te zien in 

Tabel 2.11. In onderstaande Tabel 2.14 zijn de gemiddelde scores te zien voor de subschalen 

historisch risicofactoren, dynamisch risicofactoren, en dynamisch beschermende factoren, en voor 

het totaal van alle factoren, zowel voor de begin- als de eindmeting. Te zien is dat de historische 

risicofactoren significant zijn toegenomen gedurende detentie, gemiddeld met 0,16 punt. De 

dynamisch risicofactoren namen ook significant toe gedurende detentie, gemiddeld met 0,55 punt. 

De dynamisch beschermende factoren zijn niet significant veranderd tussen de voor- en nameting. 

Ook alle factoren tezamen lieten een significante toename in risico zien, van gemiddeld 0,79 punt.  

 

Tabel 2.14. Gemiddelde scores begin detentie, eind detentie en het verschil tussen beide 

 Begin detentie Eind detentie Verschil 

Historische risicofactoren 1,75 1,91 0,16*** 

Dynamisch risico 0,89 1,44 0,55*** 

Dynamisch beschermend 6,24 6,17 -0,07 

Alle factoren -3,61 -2,82 0,79** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

In onderstaande Tabel 2.15 zijn de AUC waarden te zien van de verschilscores op gewelds- en 

algemene recidive, beiden voor zowel 12 maanden als lange termijn follow-up. Hierin is te zien dat 

de verschilscores van de dynamische risicofactoren en van de Risicoscreener als geheel significant 

voorspellend waren voor geweldsrecidive binnen 12 maanden. Voor beide verschilscores werd een 

grote AUC waarde geobserveerd. Voor geweldsrecidive op lange termijn en algemene recidive 

binnen 12 maanden werden geen significante effecten gevonden. Voor algemene recidive op lange 

termijn was de AUC waarde voor de verschilscore van de dynamische risicofactoren als enige 

significant, met een gemiddelde voorspellende waarde. 

 

Tabel 2.15. Voorspellende waarde van verschilscore tussen begin- en eindmeting 

Schaal  
Geweld  

12 maanden 
(14/107) 

Geweld  
lange termijn 

(26/107) 

Algemeen 
12 maanden 

(34/107) 

Algemeen 
lange termijn 

(54/107) 

Verschilscore  historisch .53 .50 .54 .53 

Verschilscore  dynamisch 
risico 

.75** .60 .61 .63* 

Verschilscore  dynamisch 
beschermend 

.36 .40 .50 .49 

Verschilscore totaal alle 
factoren 

.72** .59 .57 .58 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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2. Vignettenstudie 

In de vignettenstudie is berekend in hoeverre er sprake was van interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

tussen casemanagers die dezelfde vignetcasussen beoordeelden. In Tabel 2.16 zijn de resultaten van 

de ICC analyse weergegeven. Te zien is dat de risicofactoren, zowel historisch als dynamisch een heel 

goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kennen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 

dynamische beschermende factoren is iets lager maar nog steeds goed te noemen. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het totaal van alle factoren is heel goed. Als laatste is ook de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de eindconclusies gemiddeld tot goed. 

 

Tabel 2.16. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vignettenstudie casemanagers 

Schaal  ICC P 

Tot historisch .83 <.001 

Tot dynamisch risico .86 <.001 

Tot dynamisch bescherming .62 <.001 

Tot dynamisch .82 <.001 

Totaal alle factoren .80 <.001 

Eindconclusie geweld binnen .69 <.001 

Eindconclusie geweld buiten .60 <.001 

Eindconclusie geweld verlof* .57 <.001 

*Over 6 vignetten 

 

3. Prospectief praktijkonderzoek 

3.1 Uitvoerbaarheid in de praktijk  

De uitvoerbaarheid in de praktijk is onderzocht door middel van het analyseren van de 

binnengekomen Risicoscreeners in Fase 1 en Fase 2. Om te bepalen of de Risicoscreener werd 

uitgevoerd zoals bedoeld is voor de eerste en de tweede fase de volgende informatie in kaart 

gebracht: 

a. Aantal binnengekomen Risicoscreeners (Deel 1, Deel 2 en Deel 3) per PI en per regime. 

b. Tijd die nodig was om de Risicoscreeners in te vullen. 

c. Scores op de Risicoscreeners. 

d. Kwaliteit van de ingevulde Risicoscreeners. 

Bij de tweede fase is onderstaande informatie aanvullend in kaart gebracht: 

e. Aantal Risicoscreeners besproken in het MDO.  

f. Tijd die het kostte om Risicoscreeners te bespreken in het MDO. 

g. Aantal keer dat bij inschatting ‘matige zorgen’ of ‘ernstige zorgen’ opvolging werd besproken 

in het MDO.  

 

Deze informatie werd gebruikt om feedback te geven aan de gebruikers en leidinggevenden ((plv.) 

hoofden D&R en voorzitters MDO) die dienden te sturen op het verbeteren van het juist gebruik van 

de Risicoscreener. Daarnaast hebben ook tussen- en eindevaluaties (zie 4. Gebruikersevaluatie) met 

de gebruikers van Deel 1, 2 en 3 in de pilot PI’s plaatsgevonden.  
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Fase 1: Invullen Risicoscreener zonder bespreking in MDO 

Aantal binnengekomen Risicoscreeners 

In onderstaande Tabel 3.1 is te zien hoeveel Risicoscreeners er per PI in de eerste fase zijn 

binnengekomen. In totaal is Deel 1 1587 keer binnen gekomen, Deel 2 502 keer en Deel 3 293 keer. 

In deze cijfers is een terugloop te zien in het aantal ontvangen Deel 1, Deel 2 en Deel 3. Zo werd Deel 

2 voor ongeveer 32% van de gevallen ingevuld waarvoor Deel 1 was ingevuld. Deel 3 werd voor 

ongeveer 18% van de gevallen ingevuld waarvoor Deel 1 was ingevuld. Deze terugloop kan voor een 

deel verklaard worden door de uitstroom tussen de verschillende afname momenten. Deel 1 wordt 

namelijk voor zo goed als alle gedetineerden ingevuld aangezien dit binnen 3 werkdagen na instroom 

ingevuld dient te worden. Deel 2 en 3 dienden tijdens Fase 1 voorafgaand aan het eerste MDO in 

week 3 ingevuld te worden. Een aanzienlijk deel van de gedetineerden, ongeveer 45%, stroomt al 

voorafgaand aan dit eerste MDO uit.  

 

Tabel 3.1. Aantal ontvangen Risicoscreeners in Fase 1 

PI  Deel 1 Deel 2 Deel 3 

PI Almelo 200 28 26 

PI Alphen  559 203 98 

PI Arnhem 165 104 92 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet 203 99 21 

PI Middelburg 154 32 23 

PI Zuid-Oost, locatie Roermond 128 29 28 

PI Vught 178 7 5 

Totaal 1587 502 293 

 

In Tabel 3.2 hieronder is te zien hoeveel Risicoscreeners er ontvangen zijn per regime. Te zien is dat 

de meeste Risicoscreeners Deel 1, 2 en 3 afkomstig zijn uit het HvB en de gevangenis. Dit komt 

omdat deze regimes het meest hebben deelgenomen aan de pilot. Bij het HvB en de arrestanten is 

de grootste terugloop te zien tussen het invullen van Deel 1 en Deel 2 en 3. Bij de HvB komt dit in 

belangrijke mate doordat daar relatief veel gedetineerden verblijven die nog niet veroordeeld zijn en 

vaak maar kort in detentie verblijven. Bij de arrestanten zou deze verklaring van de terugloop niet 

van toepassing moeten zijn omdat de Risicoscreener enkel voor gedetineerden ingevuld werd die ten 

tijde van het MDO nog in de PI zouden moeten verblijven.  

 

Tabel 3.2. Aantal ontvangen Risicoscreeners Deel 1, 2 en 3 in Fase 1 per deelnemend regime 

PI  Deel 1 Deel 2 Deel 3 

Huis van bewaring 650 168 80 

Gevangenis 443 193 173 

EZV 38 22 21 

ISD 14 4 2 

Arrestanten 400 107 11 

ZBBI/BBA 22 2 1 

Onbekend 20 6 5 

Totaal 1569 496 288 
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Tijd en beschikbare informatie 

Aan de invullers van Deel 1, 2 en 3 is gevraagd om bij te houden hoeveel tijd het invullen van ieder 

deel kostte. In Tabel 3.3 is te zien dat de tijd die het invullen kostte veel varieert tussen de casussen. 

Het invullen van de gehele Risicoscreener kostte ongeveer 38 minuten. Daarnaast is ook gevraagd 

om de beschikbare informatie te beoordelen. Te zien is dat de beschikbare informatie over het 

algemeen als voldoende werd beschouwd. Bij Deel 2 werd de informatie in ongeveer 30% van de 

gevallen als beperkt of onvoldoende beoordeeld.  

 

Tabel 3.3. Gemiddelde tijd in Fase 1 om Deel 1, 2 en 3 in te vullen en beoordeling van beschikbare 

informatie 

 Tijd Beoordeling informatie 

 Aantal Gemiddeld Range Aantal Onvoldoende Beperkt Voldoende 

Deel 1 1557 17,6 2 – 90 1369 2,2% 14,5% 83,3% 

Deel 2 483 13,1 2 – 60 424 7,0% 23,3% 69,7% 

Deel 3 283 7,0 1 – 30 270 3,3% 12,2% 84,4% 

Gehele RS 263 38,3 6 – 135  - - - - 

 

Scores op de Risicoscreener 

In Tabel 3.4 hieronder is te zien hoe de historische en dynamische factoren gescoord zijn in de eerste 

fase van de pilot. Niet alle factoren werden ingevuld, dit kan komen doordat een factor gescoord 

werd als onbekend of doordat geen score toegekend werd (zie ‘Kwaliteit van ingevulde 

Risicoscreeners’). De historische risicofactor ‘Eerder geweld naar anderen binnen detentie’ en de 

dynamisch beschermende factor ‘Positieve invloeden netwerk’ werden het vaakste niet gescoord, 

respectievelijk in 31% en 36% van de gevallen. Daarnaast is te zien dat de historische risicofactoren 

vaak hoog gescoord werden en eerder geweld dus vaak voorkomt. Daarentegen werden de 

risicofactoren en beschermende factoren over het algemeen vrij positief gescoord. De dynamische 

risicofactoren werden vaak gescoord als ‘geen’. De dynamisch beschermende factoren werden vaak 

gescoord als ‘duidelijk’ aanwezig. 

 

Tabel 3.4. Weergave van scores op de historische en dynamische factoren (Deel 1 en 2) 

Factoren Aantal 
Missende 

waarde % 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1 Eerder geweld buiten detentie 1343* 15,4% 1,1 27,4% 34,8% 37,8% 

H2 Eerder geweld binnen detentie 1097* 30,9% 0,5 67,3% 20,8% 11,9% 

D1 Geweld naar anderen 464# 7,6% 0,2 86,0% 11,2% 2,8% 

D2 Middelengebruik 403# 19,7% 0,4 67,0% 24,1% 8,9% 

D3 Negatieve houding 465# 7,4% 0,3 76,1% 16,1% 7,7% 

D4 Impulsief gedrag 431# 14,1% 0,2 83,1% 12,8% 4,2% 

D5 Houden aan afspraken 454# 9,6% 1,8 3,7% 12,3% 83,9% 

D6 Goede omgang probl. & frustr. 397# 20,9% 1,7 6,8% 15,1% 78,1% 

D7 Positieve invloeden netwerk 321# 36,1% 1,7 10,0% 10,9% 79,1% 

D8 Motivatie delictvrije toekomst 380# 24,3% 1,7 8,7% 16,6% 74,7% 

Scores risicofactoren H1 t/m D4: 0 = Geen, 1 = Af en toe, 2 = Vaak 
Scores beschermende factoren D5 t/m D8: 0 = Niet of nauwelijks, 1 = Redelijk, 2 = Duidelijk  
*= uit 1587; # = uit 502 
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In Tabel 3.5 is te zien hoe de eindconclusies (Deel 3) ingevuld zijn door de casemanagers (N.B. de 

werkwijze in Fase 1 van de pilot week af van de feitelijke werkwijze van de Risicoscreener waarbij 

Deel 3 niet ingevuld wordt door de casemanager maar door het MDO). De eindconclusie ‘geweld bij 

vrijheden’ diende alleen ingevuld te worden indien er sprake was van vrijheden. Deze eindconclusie 

is daardoor minder vaak ingevuld dan de anderen. Bij de eindconclusie ‘geweld binnen de PI’ werd in 

de meeste gevallen gekozen voor weinig tot geen zorgen. Voor de eindconclusie ‘geweld buiten de 

PI’ werd in meer dan de helft van de gevallen matige of ernstige zorgen aangegeven. Bij vrijheden 

maakte men zich in ruim een kwart van de gevallen in enige mate zorgen over geweld. 

 

Tabel 3.5. Weergave van de scores op de eindconclusies (Deel 3) gescoord door casemanagers  

Eindconclusie 
Geweld binnen 

(N=286) 

Geweld buiten 

(N=282) 

Geweld bij vrijheden 

(N=140) 

Weinig tot geen zorgen 81,8% 48,6% 72,1% 

Matige zorgen 15,7% 43,6% 21,4% 

Ernstige zorgen 2,4% 7,8% 6,4% 

 

Kwaliteit van ingevulde Risicoscreeners 

Bij het doorlopen van de Risicoscreeners was te zien dat men erg moest wennen aan het invullen van 

de factoren. Zo werden regelmatig fouten gemaakt bij het invullen. Bij zowel Deel 1 als Deel 2 viel het 

op dat men soms vergat een score te geven bij een factor of dat men meerdere scores aanvinkte bij 

een factor terwijl er slechts één score aangevinkt mocht worden. Soms werden de factoren niet 

ingevuld zoals uitgewerkt in de scoringshandleiding. Zo werden bij de historische factoren (Deel 1) 

ook gedragingen genoemd die niet onder de definitie van geweld vallen, bijvoorbeeld diefstal of 

vernieling. Hierdoor werd bij de historische factoren soms ten onrechte een hogere score gegeven. 

Het invullen van Deel 2 ging over het algemeen goed. Wel werd er regelmatig gekozen voor de score 

‘onbekend’ met als toelichting dat de rapportages vanuit andere disciplines ontbraken of omdat het 

te vroeg in het detentie proces was om dit gedrag te beoordelen. Daarnaast viel op dat er niet altijd 

een toelichting werd gegeven bij de factoren.  

Aangezien de Risicoscreeners in de eerste fase op de achtergrond werden ingevuld is er niet 

gestuurd op het corrigeren van gemaakte fouten op casusniveau. Op de achtergrond zijn deze fouten 

echter wel gecorrigeerd ten behoeve van het voorspellende waarde onderzoek (zie 3.4). In de 

gebruikersevaluaties aan het eind van de eerste fase en in de trainingen voor de tweede fase werd 

stil gestaan bij de meest gemaakte fouten. 

 

Fase 2: invullen Risicoscreener met bespreking in MDO 

Aantal binnengekomen Risicoscreeners 

In onderstaande Tabel 3.6 is te zien hoeveel Risicoscreeners Deel 1, 2, en 3 er in de tweede fase van 

de pilot zijn ontvangen. Hierin is te zien dat er een terugloop zit in de aantallen ontvangen 

Risicoscreeners Deel 2 en 3 ten opzichte van Deel 1. Zo wordt Deel 2 voor 52% van de gedetineerden 

ingevuld waarvoor Deel 1 is ingevuld en Deel 3 voor 36%. Deze terugloop wordt voor een deel 

verklaard door de hoge uitstroom tussen de afname momenten. Verder blijkt ook dat Deel 2 nog niet 

altijd in de routine zit om in te vullen.  

In vergelijking met de cijfers uit de eerste fase is te zien dat Deel 2 en Deel 3 in verhouding 

vaker zijn ingevuld. Dit komt voor een deel doordat in de maandelijkse overleggen met de (plv.) 

hoofden D&R stil is gestaan bij het aantal ontvangen Risicoscreeners Deel 1, 2 en 3. In deze 
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gesprekken is onder andere als aandachtspunt aangegeven dat Deel 2 en 3 niet in alle gevallen werd 

ingevuld. Daarnaast werden Deel 1 en 2 in de tweede fase mogelijk vaker ingevuld doordat tijdens 

het MDO naar voren kwam of een deel wel of niet was ingevuld. Hier is vervolgens door de voorzitter 

van het MDO op aangestuurd. 

Als laatste is te zien dat er niet vanuit alle inrichtingen even veel Risicoscreeners in de 

tweede fase zijn verzameld. Dit kan komen doordat een PI pas later naar de tweede fase is 

overgegaan of doordat een PI kleiner is en er minder gedetineerden in de PI verbleven. 
 

Tabel 3.6. Aantal ontvangen Risicoscreeners Deel 1, 2 en 3 per PI gedurende Fase 2 

 Deel 1 Deel 2 Deel 3 

PI Almelo 293 116 94 

PI Alphen  322 194 106 

PI Arnhem 81 59 42 

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet 269 181 133 

PI Middelburg 339 153 108 

PI Zuid-Oost, locatie Roermond 213 94 61 

PI Vught 265 128 92 

Totaal 1782 925 636 

 

In onderstaande Tabel 3.7 is te zien hoeveel Risicoscreeners er in de tweede fase per regime zijn 

ingevuld. Dit zijn de totalen van de deelnemende regimes uit de zeven pilot PI’s. Hierin is te zien dat 

de meeste Risicoscreeners ingevuld zijn voor de regimes HvB en gevangenis. Dit komt omdat deze 

regimes het vaakste meededen in de pilot. 
 

Tabel 3.7. Aantal ontvangen Risicoscreeners Deel 1, 2 en 3 per regime in Fase 2 

 Deel 1 Deel 2 Deel 3 

Huis van Bewaring 941 463 325 

Gevangenis 542 284 207 

EZV 48 28 23 

ISD 38 19 18 

Arrestanten 163 102 44 

ZBBI/BBA 14 12 11 

Onbekend 36 17 8 

Totaal 1782 925 636 

 

Tijd invullen Deel 1 en 2 

In Tabel 3.8 is te zien dat het invullen van Deel 1 in de tweede fase gemiddeld 17,7 minuten duurde, 

variërend tussen de 2 en 90 minuten (N=1719). Het invullen van Deel 2 duurde gemiddeld 14,1 

minuten, variërend tussen de 2 en 45 minuten (N=309). De gemiddelde tijd van het invullen van Deel 

1 en 2 in Fase 2 was ongeveer gelijk aan de tijd die het in Fase 1 kostte om de twee delen in te vullen. 

Daarnaast varieerde ook hier de tijd die het invullen van Deel 1 en 2 kostte sterk per casus. 
 

Tabel 3.8. Gemiddelde tijd om Deel 1 en 2 in te vullen in Fase 2 

 Aantal Tijd (gem. minuten) Range 

Deel 1 1719 17,7 2 – 90 

Deel 2 309  14,1 2 – 45 
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Scores van Deel 1 en 2 

In Tabel 3.9 hieronder is te zien hoe de historische en dynamische factoren gescoord zijn in de 

tweede fase. Te zien is dat niet alle factoren ingevuld werden, dit kan komen doordat men vergeten 

is een score te geven of omdat er te weinig informatie was om een score te geven. De beschermende 

factoren werden het vaakst gescoord als onbekend, variërend tussen de 20% en de 38%. Daarnaast is 

te zien dat eerder geweld buiten en binnen detentie vaak voorkomt. Zo is ongeveer 71% eerder 

gewelddadig geweest buiten detentie (veroordelingen voor gewelddadig gedrag) en 25% binnen 

detentie (meldingen van gewelddadig gedrag in het penitentiair dossier). Verder werden de 

dynamische risico- en beschermende factoren over het algemeen positief beoordeeld. De 

dynamische risicofactoren werden in de meeste gevallen gescoord als ‘geen’ en de dynamisch 

beschermende factoren in de meeste gevallen als ‘duidelijk’ aanwezig. 

 

Tabel 3.9. Weergave van scores op de historische en dynamische factoren (Deel 1 en 2) 

Factoren Aantal 
Missende 

waarde % 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1 Eerder geweld buiten detentie 1665* 6,6% 1,2 29,1% 19,5% 51,4% 

H2 Eerder geweld binnen detentie 1428* 19,9% 0,4 74,7% 14,1% 11,1% 

D1 Geweld naar anderen 883# 4,5% 0,2 87,9% 8,8% 3,3% 

D2 Middelengebruik 780# 15,7% 0,4 73,5% 17,2% 9,4% 

D3 Negatieve houding 832# 10,1% 0,3 77,3% 17,8% 4,9% 

D4 Impulsief gedrag 738# 20,2% 0,2 83,3% 14,1% 2,6% 

D5 Houden aan afspraken 740# 20,0% 1,8 4,1% 14,7% 81,2% 

D6 Goede omgang probl. & frustr. 717# 22,5% 1,6 7,9% 22,5% 69,6% 

D7 Positieve invloeden netwerk 576# 37,7% 1,5 15,5% 16,0% 68,6% 

D8 Motivatie delictvrije toekomst 648# 29,9% 1,5 14,5% 21,1% 64,4% 

Scores risicofactoren H1 t/m D4: 0 = Geen, 1 = Af en toe, 2 = Vaak 
Scores beschermende factoren D5 t/m D8: 0 = Niet of nauwelijks, 1 = Redelijk, 2 = Duidelijk 
*= uit 1782; # = uit 925 

 

Missende waarden in Deel 1 en 2 

In Tabel 3.10 is te zien hoeveel factoren in Fase 2 als onbekend werden gescoord bij verschillende 

tijdsperiodes tussen de instroom van een gedetineerde in een PI en het invullen van Risicoscreener 

delen. De tijdsperiodes die zijn aangehouden betreffen 0 tot 40 dagen (eerste MDO), 41 tot 90 dagen 

(tweede MDO), en vanaf 90 dagen. Te zien is dat hoe meer tijd er zat tussen het invullen van Deel 1 

of 2 en de instroomdatum, hoe minder factoren er als onbekend gescoord werden. Met name bij 

Deel 2 is hier een groot verschil in te zien. Zo werd bij het invullen van Deel 2 voorafgaand aan het 

eerste MDO gemiddeld 26,7% van de dynamische factoren onbekend gescoord, bij het tweede MDO 

was dit gemiddeld 12,8% en later in het traject gemiddeld nog maar 5,3%. 

 

Tabel 3.10. Overzicht missende waarden per periode tussen instroom- en invuldatum 

 Tot 40 dagen 41 tot 90 dagen Vanaf 90 dagen 

Gemiddeld aantal missing Deel 1 0,28       (14,0%) 0,32       (16,1%) 0,08       (3,8%) 

Gemiddeld aantal missing Deel 2 2,13       (26,7%) 1,03       (12,8%) 0,42       (5,3%) 

Gemiddeld aantal missing Deel 1 en 2 2,41       (24,1%) 1,35       (13,5%) 0,50       (5,0%) 
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Kwaliteit van ingevulde Risicoscreeners 

In de tweede fase van de pilot is herhaaldelijk aangestuurd op de kwaliteit van de ingevulde 

Risicoscreeners Deel 1, 2 en 3. In de maandelijkse gesprekken met de (plv.) hoofden D&R is 

stilgestaan bij de kwaliteit van Deel 1 en 2 over het algemeen. De bevindingen ten opzichte van de 

kwaliteit zijn schriftelijk teruggekoppeld en mondeling toegelicht. Daarnaast is in de maandelijkse 

gesprekken met de afdelingshoofden stilgestaan bij de kwaliteit van Deel 3 over het algemeen en 

werd tijdens de MDO’s op casusniveau stilgestaan bij de kwaliteit van Deel 3.  

Bovenstaande terugkoppelingen aangaande de kwaliteit hebben er toe geleid dat een stijging 

te zien is in de kwaliteit van Deel 1, 2 en 3. Aan het eind van de pilot werd Deel 1 in de meeste PI’s 

foutloos ingevuld. Deel 2 werd ook veelal goed ingevuld, voorzien van duidelijke toelichting bij de 

toegekende scores. Deel 3 werd over het algemeen ook steeds beter ingevuld, de kwaliteit van de 

toelichting was echter soms nog wel wisselend. Deze toename in kwaliteit laat zich lastig in cijfers 

uitdrukken. 

 

3.2 Eindconclusies ingevuld door MDO 

Verloop bespreking Risicoscreener in het MDO 

In onderstaande grafiek (Figuur 3) is te zien in hoeverre Deel 3 in Fase 2 werd ingevuld tijdens het 

MDO voor gedetineerden die op de MDO agenda stonden voor de Risicoscreener. Te zien is dat Deel 

1 in bijna alle gevallen werd ingevuld voorafgaand aan het MDO (gemiddeld 92%) en Deel 2 in de 

meeste gevallen (gemiddeld 69%). Indien Deel 2 en 3 waren ingevuld, werd ook Deel 3 in veel 

gevallen ingevuld tijdens het MDO (gemiddeld 55%). Deel 3 kan namelijk alleen ingevuld worden 

indien Deel 1 en Deel 2 voorafgaand aan het MDO zijn ingevuld. Daarnaast is het opvallend dat vanaf 

april, het moment dat ondersteuning en monitoring door onderzoeksmedewerkers in de PI’s werd 

ingezet, het percentage ingevulde onderdelen van de Risicoscreener duidelijk toe is genomen. 

 

Figuur 3. Overzicht verloop bespreking Risicoscreener in het MDO per maand 
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Bespreking van Deel 3 in het MDO 

In onderstaande Tabel 3.11 is te zien dat het invullen van Deel 3 tijdens het MDO gemiddeld 9 

minuten kostte, variërend tussen de 1 en 45 minuten. Dit is berekend op basis van de tijd die 

ingevuld is op de toegestuurde Risicoscreeners. Doorgaans werd tijdens het MDO stil gestaan bij 

ingevulde scores van zowel Deel 1 als Deel 2. Het vervolgens bespreken van de eindconclusies en het 

invullen van de bijbehorende toelichting kostte het meeste tijd.  

 

Tabel 3.11. Tijd invullen Deel 35 

 Aantal Tijd (gem. minuten) Range 

Deel 3 279 9,0 1 – 45 

 

Scores van Deel 3 

Bij de MDO’s die bijgewoond zijn via Skype zijn is geobserveerd dat gemiddeld 3,9 leden van het 

MDO hebben deelgenomen aan het gesprek over de Risicoscreener, variërend tussen de 1 en 9 

(N=343). In bijna alle gevallen zijn de eindconclusies in consensus gevormd (99,1%; N=338). 

In onderstaande Tabel 3.12 is te zien hoe de eindconclusies van Deel 3 zijn ingevuld op de 

binnengekomen Risicoscreeners. Te zien is dat bij de eindconclusie ‘zorgen over geweld in de PI’ in 

de meeste gevallen gekozen werd voor weinig tot geen zorgen. Bij de eindconclusie ‘zorgen over 

geweld buiten de PI’ is voor de meeste gedetineerden gekozen voor matige zorgen (38%) of ernstige 

zorgen (28%). Wat betreft ‘zorgen over geweld bij vrijheden’ was er voor bijna de helft van de 

gedetineerden sprake van matige of zelfs ernstige zorgen.  

 

Tabel 3.12. Weergave van de scores op de eindconclusies (Deel 3) 

Eindconclusie 
Geweld binnen 

(N=626) 

Geweld buiten 

(N=629) 

Geweld bij vrijheden 

(N=186) 

Weinig tot geen zorgen 79,4% 34,0% 57,5% 

Matige zorgen 15,3% 38,0% 28,0% 

Ernstige zorgen 5,3% 28,0% 14,5% 

 

Invullen van Risicoscreeners per regime 

Hieronder zal ingegaan worden op de gesignaleerde verschillen tussen regimes in de totaalscores en 

het aantal missende factoren van Deel 1 en 2. In Bijlage 4 is het overzicht per regime te zien van hoe 

de factoren en eindconclusies zijn ingevuld. 

In Tabel 3.13 is te zien dat de ingevulde Risicoscreeners van gedetineerden gemiddeld een 

totaalscore hadden van -3,61. Dit betekent dat over het algemeen meer beschermende factoren 

werden geobserveerd dan risicofactoren. Dit is het geval in alle regimes. De gemiddelde scores 

binnen HvB en gevangenis waren vrijwel gelijk. Bij de EZV werd de Risicoscreener iets minder positief 

ingevuld, bij de arrestanten juist iets positiever. Bij de ZBBI/BBA werden de gedetineerden het meest 

positief beoordeeld, namelijk met een gemiddelde score van -6,42, hoewel dit slechts een kleine 

groep betrof (N=12). De gedetineerden binnen de ISD werden het minst positief beoordeeld op de 

factoren van Deel 1 en 2 (gemiddeld -1,79), ook dit was een kleine groep (N=19).  

                                                           
5 Deze tabel toont het gemiddelde van alle Risicoscreeners Deel 3 die ingevuld zijn vanaf 40 dagen na instroom 
(vanaf het tweede MDO). 
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 Het gemiddeld aantal missende factoren in Deel 1 wisselde tussen de regimes van 0,08 (4%; 

EZV) tot 0,34 (17%; HvB). Bij het aantal missende factoren in Deel 2 valt op dat in het HvB de meeste 

factoren als onbekend werden gescoord, gemiddeld 2,18 (27%). Ook bij de arrestanten werden veel 

factoren als onbekend gescoord (1,61; 20%). Bij de regimes waar gedetineerden langer verblijven 

(gevangenis en ZBBI/BBA) en waar gedetineerden beter in beeld zijn (EZV en ISD) werden minder 

factoren als onbekend gescoord in Deel 2.  

 

Tabel 3.13. Gemiddelde totaalscore en gemiddeld aantal missing in Deel 1 en 2 per regime en totaal 

 Gemiddelde 

totaalscore 

Gemiddeld aantal missing 

Deel 1 

Gemiddeld aantal missing 

Deel 2            

      Missing (%)          N      Missing (%)          N 

HvB -3,43 0,34 (17,0%) 941 2,18 (27,3%) 463 

Gevangenis -3,66 0,18 (9,0%) 542 0,85 (10,6%) 284 

EZV -3,22 0,08 (4,0%) 48 0,57 (7,1%) 28 

ISD -1,79 0,11 (5,5%) 38 0,74 (9,3%) 19 

Arrestanten -4,44 0,21 (10,5%) 163 1,61 (20,1%) 102 

ZBBI/BBA -6,42 0,29 (14,5%) 14 0,00 (0,0%) 12 

Gemiddeld  -3,61 0,26 (13,2%) 1782 1,61 (20,1%) 925 

 

3.3 Opvolging aangaande risicomanagement 

Bijwonen van MDO’s 

In het draaiboek met betrekking tot de toepassing van de Risicoscreener is vastgesteld dat na 

constatering van matige of ernstige zorgen op een eindconclusie, stilgestaan dient te worden bij 

opvolging. In onderstaande Tabel 3.14 is te zien dat in 69,7% van de gevallen ten minste één van de 

eindconclusies als matig of ernstig werd gescoord (N=228). In minder dan de helft (39,5%) van deze 

gevallen is vervolgens tijdens het MDO stilgestaan bij opvolging (N=87).  

 

Tabel 3.14. Overzicht van het bespreken van opvolging in het MDO (N=327) 

Eindconclusie gescoord als matig/ernstig indien 
ingevuld? 

Een van de 
eindconclusies  

gescoord als 
matig/ernstig 

Opvolging 
besproken bij  

matige/ernstige 
zorgen? 

Eindconclusie 
geweld binnen 

Eindconclusie 
geweld buiten 

Eindconclusie 
gew. vrijheden* 

59 18,0% 210 64,2% 37 33,3% 220 67,3% 87 39,5% 

*Eindconclusie geweld bij vrijheden is in 111 gevallen ingevuld, aangezien deze eindconclusie alleen bij vrijheden ingevuld 
dient te worden 

 

Bij het bespreken van de opvolging is sinds eind april in maandelijkse gesprekken stilgestaan. In deze 

gesprekken is aandacht geschonken aan het nut van het bespreken van opvolging en is stilgestaan bij 

de cijfers met betrekking de bespreking van opvolging. Daarnaast is ook op casusniveau feedback 

gegeven op het bespreken van opvolging door de onderzoeksmedewerkers tijdens het bijwonen van 

de MDO’s via Skype. In onderstaande grafiek (Figuur 4) is per maand te zien in hoeverre gesproken is 

over opvolging na constatering van matige/ernstige zorgen op één van de eindconclusies. Hierin is 

een stijging te zien na mei, het moment dat de gesprekken met de afdelingshoofden plaatsvonden en 

de onderzoeksmedewerkers de MDO’s structureler zijn gaan bijwonen. 
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Figuur 4. Overzicht verloop bespreking opvolging in het MDO per maand bij matige/ernstige zorgen  

 
 

Het soort opvolging wat besproken werd is in onderstaande Tabel 3.15 weergeven. In ongeveer een 

kwart van de gevallen werd een andere opvolging ingezet dan beschreven in het draaiboek. Hierbij 

kan men denken aan het in gesprek gaan met de gedetineerde, het goed monitoren van het gedrag 

in de komende periode, of het uitzoeken van meer informatie over (het verleden van) de 

gedetineerde. Daarnaast werd in ongeveer een kwart van de gevallen actief gekozen om geen 

opvolging in te zetten, bijvoorbeeld omdat los van de Risicoscreener al acties waren uitgezet of 

omdat de gedetineerde al goed in beeld was en opvolging niet als nuttig werd gezien. De meest 

gekozen opvolging uit het draaiboek was het inzetten van een training/interventie. 

 

Tabel 3.15. Besproken geobserveerde opvolging bij matig/ernstige zorgen over toekomstig geweld 

(N=87) 

Opvolging Aantal keer besproken 

Interne bejegening 2 2,3% 

Gedragsdoel 0 0,0% 

Training/interventie inzetten 14 16,1% 

Risicomanagement psycholoog consulteren 4 4,6% 

Risico-informatie delen met ketenpartners 6 6,9% 

Beheersbaarheid vaststellen in MDO/VC 9 10,3% 

Anders 21 25,3% 

Geen opvolging 21 25,3% 

 

3.4 Voorspellende waarde voor incidenten 

In Tabel 3.16 worden de gemiddelde scores weergegeven van de door de backoffice medewerkers 

(Deel 1) en casemanagers (Deel 2) ingevulde Risicoscreeners voor de gedetineerden die na afname 

van de Risicoscreener nog ten minste 4 maanden in de PI verbleven. In vergelijking met de 

Risicoscreeners die in het retrospectieve onderzoek in het begin van detentie zijn ingevuld (zie Tabel 

2.11) zijn de dynamische beschermende factoren iets positiever gescoord en is de factor ‘Positieve 

invloeden netwerk’ minder vaak niet ingevuld.  

 

9,1%

36,4%

50,0%

33,8%

39,5%

Percentage opvolging besproken

Overzicht besproken opvolging per maand

Mei (11 casussen) Juni (55 casussen Juli (86 casussen) Augustus (68 casussen) Gemiddeld 220 casussen)



 

57 
 

Tabel 3.16. Weergave van scores op de historische en dynamische factoren (Deel 1 en 2) 

Factoren Aantal 
Missende 

waarde % 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1 Eerder geweld buiten PI 188 0,0% 1,6 17,0% 8,0% 75,0% 

H2 Eerder geweld binnen PI 188 0,0% 0,5 65,4% 21,3% 13,3% 

D1 Geweld naar anderen 187 0,5% 0,2 84,0% 11,8% 4,3% 

D2 Middelengebruik 178 5,3% 0,4 69,7% 19,1% 11,2% 

D3 Negatieve houding 183 2,7% 0,3 76,0% 14,2% 9,8% 

D4 Impulsief gedrag 180 4,3% 0,2 82,2% 11,7% 6,1% 

D5 Houden aan afspraken 186 1,1% 1,8 4,3% 12,4% 83,3% 

D6 Goede omgang probl. & frustr. 169 10,1% 1,7 6,5% 17,2% 76,3% 

D7 Positieve invloeden netwerk 147 21,8% 1,7 8,2% 15,0% 76,9% 

D8 Motivatie delictvrije toekomst 166 11,7% 1,7 6,6% 19,9% 73,5% 

Scores risicofactoren H1 t/m D4: 0 = Geen, 1 = Af en toe, 2 = Vaak 
Scores beschermende factoren D5 t/m D8: 0 = Niet of nauwelijks, 1 = Redelijk, 2 = Duidelijk 

 

Tabel 3.17 toont de eindconclusies ‘geweld binnen de PI’ en ‘geweld buiten de PI’ zoals gescoord 

door de casemanagers na het invullen van Deel 1 en 2 in Fase 1 van de praktijk pilot. In vergelijking 

met de eindconclusies van de Risicoscreeners die retrospectief in het begin van detentie zijn ingevuld 

(zie Tabel 2.12) en met de in Fase 2 van de praktijk pilot multidisciplinair gevormde eindconclusies 

tijdens het MDO (zie Tabel 3.12) was voor de eindconclusie ‘geweld binnen de PI’ de verdeling in 

weinig, matige en ernstige zorgen ongeveer gelijk. Voor het merendeel van de gedetineerden werd 

geconcludeerd dat er weinig zorgen waren over gewelddadig gedrag tijdens verblijf in de PI (80,9%). 

Met betrekking tot de eindconclusie ‘geweld buiten de PI’ werd voor deze groep gedetineerden veel 

minder vaak de eindconclusie ernstige zorgen gesteld (12,3%) dan bij het retrospectieve 

incidentenonderzoek (40,2%) en bij de Fase 2 praktijk pilot waarin de eindconclusies in het MDO 

bepaald werden (28,0%). 

 

Tabel 3.17. Weergave van de scores op de eindconclusies (Deel 3) gescoord door casemanagers in 

Fase 1 

Eindconclusie 
Geweld binnen 

(N=141) 

Geweld buiten 

(N=138) 

Weinig tot geen zorgen 80,9% 46,4% 

Matige zorgen 14,9% 41,3% 

Ernstige zorgen 4,3% 12,3% 

 

In onderstaande Tabel 3.18 worden de voorspellende waarden getoond voor de verschillende 

onderdelen van de Risicoscreener ten aanzien van geweldsincidenten gepleegd tijdens verblijf in de 

PI binnen 4 maanden na uitvoering van de Risicoscreener. Deze prospectief gevonden voorspellende 

waarden zijn zeer hoog te noemen. Met name de totaalscore van alle factoren en in nog sterkere 

mate de eindconclusie aangaande ‘geweld binnen de PI’ toonden zich zeer goede voorspellers van 

geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI. De voorspellende waarde van alle onderdelen en met 

name van de eindconclusie ‘geweld binnen de PI’ was aanzienlijk beter dan in het retrospectieve 

incidenten onderzoek (zie Tabel 2.13). 
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Tabel 3.18. Voorspellende waarde van prospectief in de praktijk gescoorde Risicoscreeners voor 

geweldsincidenten binnen 4 maanden in de PI 

Schaal  
Geweld 4 maanden 

(26/188) 

Tot historisch .81*** 

Tot dynamisch risico .74*** 

Tot dynamisch bescherming .76*** 

Tot dynamisch .77*** 

Totaal alle factoren .82*** 

Eindconclusie geweld binnen6 .87*** 

Eindconclusie geweld buiten4 .79*** 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 

4. Proces- en gebruikersevaluatie 

Tussenevaluatie gesprekken in de PI’s 

In de gebruikersevaluaties in januari en juni 2020 is gesproken met een delegatie van de backoffice 

medewerkers en casemanagers die met de Risicoscreener gewerkt hebben. Bij alle evaluaties zijn ook 

de (plv.) hoofden D&R en de betrokken implementatie coördinatoren aangeschoven. De evaluaties 

hebben plaatsgevonden voordat de PI over is gegaan naar Fase 2. 

 

Deel 1 

In de gebruikersevaluaties is gebleken dat het de backoffice medewerkers in de meeste PI’s is gelukt 

om Deel 1 van de Risicoscreener in te vullen voor vrijwel alle ingestroomde gedetineerden. Zij 

hadden dit al zo veel mogelijk ingebed in hun bestaande processen. Hierdoor leefde Deel 1 van de 

Risicoscreener al veel onder de backoffice medewerkers. Over het algemeen gaf men aan dat het 

invullen van de Risicoscreener goed te doen was, maar dat men het toekennen van een score bij de 

factoren soms wel lastig vond. Tevens was men nog zoekende naar wat ze exact bij Deel 1 in 

moesten vullen. Zo werd opgemerkt dat het soms per backoffice medewerker verschilde hoeveel en 

welke informatie opgeschreven werd over delict geschiedenis en geweldsincidenten bij Deel 1. 

Aangegeven werd dat men graag zou willen dat het format duidelijker was in welke informatie als 

toelichting neergezet dient te worden. Ook werd aangegeven dat het invullen van Deel 1 als 

tijdrovend werd ervaren. Dit blijkt voor een groot deel te zitten in de onoverzichtelijkheid van het 

UJD en CDD+. Daarnaast werd vanuit enkele inrichtingen aangegeven dat nog niet iedereen de 

waarde zag van Deel 1. Dit was grotendeels te wijten aan het feit dat de pilot tot dat moment op de 

achtergrond had plaatsgevonden. De casemanagers gaven aan Deel 1 overzichtelijk te vinden met 

betrekking tot de geweldshistorie. 

 

Deel 2 en 3 

Bij de casemanagers leefde de Risicoscreener nog een stuk minder omdat zij voor minder casussen 

Deel 2 en 3 van de Risicoscreener hadden ingevuld. Voor de casemanagers was het dan ook wennen 

om het instrument in te vullen. Vanuit casemanagers die al meer ervaring met de Risicoscreener 

hadden werd aangegeven dat zij het de eerste paar keer ook lastig vonden, maar dat het na een 

                                                           
6 Berekend over kleinere sample van 138 cases, gescoord door casemanager 
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aantal keer goed te doen is om Deel 2 in te vullen. Wat het invullen bemoeilijkt is dat men afhankelijk 

is van de kwaliteit van de rapportages van andere disciplines. Vanuit vrijwel alle inrichtingen werd 

aangegeven dat het invullen van Deel 2 en 3 niet haalbaar is vóór het eerste MDO (3 weken; concept 

bespreking D&R-plan). Voor die tijd is er nog te weinig informatie over de gedetineerde om de 

factoren in te kunnen vullen (zie 3.1 Uitvoerbaarheid in de praktijk). In een enkele inrichting lukte het 

de casemanager om Deel 2 gedeeltelijk in te vullen voorafgaand aan het eerste MDO, maar de 

Risicoscreener kon ook hier pas volledig ingevuld worden na het eerste MDO. Het doel van het 

invullen van Deel 2 en 3 werd in enkele PI’s nog wel gemist. Zo voelde het als dubbel werk omdat 

men ook al rapporteert in het D&R-plan. Er werd gespeculeerd dat het inbrengen van de 

Risicoscreener in het MDO hier mogelijk verandering in zou brengen. 

 

Overgang naar Fase 2 

In het algemeen werd in de tussenevaluatie aangegeven dat men bang was dat de Risicoscreener 

enkel een ‘D&R-ding’ zou worden en niet breed gedragen door verschillende disciplines binnen de 

gehele inrichting. Voor het slagen van het project is het belangrijk dat de Risicoscreener gaat leven 

binnen de hele PI. Ook is het van belang dat er op een toegankelijke manier informatie gedeeld 

wordt met de verschillende disciplines binnen de PI over de Risicoscreener.  

 

Eindevaluatie gesprekken in de PI’s 

Deel 1 

In de eindevaluaties in augustus en september 2020 is naar voren gekomen dat de backoffice 

medewerkers het invullen van Deel 1 relatief gemakkelijk en goed te doen vinden. Wel geven zij aan 

dat ze het als een tijdrovende klus ervaren. Deze tijd is afhankelijk van de casus en zit voornamelijk in 

het zoeken binnen CDD+ naar geweldsincidenten gepleegd tijdens eerdere detenties. Binnen dit 

systeem moet men veel zoeken om de mogelijk aanwezige geweldsincidenten te vinden. Verder is 

aangegeven dat men het lastig vindt dat bij HvB’ers in de Risicoscreener niet aangegeven kan worden 

of een gedetineerde voor een delict nog niet veroordeeld is. Vanuit de casemanagers en de 

afdelingshoofden is aangegeven dat zij het overzicht van het eerder gepleegde geweld waarderen. 

Dit zowel voor geweld buiten de PI als binnen de PI. Aangegeven is dat dit hen bewuster maakt van 

de mogelijke risico’s omtrent gewelddadig gedrag. 

 

Deel 2 

De casemanagers gaven aan dat het invullen van Deel 2 over het algemeen goed te doen is, maar erg 

afhankelijk is van de beschikbare rapportages vanuit de leefafdelingen. Zo ontbreken de rapportages 

van de leefafdeling bij het HvB vaak of zijn zij onvoldoende feitelijk. Bij de arrestanten ontbreken 

vrijwel alle rapportages in de meeste gevallen. Naast dat de PIW’ers geen tijd zouden hebben/maken 

voor het rapporteren, is ook aangegeven dat de PIW’ers niet altijd in staat zouden zijn om feitelijk te 

rapporteren omdat zij onvoldoende kennis hebben over het inhoudelijk rapporteren. Door het 

ontbreken van rapportages hebben de casemanagers Deel 2 vaak vanuit hun eigen perspectief 

ingevuld of factoren gescoord als onbekend. Indien Deel 2 werd ingevuld voor gedetineerden die in 

de gevangenis verbleven was dit beter te doen omdat er meer rapportages beschikbaar zijn doordat 

iemand langer vast zit. Hier is wel ook aangegeven dat rapportages vanuit arbeid, sport, onderwijs en 

bibliotheek (indien van toepassing) soms worden gemist. 
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Verder wordt aangegeven dat men bij het invullen van bepaalde dynamische factoren 

zoekende is naar strakkere richtlijnen over hoe de dynamische factoren gescoord zouden moeten 

worden. Men merkt dat bij de factoren waar deze richtlijnen minder strak staan, meer verschillen 

bestaan in interpretatie tussen casemanagers. Verder geeft men soms aan dat Deel 2 voelt als dubbel 

werk omdat zij over de meeste gedragingen van Deel 2 al rapporteren in het D&R-plan en andere 

adviezen. Vanuit de afdelingshoofden wordt Deel 2 erg gewaardeerd omdat zij vinden dat het 

huidige gedrag zo in één oogopslag duidelijk wordt. Op deze manier hebben zij een overzichtelijk 

beeld van het gedrag van de gedetineerde. 

 

Deel 3 

De bespreking van Deel 3 wordt in het MDO over het algemeen als nuttig ervaren. De deelnemers 

vinden dit over het algemeen ook goed te doen. Wel is het afhankelijk van de casus, zo vindt men het 

soms lastig om het gedrag in het verleden af te wegen tegenover het huidige functioneren. Ten 

aanzien van het documenteren van de toelichting geeft men aan dat zij het lastig vinden om dit goed 

op te schrijven. Dit komt voor een deel door de ervaren tijdsdruk tijdens het MDO. Zo wordt 

aangegeven dat men in de huidige planning van het MDO vaak de tijd niet heeft om de 

Risicoscreener goed of überhaupt te bespreken. Het invullen van Deel 3 vraagt extra tijd per casus. 

Dit is lastig want zonder de Risicoscreener liep het MDO vaak ook al uit. Over het algemeen heeft 

men wel de tijd genomen voor het invullen van Deel 3, maar in een paar inrichtingen is ook 

aangegeven dat zij Deel 3 hebben moeten ‘afraffelen’ gezien de tijdsdruk.  

Ten aanzien van het vormen van de eindconclusies is aangegeven dat de betrokkenheid van 

verschillende disciplines gemist wordt bij het formuleren van de eindconclusies. In de pilot PI’s 

zouden de eindconclusies voornamelijk gevormd worden door de casemanager, het afdelingshoofd 

en soms de aanwezige PIW’ers. Aangegeven is dat dit verschillende oorzaken heeft. Allereerst zijn 

disciplines buiten de backoffice medewerkers, casemanager en afdelingshoofden niet altijd aanwezig 

bij het MDO. Dit was ook vóór de COVID-19 maatregelen al het geval. Daarnaast zou dit voor een 

deel komen omdat andere disciplines niet veel van de Risicoscreener weten en omdat zij 

voorafgaand aan het MDO geen inzage hebben gehad in de ingevulde Risicoscreener.  

 Bij de bespreking van de Risicoscreener in het MDO wordt door de meeste disciplines tevens 

het bespreken van de opvolging gemist. Zo wordt aangegeven dat in veel gevallen geen actiepunten 

volgen na vaststelling van zorgen over geweld. Deze stap wordt ervaren als lastig, ook omdat er 

vanuit de Risicoscreener een andere manier van denken wordt gevraagd dan men gewend is. 

Doordat deze stap nog niet vaak gezet wordt, wordt het doel van de Risicoscreener soms gemist 

omdat weinig met de uitkomsten gedaan wordt. Hierdoor voelt de Risicoscreener bespreking als een 

los onderdeel van het MDO terwijl dit juist geïntegreerd zou moeten worden bij de casusbespreking 

en het D&R-plan. Hiermee samen hangt dat men de nieuwe wet S&B nog niet altijd scherp heeft 

waardoor de Risicoscreener ook nog niet makkelijk geplaatst kan worden binnen het D&R-proces. 

Voor deze punten zal expliciet aandacht moeten zijn bij een bredere implementatie van de 

Risicoscreener. 

 

Afnamemomenten van de Risicoscreener 

Ten aanzien van het afnemen van de Risicoscreener aan het begin van detentie is aangegeven dat 

het eerste MDO te vroeg is. Dit komt omdat er op dat moment vanuit andere disciplines dan de 

mentor nog niks gerapporteerd is en er zo geen goed beeld gevormd kan worden van het huidige 

functioneren van de gedetineerde in de PI. Ook wordt opgemerkt dat de termijn van enkele weken te 
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kort is om een goed beeld van een gedetineerde te krijgen. De eindconclusies werden bij deze vroege 

afnames dan ook veelal enkel gevormd op basis van het gedrag in het verleden. Het invullen van de 

Risicoscreener tijdens het tweede MDO wordt als nuttiger ervaren. Wel vindt men het ook op dat 

moment nog lastig om na te denken over opvolging omdat gedetineerden dan vaak nog preventief 

verblijven (indien de Risicoscreener op het HvB wordt ingevuld). 

 De uitvoering van de Risicoscreener voorafgaand aan vrijheden heeft niet veel kunnen 

plaatsvinden in verband met het stopzetten van vrijheden rond COVID-19. Het invullen van de 

Risicoscreener voorafgaand aan vrijheden wordt over het algemeen echter wel als nuttig ervaren om 

explicieter bij de geweldsrisico’s voor specifieke vrijheden stil te staan. Wel geeft men aan dat het 

afnemen van de Risicoscreener op dat moment soms als te laat wordt ervaren. Zo komt het voor dat 

tijdens het bespreken van de Risicoscreener geconcludeerd wordt dat er zorgen over geweldsrisico’s 

zijn bij de voorgenomen vrijheden en dat het goed zou zijn om eerst nog acties uit te zetten, 

bijvoorbeeld het volgen van een training of het aanvragen van een verdiepende risicotaxatie. Dit 

heeft als gevolg dat de vrijheden op dat moment geen doorgang kunnen vinden. Deze acties had 

men graag een ruimere tijd van tevoren voorafgaand aan vrijheden ingezet. Vanuit zo goed als alle 

inrichtingen is dan ook aangegeven dat zij de Risicoscreener tussentijds graag nogmaals afnemen. 

Over het specifieke afnamemoment hiervan bestaat geen consensus. Momenten die gesuggereerd 

zijn, zijn na afstraffing/plaatsing in de gevangenis, op een vaste termijn voorafgaand aan vrijheden 

(bijvoorbeeld een jaar) of periodiek (met name bij ernstige zorgen). Er bestaat daarnaast ook geen 

consensus over of hier een verplichting op zou moeten worden gelegd of dat dit vrij gelaten zou 

moeten worden. 

 

Regimes 

In de eindevaluaties is specifiek stilgestaan bij de regimes waarin de Risicoscreener gepilot is. Ten 

aanzien van het HvB en de gevangenis werd hierbij opgemerkt dat de Risicoscreener goed in te vullen 

is. Vanuit de EZV werd aangegeven dat het een nuttig instrument is, maar dat het voor hen mogelijk 

minder toevoegt dan bij reguliere regimes omdat zij de gedetineerden doorgaans al beter in beeld 

hebben. Bij de ISD werd aangegeven dat de Risicoscreener goed in te vullen is, maar dan de 

doelgroep anders is dan in het reguliere regime. Zo zouden er bij de ISD meer gedetineerden 

verblijven met een hoger risicoprofiel. Ondanks het hoge risicoprofiel is de bedoeling van de ISD om 

de gedetineerden wel oefenruimte te geven ten aanzien van verlof. Vanuit de ISD is aangegeven dat 

men de Risicoscreener een nuttig instrument vindt om specifiek zorgen over geweld in het zicht te 

krijgen. Echter, men zou gezien de speciale doelgroep op een andere manier met de uitkomsten om 

willen gaan. 

 Vanuit het arrestanten regime (>56 dagen) werd aangegeven dat zij de Risicoscreener zien als 

een nuttig instrument, maar dat men binnen dit regime vooralsnog het D&R-proces niet goed genoeg 

op orde heeft om de Risicoscreener Deel 2 en 3 goed in te kunnen vullen. Vanuit de leefafdelingen 

ontbreken veelal de rapportages die benodigd zijn als informatiebron. In de pilot is Deel 2 dan ook in 

de meeste gevallen enkel vanuit het inzicht van de casemanager ingevuld. Aangegeven werd dat de 

rapportages van de leefafdelingen eerst op orde dienen te zijn voordat Deel 2 kwalitatief voldoende 

ingevuld kan worden en vervolgens Deel 3 tijdens het MDO kan worden besproken. Binnen het 

arrestanten regime zien de medewerkers de Risicoscreener wel als hulpmiddel om de gedetineerden 

beter in beeld te krijgen op het gebied van zorgen over geweld. 
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Landelijke implementatie 

Over het algemeen is in de eindevaluaties naar voren gekomen dat men de Risicoscreener een 

waardevol instrument vindt voor het inschatten van zorgen over geweld en dat men het gesprek 

hierover waardeert. Daarnaast staat men over het algemeen positief tegenover het landelijk 

implementeren van het instrument. Wel geven de pilot PI’s daarbij duidelijk aan dat er een aantal 

zaken randvoorwaardelijk zijn om ervoor te zorgen dat het instrument daadwerkelijk goed gebruikt 

kan worden en van waarde kan zijn voor het detentieproces.  

 

Randvoorwaarden implementatie Risicoscreener: 

 Het eerste punt dat door alle inrichtingen wordt aangegeven is dat voorzien zou moeten 

worden in de tijd die het invullen in beslag neemt. Dit zit zowel bij de backoffice 

medewerkers, als bij de casemanagers, als bij het MDO. Ten opzichte van het MDO geven zij 

aan dat goed gekeken moet worden hoe het invullen van de Risicoscreener praktisch 

werkbaar vormgegeven kan worden. Zo wordt aangegeven dat een zeer lang MDO niet 

wenselijk is. Gesuggereerd is dat MDO’s vaker in de week plaats zouden kunnen vinden of 

meer gesplitst kunnen worden per afdeling zodat één MDO maximaal 1.5 uur zou duren.  

 Ten tweede is genoemd dat er vanuit de verschillende disciplines inhoudelijk beter en 

structureler volgens de D&R-cyclus gerapporteerd zou moeten worden zodat Deel 2 op 

basis van voldoende informatie ingevuld kan worden. De verschillende afdelingen zijn zich 

mogelijk niet bewust van het belang van hun rapportages. Daarnaast zijn zij vaak ook niet 

goed op de hoogte van de Risicoscreener. Aangegeven is dat de PIW, arbeid, BOS etc. voor 

sommigen ook lastig te bereiken disciplines zijn.  

 Daarnaast is aangegeven dat de afdelingshoofden een belangrijke rol hebben binnen de 

Risicoscreener toepassing als voorzitter van het MDO. Zij dienen dan ook vroegtijdig in het 

proces betrokken te worden. Daarbij dient voor hen het doel van Risicoscreener helder te 

zijn zodat zij hun voorzittersrol goed kunnen neerzetten en de Risicoscreener centraal 

kunnen stellen bij de casusbespreking tijdens het MDO. Hieraan gekoppeld is het bespreken 

en inzetten van mogelijke opvolging indien noodzakelijk. 

 Ook werden er enkele praktische aanscherpingen in de Risicoscreener zelf voorgesteld, 

zoals het bieden van meer ruimte voor argumentatie bij de historische factoren, het kunnen 

aangeven wanneer een feit nog tenlastegelegd is, het verduidelijken van welke informatie 

wel en niet meegenomen dient te worden bij het scoren van enkele historische en 

dynamische factoren, de terminologie van de eindconclusies en naam van het instrument 

naar ‘Risicoscreener Geweld’, het kunnen aangeven van gevolgde interventies, en enkele 

praktische suggesties voor het gebruiksvriendelijker vormgeven van het invulformulier.  

 Daarnaast is opgemerkt dat duidelijke kaders en communicatie essentieel zijn voor een 

goede landelijke invoering van de Risicoscreener. Duidelijkheid over praktische zaken als 

voor wie en wanneer de Risicoscreener precies ingevuld dient te gaan worden, door wie de 

Risicoscreener precies ingevuld dient te worden, hoe de training van deze mensen 

plaatsvindt, wanneer de aanwezige informatie als voldoende of onvoldoende beschouwd 

dient te worden voor het bespreken van de Risicoscreener tijdens het MDO, welke mijlpalen 

gesteld worden in het implementatieproces, hoe monitoring van de uitvoering gerealiseerd 

wordt, en waar men terecht kan met inhoudelijke vragen. 

 Met betrekking tot het goed documenteren is behoefte aan duidelijkheid over waar en hoe 

de Risicoscreener ingevuld en ingezien kan worden in het penitentiair dossier (Tulp), hoe 
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bestaande gegevens (geautomatiseerd) toegankelijk gemaakt kunnen worden zoals 

straflijsten, rapportages, gegevens uit eerdere detenties en gegevens van eerdere 

risicoscreening in de huidige en eerdere detenties (CDD+, Tulp en straks BVJ). 

 Verder zijn er zaken die het gebruik verder zouden faciliteren, zoals aansluiting in 

terminologie tussen de Risicoscreener en het D&R-plan, het koppelen van het invullen van 

de Risicoscreener aan de MDO agenda, en duidelijkheid over het verschil tussen 

risicoscreening, risicotaxatie en delictanalyse. 
 

Zonder het voldoen aan deze randvoorwaarden wordt verwacht dat het nut van de 

Risicoscreener niet genoeg gezien wordt, er te veel praktische hobbels en onduidelijkheden 

zijn en het niet mogelijk zal zijn de Risicoscreener succesvol landelijk te implementeren.  
 

Vragenlijsten gebruikersevaluatie 

Voormeting 

Tijdens het pilotonderzoek zijn na afloop van de trainingen in het gebruik van de Risicoscreener en bij 

de evaluaties vragenlijsten afgenomen. Dit is driemaal gedaan: bij de voormeting, de tussenevaluatie 

en de eindevaluatie. De vragenlijsten van de voormeting zijn afgenomen in oktober en november 

2019 (na afloop van de training eerste fase). Van de invullers van de vragenlijst na de eerste training 

gaf ongeveer 95% aan dat zij de training zinvol vonden. Vrijwel iedereen gaf aan dat de training nodig 

is voordat zij de Risicoscreener in kunnen vullen. Aan de medewerkers is gevraagd hoeveel tijd zij van 

tevoren inschatten dat het invullen van de drie delen van de Risicoscreener gemiddeld zou kosten. 

Hun inschattingen lagen aanzienlijk boven de uiteindelijk in de praktijk geregistreerde gemiddelde 

tijdsinvestering: Deel 1 ongeveer 28 minuten; Deel 2 ongeveer 25 minuten; en Deel 3 ongeveer 19 

minuten. De meeste respondenten verwachtten dat het invullen soms makkelijk en soms moeilijk 

zou zijn, afhankelijk van de casus. Voor Deel 1 werd aangegeven dat de vindbaarheid van informatie 

en gebrek aan toegang tot de systemen de moeilijkheid zou verhogen.  

Door ongeveer 40% van de invullers werd aangegeven dat ze van mening waren dat de 

Risicoscreener voor alle regimes waardevol zou zijn. Door de anderen werd voornamelijk gekozen 

voor het invoeren van de Risicoscreener bij de gevangenis en bij het HvB. Over het algemeen was 

ongeveer 70% van mening dat de Risicoscreener van meerwaarde zou kunnen zijn voor het 

inschatten van het mogelijk risico op geweld en 55% dat de Risicoscreener van meerwaarde zou 

kunnen zijn voor het D&R-proces. Het merendeel van de invullers dacht al met al dat de 

Risicoscreener de investering waard zou zijn voor de praktijk en ongeveer de helft was na de training 

van mening dat het instrument veel gebruikt zou gaan worden.  
 

Tussenevaluatie  

In de vragenlijsten van de tussenevaluatie van januari 2020 (voorafgaand aan het starten met de 

bespreking van de Risicoscreener in het MDO) kwam naar voren dat een derde van de respondenten 

het altijd zinvol vond om de Risicoscreener in te vullen en ongeveer de helft het soms wel soms niet 

zinvol vond (een deel van deze groep had de Risicoscreener nog niet veel gebruikt). Hierbij werd vaak 

aangegeven dat de Risicoscreener een prettig overzicht weergeeft van de gedetineerde en dat er 

bewuster naar risico’s werd gekeken. Aan de andere kant werd door sommigen aangegeven dat het 

dubbelop voelt ten opzichte van wat men nu al registreert binnen detentie. Bij de tussenevaluatie 

was ongeveer een kwart van mening dat de Risicoscreener op alle regimes ingevuld zou moeten 

worden. Verder werd het voornamelijk als nuttig gezien voor de gevangenis, het HvB, de EZV en de 

BPG (beheersproblematische gedetineerden). Met betrekking tot het moment van afname werd het 
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invullen van Deel 1 zo spoedig mogelijk na binnenkomst door de meesten gezien als het juiste 

moment. Het invullen van Deel 2 voorafgaand aan het eerste MDO werd door minder dan de helft 

gezien als een geschikt moment. Het eerste MDO werd vaak aangemerkt als te vroeg omdat men dan 

nog geen goed beeld heeft van de gedetineerde en rapportages vanuit de verschillende disciplines 

nog niet beschikbaar zijn. Het herhaald afnemen van de Risicoscreener voorafgaand aan vrijheden 

werd door de meerderheid gezien als nuttig.  

 Over het algemeen werd beoordeeld dat er doorgaans voldoende informatie was om Deel 1 

en 2 in te vullen. Bij de tussenevaluatie werd de tijd die het invullen van de Risicoscreener in beslag 

neemt lager ingeschat dan bij de voormeting: Deel 1 gemiddeld 22 minuten; Deel 2 gemiddeld 18 

minuten; en Deel 3 (door de casemanager) gemiddeld 15 minuten. Slechts een klein deel van de 

respondenten vond het invullen van de Risicoscreener moeilijk (4%). Als factoren die het goed 

kunnen invullen van de Risicoscreener beïnvloeden werden genoemd de kwaliteit van de beschikbare 

informatie, de hoeveelheid beschikbare informatie in CDD+ en het categoriseren van het geweld als 

ernstig of minder ernstig. Over het algemeen werd door de respondenten aangegeven dat de 

handleiding bij de Risicoscreener voldoende duidelijk is. De inhoud van de historische factoren, de 

dynamische risicofactoren en de dynamische beschermende factoren werd als zinvol beschouwd 

voor het in kaart brengen van risico’s op geweld.  

 Door ongeveer 40% van de respondenten werd de Risicoscreener gezien als duidelijk van 

toegevoegde waarde om geweldsrisico’s in te schatten en door 32% als soms wel soms niet. Door de 

groep respondenten die minder toegevoegde waarde zagen in de Risicoscreener werd veelal 

aangegeven dat ze het dubbel vonden ten opzichte van het al bestaande D&R-plan en andere 

instrumenten. Verder zag een derde van de invullers de Risicoscreener als een meerwaarde voor het 

D&R-proces en gaf een derde aan dat de Risicoscreener de tijdsinvestering waard was. Aangegeven 

werd dat dit vooral samenhing met het feit dat men nog weinig terug zag van de Risicoscreener in 

het detentieproces. Als laatste dacht slechts ongeveer 20% dat de Risicoscreener veel gebruikt zou 

gaan worden in de praktijk. Als reden hiervoor werd vaak aangegeven dat de meerwaarde niet gezien 

werd omdat er vaak al veel bekend is over de gedetineerden. 
 

Eindevaluatie 

De eindevaluatie vragenlijsten zijn ingevuld in augustus en september 2020. Van alle respondenten 

gaf een minderheid aan dat zij het invullen van de Risicoscreener altijd zinvol vinden voor 

gedetineerden, ongeveer de helft gaf aan dat het invullen van de Risicoscreener voor alle regimes 

nuttig zou zijn, terwijl anderen vonden dat het juist voor bepaalde regimes waardevol was. De 

meeste mensen gaven aan dat het vooral nuttig zou zijn voor de gevangenis, het HvB en de EZV. Het 

invullen van de Risicoscreener werd wisselend ervaren, zo gaf ongeveer 35% aan dat zij het invullen 

makkelijk vonden en ongeveer 65% soms makkelijk en soms moeilijk. De moeilijkheid hangt volgens 

de respondenten veelal af van de casus. De handleiding werd door ruim de helft van de 

respondenten aangegeven als behulpzaam, ongeveer 20% gaf aan de handleiding niet te gebruiken.  

Van de respondenten die de eindevaluatie hadden ingevuld gaf ongeveer driekwart aan 

positief te staan ten opzichte van het landelijk uitrollen van de Risicoscreener. Zij vinden de 

Risicoscreener van belang voor zowel het inschatten van geweld in de PI, als het inschatten van 

geweld bij vrijheden en geweld in de maatschappij. Slechts ongeveer 10% van de respondenten staat 

negatief ten opzichte van het landelijk invoeren van het instrument, als toelichting werd hierbij 

gegeven dat het soms als extra werk wordt ervaren en dat gedrag veranderlijk is. Dit laatste zou 

ondervangen kunnen worden door de Risicoscreener vaker af te nemen. Door de meerderheid van 

de respondenten werd de Risicoscreener tevens gezien als een meerwaarde voor het D&R-proces.  
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Conclusies 
Het huidige pilotonderzoek naar de Risicoscreener laat positieve resultaten zien ten aanzien van de 

psychometrische eigenschappen van het instrument en werpt tegelijkertijd een helder licht op de 

randvoorwaarden die noodzakelijk lijken te zijn voor een goede toepassing van de Risicoscreener in 

de Nederlandse detentiepraktijk. Hieronder zal eerst een uiteenzetting volgen van de bevindingen uit 

het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek aangaande de psychometrische eigenschappen van de 

Risicoscreener pilotversie. Vervolgens zal dieper ingegaan worden op de belangrijkste bevindingen 

uit het praktijkonderzoek met betrekking tot de toepassing van de Risicoscreener in Nederlandse 

PI’s.  

 Naar aanleiding van dit pilotonderzoek kan gesteld worden dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Risicoscreener goed tot zeer goed is. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd zowel in het retrospectieve dossieronderzoek als in de 

vignettenstudie onderzocht. In het dossieronderzoek bleek de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

hoog tussen onderzoekers, zowel wat betreft de subschaal en totaalscores, als wat betreft de 

eindconclusies. In de vignettenstudie bleek dat ook casemanagers die de Risicoscreener invulden op 

basis van fictieve casussen een goede tot zeer goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hadden.  

 Wat betreft de voorspellende waarde kan ten eerste geconcludeerd worden dat de 

voorspellende waarde van de Risicoscreener voor recidive na detentie redelijk tot goed is, voor 

uiteenlopende subgroepen ex-gedetineerden. De voorspellende waarde voor recidive na uitstroom 

uit detentie werd in het retrospectieve dossieronderzoek onderzocht. Hierin bleek dat voor mannen 

zowel de Risicoscreener totaalscore als de eindconclusie ‘zorgen over geweld buiten de PI’ een 

significante voorspellende waarde had voor geweldsrecidive na uitstroom uit de PI. Dit werd zowel 

gevonden voor de korte termijn (12 maanden) als de lange termijn (gemiddeld 4 jaar). Daarnaast 

werd ook een goede voorspellende waarde gevonden voor algemene recidive. Meer specifiek kwam 

voor subgroepen wat betreft geweldshistorie naar voren dat de Risicoscreener ook voor 

gedetineerden zonder geweldsverleden en voor gedetineerden met gewelddadige zedendelicten in 

hun voorgeschiedenis een significante voorspellende waarde had. Bij uitsplitsing van de 

onderzoeksgroep naar verblijfsduur werd eveneens voor alle groepen een significante voorspellende 

waarde gevonden. De mate waarin de verschillende onderdelen van de Risicoscreener voorspellend 

waren verschilde wel per subgroep en uitkomstmaat. Voor vrouwelijke ex-gedetineerden voorspelde 

de Risicoscreener met name voor de uitkomstmaat geweldsrecidive.  

De voorspellende waarde voor geweldsincidenten tijdens verblijf in de PI was goed tot zeer 

goed te noemen. Zowel het dossieronderzoek als het prospectieve onderzoek liet een goede 

voorspellende waarde zien voor geweldsincidenten van de Risicoscreener totaalscore. Wat betreft de 

eindconclusies waren de resultaten verschillend tussen het dossieronderzoek en het 

praktijkonderzoek: in het dossieronderzoek bleek de eindconclusie geweld buiten een betere 

voorspeller, in de praktijkstudie was zoals verwacht de eindconclusie geweld binnen juist de beste 

voorspeller van geweldsincidenten tijdens verblijf. De voorspellende waarde was aanzienlijk hoger 

voor de in praktijk door medewerkers in de PI gescoorde Risicoscreeners dan voor de op dossier door 

onderzoekers gescoorde Risicoscreeners. Hieruit kan geconcludeerd worden dat casemanagers die 

praktijk ervaring hebben en gedetineerden beter kennen ook beter in staat zijn een goede 

risicoscreening uit te voeren. 

Bij het vergelijken van herhaalde afnames van de Risicoscreener werd verrassend genoeg 

gevonden dat risicofactoren tijdens detentie significant slechter werden in plaats van beter. Ook 

bleek dat deze verslechtering een significante voorspellende waarde had voor recidive na detentie. 
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Dit is in lijn met eerder onderzoek dat liet zien dat gedrag van gedetineerden in detentie 

verslechterde (Meijers, 2018). Of dit ook wordt veroorzaakt door detentie zelf of andere factoren 

zoals andere kijk van casemanagers op gedrag is niet onderzocht en verdient mogelijk toekomstig 

vervolgonderzoek. Gesteld kan worden dat het herhaald afnemen van de Risicoscreener zinvol is om 

een accuraat beeld te behouden van de zorgen over geweld en om aanknopingspunten te ontdekken 

waarop risicomanagement zich zou moeten richten. Opgemerkt dient te worden dat deze resultaten 

gebaseerd zijn op dossieronderzoek en niet op in de praktijk ingevulde Risicoscreeners. De invloed 

van de toepassing van de Risicoscreener op de besluitvorming en opvolging in de praktijk is hierin dus 

nog niet meegenomen. In het validatieonderzoek zal nader gekeken worden naar herhaalde 

metingen met in de praktijk ingevulde Risicoscreeners. 

Binnen de prospectieve praktijkpilot werd de bruikbaarheid van de Risicoscreener 

onderzocht in zeven pilot PI’s. Over het algemeen werd gerapporteerd dat de delen van de 

Risicoscreener goed in te vullen waren door de backoffice medewerkers en de casemanagers, mits 

voldoende informatie beschikbaar was. Zonder rapportages van andere disciplines kan Deel 2 niet 

goed ingevuld worden. Mits goed ingevuld werden de scores op de historische en dynamische 

factoren door het MDO als waardevol ervaren voor het maken van een gedegen afweging aangaande 

zorgen over geweld zowel binnen de PI als daarbuiten bij vrijheden of uitstroom. Wel werd 

aangegeven dat er vrij veel tijd benodigd is voor het goed invullen van Deel 1 door de backoffice 

medewerkers (18 min.), het volledig invullen van Deel 2 door de casemanagers (14 min.) en het 

bespreken van de eindconclusies Deel 3 tijdens het MDO (9 min.7). Binnen alle regimes waar de pilot 

plaatsvond werd de Risicoscreener als bruikbaar en zinvol ervaren. Binnen de ISD werd wel 

opgemerkt dat zij gezien de doelgroep op een andere manier met de eindconclusies om zouden 

moeten gaan. Binnen het HvB en arrestanten regime werd opgemerkt dat de benodigde informatie 

vanuit andere disciplines veelal niet tijdig voorhanden is. Voorgaande leidt tot de conclusie dat de 

Risicoscreener als werkbaar en zinvol wordt ervaren in de brede detentiepraktijk, maar dat voor een 

goede uitvoering er voldoende tijd beschikbaar dient te zijn en dat bespreking van de Risicoscreener 

pas bij het tweede MDO (na 6/9 weken) plaats kan vinden.   

De scores op de in de praktijk ingevulde Risicoscreeners lieten een beeld zien van veel 

gedetineerden met een geweldsverleden, zowel buiten (70%) als binnen (25%) detentie. 

Daarentegen werden de dynamische risico- en beschermende factoren over het algemeen vrij 

positief ingevuld. De eindconclusies lieten zien dat medewerkers in de PI zich minder vaak zorgen 

maken over geweld binnen de PI (5% ernstige zorgen) dan over geweld buiten de PI (28% ernstige 

zorgen). Bij vrijheden tijdens detentie bleek men zich nog relatief vaak zorgen te maken over 

gewelddadig gedrag (15% ernstige zorgen). Dit laatste laat zien dat het inschatten van zorgen over 

geweld voorafgaand aan voorgestelde vrijheden zinvol is ten behoeve van de afweging of deze 

vrijheden veilig kunnen plaatsvinden. Het is daarbij van belang dat de Risicoscreener wordt toegepast 

voor het inschatten van zorgen over geweld en niet als diepgaand risicotaxatie instrument kan 

worden gezien. 

Tijdens de pilot werd vanuit het onderzoeksteam inhoudelijke ondersteuning en monitoring 

geboden op de toepassing van de Risicoscreener in de praktijk. Onderzoeksmedewerkers waren 

aanwezig bij de MDO besprekingen, waren beschikbaar voor vragen en zagen toe op een goede 

toepassing van de Risicoscreener. Deze ondersteuning werd als zeer waardevol ervaren in de pilot 

                                                           
7 Dit is waarschijnlijk een onderschatting aangezien sommige pilot PI’s de bespreking van de Risicoscreener in 
het MDO hebben moeten inkorten gezien de tijdsdruk van het MDO. 
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PI’s. Tevens hadden de onderzoeksmedewerkers een rol in de monitoring van de kwantiteit en 

kwaliteit van de ingevulde Risicoscreeners. De bevindingen aangaande de uitvoering werden als 

stuurinformatie maandelijks teruggekoppeld aan de PI’s ten behoeve van het verder verbeteren van 

de Risicoscreener toepassing. Tevens werd door de onderzoeksmedewerkers toegezien op de inzet 

van opvolging naar aanleiding van de Risicoscreener bespreking in het MDO. In slechts 40% van de 

gevallen waar sprake was van matige of ernstige zorgen bleek daadwerkelijk tijdens het MDO 

gesproken te worden over opvolging in het kader van passend risicomanagement. Het trajectmatig 

denken bleek soms nog onvoldoende aanwezig in de PI’s waardoor het bespreken van opvolging 

veelal niet plaats vond. Opgemerkt werd dat het herhaald uitvoeren van de Risicoscreener zou 

kunnen leiden tot beter trajectmatig denken en meer gepersonaliseerd risicomanagement. Het 

bespreken van opvolging werd een stuk frequenter gedaan nadat hieraan expliciet aandacht was 

besteed tijdens de maandelijkse terugkoppeling met de voorzitters van het MDO en door de 

aanwezigheid van de onderzoeksmedewerkers bij de MDO’s. Dit leidt tot de conclusie dat 

inhoudelijke ondersteuning en monitoring op de toepassing van de Risicoscreener en opvolging van 

wezenlijk belang is voor een goede implementatie van de Risicoscreener in de detentiepraktijk. 

Met betrekking tot de landelijke implementatie van de Risicoscreener worden een aantal 

zaken opgemerkt. Ten eerste dient er een uitgebreid en realistisch implementatie plan opgesteld te 

worden, waarin rekening wordt gehouden met de aanbevelingen en randvoorwaarden die 

voortkomen uit dit onderzoeksrapport. Ten tweede dient voldoende inhoudelijke scholing plaats te 

vinden in het gebruik van en kennis over de Risicoscreener, voor alle medewerkers die in de praktijk 

met de Risicoscreener te maken krijgen. De inhoud en vorm van de scholing dient afgestemd te zijn 

op de verwachtingen aangaande de rol in de uitvoering van de verschillende disciplines. Ten derde 

dient voorzien te worden in structurele monitoring, ondersteuning, intervisie en 

kwaliteitsbevordering op het gebruik van de Risicoscreener tijdens het implementatieproces en in de 

eerste jaren na landelijke implementatie. 

Er wordt geadviseerd om de Risicoscreener toe te passen op dezelfde manier zoals dit in de 

praktijk pilot ook is gedaan, dat wil zeggen: Deel 1 wordt door de backoffice medewerker ingevuld 

binnen enkele dagen na binnenkomst in de PI; Deel 2 wordt door de casemanager ingevuld; Deel 3 

wordt multidisciplinair besproken en ingevuld tijdens het MDO. Voor een inhoudelijk goede 

bespreking van de Risicoscreener eindconclusies dient de bezetting van het MDO kwantitatief en 

kwalitatief op orde te zijn. Met betrekking tot de afnamemomenten van de Risicoscreener wordt 

geadviseerd om de Risicoscreener in te vullen in het begin van detentie, op z’n vroegst bij het tweede 

MDO (week 6/9). Daarnaast dient de Risicoscreener ingevuld te worden indien sprake is van 

vrijheden en dient de Risicoscreener herhaald te worden indien de context van vrijheden verandert. 

Tussen deze twee afname momenten (begin detentie en vrijheden) wordt geadviseerd om de 

Risicoscreener vaker af te nemen, dit omdat er soms een lange periode zit tussen binnenkomst in de 

PI en vrijheden. Door het tussentijds afnemen van de Risicoscreener blijft het beeld met betrekking 

tot de zorgen over geweld actueel en kan tijdiger ingezet worden op opvolging.  

 

De bevindingen uit dit pilotonderzoek laten zien dat de Risicoscreener een goede 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft en voldoende voorspellende waarde toont voor zowel 

recidive na terugkeer in de maatschappij als geweldsincidenten ten tijde van verblijf in de PI. 

Herhaalde metingen zijn nodig voor het behouden van een accuraat beeld van de gedetineerde. In de 

detentiepraktijk blijkt het gebruik van de Risicoscreener werkbaar en wordt dit over het algemeen als 

waardevol ervaren voor het beter in beeld krijgen van gedetineerden, gerichter kunnen vormgeven 
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van interventies en ondersteunen van goed geïnformeerde besluitvorming omtrent vrijheden. De in 

het pilotonderzoek opgehaalde kennis en ervaring zal meegenomen worden bij het samenstellen van 

de uiteindelijke versie van de Risicoscreener. In algemene zin kan gesteld worden dat de 

Risicoscreener goed toepasbaar is in de Nederlandse detentiepraktijk mits voldaan wordt aan een 

aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden voor implementatie zijn als volgt: 

 

 Randvoorwaarde 1:  waarborgen van voldoende informatie voor het invullen van de 

Risicoscreener; toepassing van de eerste risicoscreening bij het 

tweede MDO. 

 Randvoorwaarde 2:  herhaald afnemen van de Risicoscreener gedurende het  

detentietraject. 

 Randvoorwaarde 3:  voldoende inhoudelijke en organisatorische ondersteuning en  

monitoring bij de uitvoering van de Risicoscreener. 

 Randvoorwaarde 4:  voldoende tijd voor goede uitvoering van de Risicoscreener Deel 1,  

Deel 2 en tijdens het MDO Deel 3. 

 Randvoorwaarde 5:  waarborgen van de toepassing van de Risicoscreener waar deze voor  

bedoeld is: screenen op gewelddadig gedrag. 

 Randvoorwaarde 6:  bewerkstelligen van opvolging bij matige of ernstige zorgen over  

geweld. 

 

Het mogelijke succes van de toepassing van de Risicoscreener in het Nederlandse gevangeniswezen 

is in belangrijke mate afhankelijk van een gedegen implementatie en van het voldoende realiseren 

van deze randvoorwaarden (zie ook Van Ooyen-Houben & Leeuw, 2010; Daamen, 2015). De 

resultaten van dit onderzoek komen voort uit een pilot waar veel sturing op kwantiteit en kwaliteit, 

inhoudelijke ondersteuning en monitoring van toepassing was voor de pilot PI’s. Of de gevonden 

positieve resultaten ook gevangeniswezen breed gevonden kunnen worden, is afhankelijk van de 

vormgeving van de landelijke implementatie. De implementatie van een meer risico-gerichte 

benadering en de toepassing van de Risicoscreener in de dagelijkse detentiepraktijk betreft namelijk 

een verandering van focus en werkwijze in het omgaan met gedetineerden. Hiervoor dient 

voldoende tijd en aandacht uitgetrokken te worden. Of de Risicoscreener bij toepassing in de 

Nederlandse detentiepraktijk ook voorspellend is voor recidive, zoals is gebleken in het 

dossieronderzoek, en kan bijdragen aan een meer op risico vermindering gerichte detentiepraktijk zal 

de komende jaren middels uitgebreid validatieonderzoek worden geëvalueerd. 
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Samenvattend 
Op basis van het voorliggende onderzoeksrapport aangaande het retrospectieve dossieronderzoek 

en prospectieve praktijkonderzoek naar de pilotversie van de Risicoscreener kan worden 

geconcludeerd dat de Risicoscreener betrouwbaar is in te vullen en dat de voorspellende waarde van 

de Risicoscreener voor zowel incidenten tijdens verblijf in de PI als recidive na uitstroom uit de PI 

voldoende is. Binnen de PI’s die meededen aan de pilot is het uiteindelijk met veel zorg en 

ondersteuning vanuit het projectteam gelukt om de Risicoscreener zinvol te implementeren. De 

Risicoscreener is goed bruikbaar gebleken ten behoeve van het in beeld krijgen van zorgen over 

geweld bij gedetineerden en lijkt als beslissingsondersteunend instrument bij te kunnen dragen aan 

de interne en externe veiligheid. Daarnaast levert het aanknopingspunten op voor een meer 

geïndividualiseerd D&R-plan en kan middels herhaalde afnames monitoring plaatsvinden van de 

ontwikkeling van zorgen over geweld over de tijd. Ook richting ketenpartners kan dit waardevolle 

informatie geven. Of de Risicoscreener ook in de brede detentiepraktijk goed bruikbaar is zal 

afhangen van hoe goed de aanbevelingen ten aanzien van de implementatie worden toegepast en 

hoezeer het lukt om de randvoorwaarden te creëren voor een gedegen uitvoering van de 

Risicoscreener in de praktijk. Alleen dan kan de Risicoscreener echt een waardevol instrument 

worden voor het gehele Nederlandse gevangeniswezen.   
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Bijlage 1: Overzicht Risicoscreener invulformulier 

 
Tabel 5.1. Overzicht van factoren en eindconclusies van de Risicoscreener pilotversie 

Factor/eindconclusie Korte omschrijving Scores 

H1 Eerder geweld naar 

anderen buiten 

detentie 

Veroordelingen voor eerder 

gepleegd gewelddadig gedrag naar 

andere personen in de 

maatschappij, zoals weergegeven op 

het UJD en huidig ten laste gelegde 

delict (frequentie & ernst). 

0 Geen geweldsdelicten  

1 1x of 2x minder ernstig geweld  

2 ≥ 3x minder ernstig geweld 

en/of ≥ 1x ernstig geweld 

- Onbekend 

H2 Eerder geweld naar 

anderen binnen 

eerdere of huidige 

detentie 

In het penitentiair dossier 

geregistreerde geweldsincidenten  

naar andere personen gedurende 

eerdere en huidige detentie(s), 

binnen de PI en tijdens vrijheden, 

(frequentie & ernst). 

0 Geen  geweldsdelicten 

1 1x of 2x minder ernstig geweld 

2 ≥ 3x minder ernstig geweld 

en/of ≥ 1x ernstig geweld 

- Onbekend 

- 1e detentie; <7 dagen 

binnen 

D1 Geweld naar 

anderen 

Recent gewelddadig gedrag naar 

anderen in de PI. Geregistreerde 

geweldsincidenten binnen huidige 

detentie tot 6 maanden terug 

(frequentie & ernst). 

0 Geen  geweldsdelicten 

1 1x of 2x minder ernstig geweld 

2 ≥ 3x minder ernstig geweld 

en/of ≥ 1x ernstig geweld 

- Onbekend 

D2 Middelengebruik Middelengebruik gedurende 

detentie (frequentie & type middel). 

Positieve UC’s van huidige detentie 

tot 6 maanden terug (inclusief 

inkomsten UC). 

0 Geen  middelengebruik  

1 1x of 2x softdrugs/alcohol 

2 3x softdrugs/alcohol of  

≥ 1x harddrugs 

- Onbekend 

D3 Negatieve houding Beoordeling van negatieve houding 

naar anderen (medegedetineerden, 

personeel, anderen) en/of naar 

interventies of activiteiten binnen 

de PI.  

0 Geen  

1 Af en toe 

2 Vaak 

- Onbekend 

D4 Impulsief gedrag Beoordeling van gedrag ten aanzien 

van handelen zonder na te denken 

over de gevolgen hiervan. Hieronder 

valt ook agressief gedrag. 

0 Geen  

1 Af en toe 

2 Vaak 

- Onbekend 

D5 Houden aan 

afspraken 

Beoordeling van gedrag ten aanzien 

van het zich houden aan afspraken 

binnen detentie. Hieronder vallen 

onder andere aanwijzingen van 

personeel, regels binnen de 

instelling en formele voorwaarden. 

0 Niet of nauwelijks 

1 Redelijk 

2 Duidelijk 

- Onbekend 
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D6 Goede omgang met 

problemen en 

frustraties 

Beoordeling van gedrag ten aanzien 

van de omgang met problemen en 

frustraties die een gedetineerde 

tegenkomt. Hieronder valt zowel 

coping als zelfcontrole.  

0 Niet of nauwelijks 

1 Redelijk 

2 Duidelijk 

- Onbekend 

D7 Positieve invloeden 

netwerk 

Beoordeling van het netwerk op het 

gebied van positieve invloeden 

vanuit het persoonlijke netwerk. 

Hieronder valt bijvoorbeeld 

emotionele steun en positieve 

motivatie vanuit het netwerk.   

0 Niet of nauwelijks 

1 Redelijk 

2 Duidelijk 

- Onbekend 

D8 Motivatie delictvrije 

toekomst 

Beoordeling van de intrinsieke 

motivatie voor een delict vrij leven 

na detentie. Hierbij kan gelet 

worden op of de gedetineerde 

werkt aan zijn of haar re-

integratiedoelen. 

0 Niet of nauwelijks 

1 Redelijk 

2 Duidelijk 

- Onbekend 

Eindconclusie A Vaststellen van zorgen over geweld 

in de PI in de komende 6 maanden, 

te scoren op basis van Deel 1 en 

Deel 2. 

0 Weinig tot geen zorgen 

1 Matige zorgen 

2 Ernstige zorgen 

Eindconclusie B Vaststellen van zorgen over geweld 

buiten de PI in de komende 6 

maanden ingeval van einde detentie 

op dit moment, te scoren op basis 

van Deel 1 en Deel 2. 

0 Weinig tot geen zorgen 

1 Matige zorgen 

2 Ernstige zorgen 

Eindconclusie C Vaststellen van zorgen over geweld 

bij specifieke vrijheden waarin de 

context en duur wordt 

meegewogen, te scoren op basis 

van Deel 1 en Deel 2. 

0 Weinig tot geen zorgen 

1 Matige zorgen 

2 Ernstige zorgen 
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Bijlage 2. Handreiking bouwstenen opvolgingsmogelijkheden  
 

Overzicht bouwstenen uit ‘Handreiking afweging uitkomsten van de Risicoscreener’ 

1. Aandacht voor interne veiligheid. 

2. Het opnemen van gedragsdoelen in het D&R-plan. 

3. Het inzetten van interventies en trainingsprogramma’s. 

4. Aanmelding bij het PMO. 

5. Consultering van de RM-psycholoog (en mogelijk inzetten van risicotaxatie van geweld). 

6. Delen van risico-informatie met ketenpartners. 

7. Bepaling in de vrijhedencommissie van de beheersbaarheid van risico’s bij vrijheden. 
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Bijlage 3. Overzicht van retrospectieve scores op factoren en eindconclusies per subgroep mannelijke ex-gedetineerden 
 

Tabel 6.1. Overzicht van scores op factoren (Deel 1 en 2) per verschillend type delict 

 Geen geweldsverleden  

(N=110) 

Geweldsverleden 

(geen seksueel geweld; N=266) 

Seksueel geweldsverleden  

(N=88) 

Factoren Aantal 
% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1  110 0% ,00 100% 0% 0% 266 0% 1,74 0% 26% 74% 88 0% 1,97 0% 3% 97% 

H2  110 0% ,11 90% 9% 1% 266 0% ,54 61% 23% 15% 88 0% ,59 59% 23% 18% 

D1 110 0% ,05 96% 5% 0% 266 0% ,19 82% 16% 2% 88 0% ,16 88% 9% 3% 

D2 94 15% ,24 77% 22% 1% 241 9% ,62 52% 33% 15% 83 6% ,47 63% 28% 10% 

D3 110 0% ,25 78% 18% 4% 266 0% ,44 65% 25% 9% 88 0% ,47 66% 22% 13% 

D4 110 0% ,15 86% 12% 2% 260 2% ,40 69% 22% 9% 86 2% ,37 72% 19% 9% 

D5 109 1% 1,72 5% 19% 76% 264 1% 1,41 14% 31% 55% 88 0% 1,40 15% 31% 55% 

D6 108 2% 1,76 4% 17% 80% 260 2% 1,51 12% 24% 64% 85 3% 1,46 14% 26% 60% 

D7 46 58% 1,54 17% 11% 72% 113 58% 1,38 27% 9% 65% 35 60% 1,37 29% 6% 66% 

D8 95 5% 1,58 6% 30% 64% 242 9% 1,32 18% 33% 50% 85 3% 1,22 20% 38% 42% 

 

Tabel 6.2. Overzicht van eindconclusies (Deel 3) per verschillend type delict 

 
Geen geweldsverleden 

Geweldsverleden 

(geen seksueel geweld) 
Seksueel geweldsverleden 

 

Eindconclusie Geweld buiten (N=110) Geweld buiten (N=266) Geweld buiten (N=88) 

Weinig tot geen zorgen 99% 15% 7% 

Matige zorgen 0% 39% 41% 

Ernstige zorgen 1% 46% 52% 
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Tabel 6.3. Overzicht van scores op factoren (Deel 1 en 2) per verschillende verblijfsduur 

 < 90 dagen  

(N=104) 

90 – 365 dagen  

(N=267) 

> 365 dagen  

(N=93) 

Factoren Aantal 
% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1  104 0% 1,20 32% 16% 52% 267 0% 1,34 25% 16% 59% 93 0% 1,66 11% 13% 76% 

H2  104 0% ,34 75% 16% 9% 267 0% ,42 70% 18% 12% 93 0% ,65 53% 30% 17% 

D1 104 0% ,09 92% 7% 1% 267 0% ,15 86% 13% 1% 93 0% ,23 81% 16% 3% 

D2 79 24% ,46 61% 33% 6% 248 7% ,52 59% 31% 11% 91 2% ,52 63% 23% 14% 

D3 104 0% ,33 74% 19% 7% 267 0% ,39 69% 24% 8% 93 0% ,51 62% 25% 13% 

D4 102 2% ,23 81% 15% 4% 262 2% ,36 72% 20% 8% 92 1% ,37 71% 22% 8% 

D5 103 1% 1,61 8% 23% 69% 266 0% 1,47 12% 29% 59% 92 1% 1,38 15% 32% 53% 

D6 103 1% 1,62 10% 18% 72% 261 2% 1,56 10% 25% 66% 89 4% 1,49 15% 21% 64% 

D7 34 67% 1,09 41% 9% 50% 126 53% 1,44 23% 10% 67% 34 63% 1,68 15% 3% 82% 

D8 85 18% 1,28 13% 46% 41% 250 6% 1,36 17% 30% 53% 87 6% 1,43 14% 30% 56% 

 

Tabel 6.4. Overzicht van eindconclusies (Deel 3) per verschillende verblijfsduur 

 
< 90 dagen 90 – 365 dagen > 365 dagen 

 

Eindconclusie Geweld buiten (N=104) Geweld buiten (N=267) Geweld buiten (N=93) 

Weinig tot geen zorgen 41% 35% 20% 

Matige zorgen 26% 30% 34% 

Ernstige zorgen 33% 35% 45% 
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Bijlage 4. Overzicht van prospectieve scores op factoren (Deel 1 en 2) en eindconclusies (Deel 3) per regime 
 

Tabel 7.1. Prospectieve scores op Deel 1 en 2 per regime 

 HvB Gevangenis EZV 

Factoren Aantal 
% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1  881 6% 1,25 28% 19% 53% 496 9% 1,20 30% 20% 50% 47 4% 1,37 22% 20% 59% 

H2  682 28% 0,30 78% 13% 9% 489 10% 0,43 70% 17% 13% 46 4% 0,33 78% 11% 11% 

D1 431 7% 0,12 90% 8% 2% 277 3% 0,23 83% 12% 5% 28 0% 0,21 86% 7% 7% 

D2 356 23% 0,39 71% 20% 9% 271 5% 0,31 80% 10% 11% 27 4% 0,04 96% 4% 0% 

D3 388 16% 0,21 82% 16% 3% 277 3% 0,38 70% 21% 8% 26 7% 0,38 65% 31% 4% 

D4 337 27% 0,18 84% 14% 2% 256 10% 0,23 80% 19% 2% 27 4% 0,22 85% 7% 7% 

D5 329 29% 1,82 3% 13% 85% 258 9% 1,70 5% 19% 75% 27 4% 1,59 7% 26% 67% 

D6 311 33% 1,60 9% 22% 69% 262 8% 1,63 6% 24% 70% 27 4% 1,48 11% 30% 59% 

D7 260 44% 1,43 19% 20% 61% 205 28% 1,64 12% 11% 77% 21 25% 1,43 14% 29% 57% 

D8 281 39% 1,33 21% 26% 54% 224 21% 1,62 10% 17% 72% 25 11% 1,48 16% 20% 64% 

 

Tabel 7.2. Prospectieve scores op Deel 3 per regime 

 
HvB Gevangenis EZV 

 

Eindconclusie Geweld 

binnen 

(N=319) 

Geweld 

buiten 

(N=323) 

Geweld bij 

vrijheden 

(N=19) 

Geweld 

binnen 

(N=203) 

Geweld 

buiten 

(N=202) 

Geweld bij 

vrijheden 

(N=121) 

Geweld 

binnen 

(N=23) 

Geweld 

buiten 

(N=23) 

Geweld bij 

vrijheden 

(N=7) 

Weinig tot geen 

zorgen 
77% 30% 47% 82% 40% 57% 83% 9% 29% 

Matige zorgen 19% 38% 26% 12% 37% 28% 4% 48% 43% 

Ernstige zorgen 4% 32% 26% 6% 24% 15% 12% 44% 29% 
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Tabel 7.3. Prospectieve scores op Deel 1 en 2 per regime 

 
ISD Arrestanten ZBBI/BBA 

Factoren Aantal 
% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 Aantal 

% 

Missing 

Gem. 

score 
0 1 2 

H1  38 0% 1,39 18% 24% 58% 155 5% 1,10 36% 19% 46% 13 7% 0,77 54% 15% 31% 

H2  34 11% 0,71 56% 18% 27% 137 16% 0,39 75% 11% 14% 11 21% 0,18 82% 18% 0% 

D1 19 0% 0,26 79% 16% 5% 100 2% 0,07 94% 5% 1% 12 0% 0,00 100% 0% 0% 

D2 19 0% 0,58 58% 26% 16% 80 22% 0,49 59% 34% 8% 12 0% 0,08 92% 8% 0% 

D3 19 0% 0,74 47% 32% 21% 97 5% 0,18 85% 13% 2% 12 0% 0,08 92% 8% 0% 

D4 15 21% 0,53 67% 13% 20% 81 21% 0,10 93% 5% 3% 12 0% 0,08 92% 8% 0% 

D5 19 0% 1,74 5% 16% 79% 83 19% 1,86 4% 7% 89% 12 0% 1,92 0% 8% 92% 

D6 16 16% 1,44 19% 19% 63% 77 25% 1,68 8% 17% 75% 12 0% 1,92 0% 8% 92% 

D7 14 26% 1,43 21% 14% 64% 54 47% 1,61 13% 13% 74% 12 0% 1,92 0% 8% 92% 

D8 17 11% 1,53 6% 35% 60% 79 23% 1,72 8% 13% 80% 12 0% 1,92 0% 8% 92% 

 

Tabel 7.4. Prospectieve scores op Deel 3 per regime 

 
ISD Arrestanten ZBBI/BBA 

 

Eindconclusie Geweld 

binnen 

(N=18) 

Geweld 

buiten 

(N=18) 

Geweld bij 

vrijheden 

(N=17) 

Geweld 

binnen 

(N=44) 

Geweld 

buiten 

(N=44) 

Geweld bij 

vrijheden 

(N=8) 

Geweld 

binnen 

(N=11) 

Geweld 

buiten 

(N=11) 

Geweld bij 

vrijheden 

(N=11) 

Weinig tot geen 

zorgen 
67% 50% 65% 84% 39% 50% 91% 45% 91% 

Matige zorgen 22% 33% 29% 9% 43% 50% 9% 55% 9% 

Ernstige zorgen 11% 17% 6% 7% 18% 0% 0% 0% 0% 
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Dankwoord 
 

Bij deze willen wij graag allereerst de medewerkers uit de pilot PI’s, in het bijzonder de (plv.) hoofden 

D&R, de backoffice medewerkers, casemanagers en afdelingshoofden, bedanken voor hun tijd en 

inzet gedurende het pilotonderzoek. Daarnaast willen wij onze collega’s van de projectgroep 

‘Risicoscreening van geweld in detentie’ bedanken voor hun waardevolle bijdrage gedurende het 

ontwikkelproces van de Risicoscreener en het pilotonderzoek. Ook willen wij de 

begeleidingscommissie bedanken voor het begeleiden van het pilotonderzoek en voor hun scherpe 

blik ten aanzien van het pilotonderzoek en de processen daar omheen. Als laatste willen wij ook de 

stagiairs en onderzoeksmedewerkers bedanken voor hun inzet, zij hebben er aan bijgedragen dat wij 

een zeer uitgebreid en gedegen pilotonderzoek hebben kunnen uitvoeren.  

 

Michiel de Vries Robbé, Marijn van den End & Maaike Kempes, NIFP 
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