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1 Inleiding 
Jaarlijks worden tussen de 6500 en 8100 plegers van huiselijk geweld veroordeeld (Blokdijk et al., 2019).  

Plegers van huiselijk geweld blijken vaker dan andere veroordeelde daders te recidiveren 

(Beijersbergen, Blokdijk & Weijters, 2018): 32% van de huisel ijk geweld-daders staat in 2013 binnen 

twee jaar opnieuw voor de rechter in verband met het plegen van enig misdrijf  (algemene recidive), 

tegenover een gemiddelde van 28%. 8% van de voor huiselijk geweld veroordeelden wordt binnen twee 

jaar opnieuw voor huiselijk geweld veroordeeld. Omdat huiselijk geweld niet zomaar stopt 1, is het 

aannemelijk dat er ook na die twee jaar huiselijk geweld -feiten zullen worden gepleegd.  

 

Uit onderzoek blijkt dat middelenmisbruik en huiselijk geweld (en met name partnergeweld) vaak 

samengaan. Eén op de drie tot vier plegers van partnergeweld in de forensische ggz was onder invloed 

van alcohol en/of  drugs tijdens het plegen van partnergeweld (Kraanen, Scholing & Emmelkamp, 2010). 

Bij 28% van de plegers van partnergeweld blijkt sprake van een stoornis in het gebruik van alcohol 

(Kraanen et al., 2010). 35-60% van degenen die in behandeling zijn voor hun problematische 

middelengebruik rapporteert dat zij in het afgelopen jaar geweld hebben gebruikt tegen hun partner 

(idem.).   

 

Omdat huiselijk geweld dat onder invloed van alcohol wordt gepleegd relatief  vaak voorkomt, de recidive 

relatief  hoog is, en het risico op escalatie groot2, heef t deze groep daders de nadrukkelijke interesse van 

de verslavingsreclassering. Vanuit de behoef te om zoveel mogelijk impact te kunnen hebben op deze 

doelgroep, is de verslavingsreclassering geïnteresseerd in de maatschappelijke kosten en baten van 

hun werk.  

 

Bijdragen aan het verminderen of  stoppen van huiselijk geweld heef t niet alleen op korte termijn gevolgen 

voor pleger en slachtof fer, maar ook op lange termijn. Slachtof fers ervaren vaak een gevoel van 

onveiligheid, een gebrek aan zelfvertrouwen en een verlies van weerbaarheid. Sommige mensen 

ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, angststoornissen en een blijvend 

gevoel van onveiligheid, daarnaast kunnen ook lichamelijke klachten een rol spelen (Tierolf , Lünnemann 

& Steketee, 2014; Van Eijkern, Downes & Veenstra, 2018). Op de lange termijn kan dit van invloed zijn 

op onder meer het functioneren op werk, het behoud van huisvesting en ontwikkelen van f inanciële 

problemen. Voor plegers kunnen gevolgen betrekking hebben op het justitiële traject doordat ze 

veroordeeld en bestraf t worden. Daarnaast kunnen gevoelens van schaamte en schuld worden ervaren. 

Wanneer plegers in het verleden slachtof f er zijn geweest, zullen zij mogelijkerwijs ook nog steeds te 

maken hebben met de gevolgen zoals beschreven voor slachtof fers. Voor kinderen die opgroeien met 

geweld of  in een huishouden waar geweld plaatsvindt, zijn de gevolgen groot. Ten eerste is bekend dat 

opgroeien in een gezin met agressie en geweld gevolgen heef t voor de emotionele en mentale 

ontwikkeling van kinderen; het maakt hen kwetsbaarder op meerdere terreinen (Holt et al. In: Ten Boom 

& Wittebrood 2019: 34), waardoor hun kansen in het leven worden beperkt. Ten tweede hebben deze 

kinderen later, via zogenaamde generationele overdracht, een verhoogde kans om zelf  pleger van 

huiselijk geweld te worden (Ehrensaf t et al., 2003; Holt et al., 2008; Orndof f  et al., 2001 in: Kraanen,  

Vedel, Scholing & Emmelkamp, 2014) of  juist slachtof fer (Heyman & Smith Slepin: Steketee, Dijkstra & 

Lunnemann 2017). Kaufman & Zigler berekenen dat ongeveer een derde van de kinderen die huiselijk  

geweld meemaken zelf  als volwassene geweld gaat gebruiken tegen zijn of  haar kinderen (Steketee,  

Dijkstra & Lunnemann, 2017).   

 
1 Tierolf et al. laten zien dat bij meldingen van partnergeweld bij VeiligThuis na anderhalf jaar nog steeds geweld plaatsvindt (in: 
Steketee, Dijkstra en Lunnemann 2017).   
2 Slachtoffers van huiselijk geweld vormen jaarlijks ongeveer een derde van het totaal aantal slachtoffers van moord en doodslag 
(Movisie, 2013). 
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2 Doelstelling, onderzoeksvragen en afbakening 
In dit hoofdstuk zetten we uiteen welk doel de studie dient, en welke vragen leidend zijn geweest voor 

het onderzoek. Ook bakenen we gehanteerde begrippen verder af , en lichten we de keuze voor de 

onderzoekspopulatie toe. 

2.1 Doelstelling 

Het onderzoek beoogt in algemene termen nader inzicht te krijgen in de populatie, de werkzaamheden,  

ef fecten en mogelijke baten voor verschillende ‘subgroepen’ daders die huiselijk geweld pleegden, en 

kampen met alcoholproblematiek. Om daar uitspraken over te kunnen doen, is een verkennende analyse 

uitgevoerd. Deze is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

• Literatuuronderzoek naar achtergronden van de problematiek met huiselijk geweld en  

alcoholgebruik. Dit biedt inzicht in de factoren waarop de verslavingsreclassering in zou kunnen 

zetten om ef fect te kunnen sorteren op het gebied van het voorkomen van recidive.  

• Het inzichtelijk maken van de inzet van de verslavingsreclassering, en de f actoren waarop  

tijdens het toezicht wordt ingezet.  

• Het inzichtelijk maken van welke veranderingen bij de cliënt waarneembaar zijn als diens situatie 

tijdens de start en het einde van het toezicht met elkaar worden vergeleken.  

• Een eerste inzicht in de mogelijke maatschappelijke kosten en baten van de inzet van de 

verslavingsreclassering voor deze doelgroep.  

 

Een dergelijke verkennende analyse levert inzichten op ten aanzien van de passendheid van de huidige 

inzet voor deze doelgroep en dat biedt aanknopingspunten voor afwegingen om die inzet eventueel aan 

te passen om de (maatschappelijke) impact te kunnen doen vergroten.  

2.2 Vraagstelling 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat zijn de kosten, waargenomen veranderingen en de daaruit  

voortvloeiende mogelijke maatschappelijke baten van de werkzaamheden van de SVG bij een of  enkele 

nader te bepalen subgroepen van cliënten waarbij sprake is van huiselijk geweld en alcoholgebruik? De 

deelvragen luiden: 

 

Context van huiselijk geweld 

1. Wat zijn de (persoons)kenmerken van de cliënt en van het slachtof fer van huiselijk geweld? 

2. Wat zijn de kenmerken van de context waarin het huiselijk geweld zich afspeelde? 

 

Handelen van reclasseringswerkers en veranderingen bij de cliënt  

3. Wat zijn de interventies, behandelingen en/of  overige verrichtingen van de SVG en andere 

betrokkenen (met specif ieke aandacht voor het handelen dat gericht is op de factoren die een rol 

spelen bij alcoholgebruik en huiselijk geweld)?  

4. Wat zijn de veranderingen bij cliënten als mogelijk gevolg van de beschreven interventies, 

behandelingen en/of  overige verrichtingen van de SVG en andere betrokkenen? 

 

Maatschappelijk rendement 

5. Wat zijn de kosten van de verslavingsreclassering van de beschreven inspanningen? 

6. Welke welvaartsef fecten zijn er te benoemen van het werk van de verslavingsreclassering? 

7. Wat is er op basis van de beschikbare informatie te zeggen over de mogelijke omvang van de 

beschreven welvaartsef fecten? 
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2.3 Afbakening onderzoeksgroep 

In deze paragraaf  bakenen we de onderzoeksgroep af , en verantwoorden we de keuze voor twee 

specif ieke subpopulaties als onderzoeksgroep. 

  

2.3.1 Eerste afbakening van de onderzoeksgroep 

In deze studie staan cliënten van de SVG centraal die bekend staan als dader van huiselijk geweld, bij 

wie sprake is van alcoholproblematiek en die onder toezicht van de SVG zijn gesteld. In deze paragraaf  

lichten we nader toe hoe we deze doelgroep concreet afbakenen en waarom we voor deze afbakening 

hebben gekozen.   

 

Ten eerste richten wij ons op het brede begrip ‘huiselijk geweld’. Omdat dat als delict niet is opgenomen 

in het Wetboek van Straf recht, is het zaak om het begrip op andere wijze af  te bakenen. Wij verstaan 

onder huiselijk geweld: geweld dat door iemand wordt gepleegd in de huiselijke kring.  Prevoo en Bulten 

(2016) zeggen daarover: ‘de term huiselijk slaat dus niet op waar het geweld plaatsvindt, maar op wie 

de pleger is en/of  de plegers zijn. Er is sprake van een intieme relatie of  een gezins - of  familieverband 

tussen dader(s) en slachtof fer(s); personen die een relatie hebben waarbinnen afhankelijkheid en 

loyaliteit een rol spelen’. Daarom scharen we in dit onderzoek zowel partnergeweld als kinder- en 

oudermishandeling3 onder huiselijk geweld. Bekend is overigens dat in gezinnen waar sprake is van 

partnergeweld, er ook vaak sprake is van kindermishandeling (Boom & Wittebrood 2019;  Kraanen, et 

al., 2014). Huiselijk geweld kan verschillende vormen aannemen: fysiek geweld, seksueel geweld en 

psychologisch/emotioneel geweld4, of  een combinatie daarvan.   

 

Ten tweede richten we ons niet alleen op cliënten die voor huiselijk geweld zijn veroordeeld, maar ook 

op degenen bij wie het (vermoeden van) huiselijk geweld zich tijdens het toezicht openbaart. Uit 

onderzoek (Beijersbergen et al., 2018: 7) blijkt namelijk dat plegers van huiselijk geweld zich in de regel 

niet beperken tot huiselijk geweld, maar zich vaak schuldig maken aan diverse andere type delicten. Op 

basis daarvan is het aannemelijk dat een deel van de SVG-cliënten (die onder toezicht staat voor een 

ander delict) pleger is van huiselijk geweld. Omdat we een reëel beeld willen krijgen van wat de 

reclassering op dit gebied doet, is het logisch om te kijken naar de cliënten die voor een ander delict 

veroordeeld zijn, maar bij wie huiselijk geweld tijdens het toezicht aan het licht komt (en voor wie een 

meldcode wordt ingevuld).   

 

Ten derde includeren we alleen de SVG-cliënten die een toezicht opgelegd hebben gekregen. We zijn 

op zoek naar de mogelijke maatschappelijke baten die de SVG met haar werk kan bereiken en we 

veronderstellen dat (signif icante) verbetering van de situatie van de cliënt voor deze doelgroep pas plaats 

kan vinden als er voor een langere periode met de cliënt wordt gewerkt. Advieswerk beschouwen we als 

eerste onderdeel van het toezichtstraject. Werkstraf fen laten we buiten beschouwing omdat hun primaire 

functie niet die van gedragsverandering is. De schorsingstoezichten excluderen we om diezelfde reden. 

Wij richten ons kortom op SVG-cliënten die een voorwaardelijke veroordeling met reclasseringstoezicht  

opgelegd hebben gekregen en degenen die in het kader van een voorwaardelijke invrijheidsstelling 

reclasseringstoezicht ontvangen.   

 

 
3 Ook de mishandeling van de ouder door een kind valt onder de definitie van huiselijk geweld (bijvoorbeeld Van Oosten, Visser 
& Lantinga, 2016).  
4 Onder psychologisch/emotioneel geweld scharen we ook de situatie dat kinderen getuige zijn van partnergeweld. Bij het 
raadplegen van jurisprudentie via www.rechtspraak.nl hebben we tot op heden geen voorbeelden kunnen vinden van daders 

die alleen voor psychische mishandeling zijn veroordeeld.  

http://www.rechtspraak.nl/
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Tot slot vraagt de term ‘alcoholproblematiek’ om een nadere afbakening. In de literatuur worden er 

verschillende patronen van alcoholgebruik mee bedoeld, en is er bovendien geen consensus over de 

wijze waarop die herkend kunnen worden. In algemene termen zijn er drie patronen in 

alcoholproblematiek te onderscheiden: incidenteel excessief  alcoholgebruik, structureel alcoholgebruik 

(ook wel ‘zware drinkers’ genoemd5) en alcoholverslaving (die vastgesteld kan worden op basis van de 

DSM). In dit onderzoek betrekken we alle vormen van alcoholproblematiek, omdat uit het 

literatuuronderzoek (zie 4.1) blijkt dat alle vormen voorkomen in relatie tot huiselijk geweld.   

 

Op sommige plekken in dit onderzoek wordt gesproken van middelenmisbruik of  alcohol/drugs omdat 

relevante studies niet overal voldoende onderscheid maken tussen alcoholmisbruik en andere vormen 

van middelenmisbruik.  

 

In hoofdstuk 3 lichten we nader toe welke specif ieke selectiecriteria we hebben gehanteerd om tot de 

beoogde doelgroep te komen. 

2.3.2 Inzoomen op twee subgroepen  

In de literatuur hebben we gezocht welke subpopulaties binnen de groep van plegers van huiselijk  

geweld worden onderscheiden, zodat we op basis daarvan een keuze zouden kunnen maken op welke 

specif ieke subpopulaties deze studie zich zou gaan richten. Binnen de doelgroep plegers van huiselijk 

geweld en alcoholproblematiek hebben we geen studies kunnen vinden waarin subgroepen werden 

onderscheiden. De beschreven subpopulaties zijn daarom gebaseerd op literatuur naar huiselijk geweld.  

Hieronder geven we weer welke subgroepen o.a. worden onderscheiden in de literatuur:      

 
1. Typologie van partnergeweld (Verwijs en Lunnemann, 2012):  

a. Intiem terrorisme: ‘Het is een sterk controlerende vorm van partnergeweld. Het geweld is 

eenzijdig, [waarbij] macht en controle een belangrijke rol [spelen]. Het is doorgaans de man die 

ernstig en langdurig de vrouw op allerlei manieren controleert en geweld gebruikt om zijn macht  

te behouden’ (Verwijs en Lunnemann, 2012). Volgens onderzoek van De Waag (Buitelaar et al., 

2017) komt deze vorm van huiselijk geweld niet zo vaak voor (11%).   

b. Veel voorkomend, situationeel partnergeweld: ‘De variëteit binnen dit type geweld is groot. Het  

kan zowel gaan om min of meer incidenteel geweld – eventueel wederzijds van aard -, maar het  

kan evenwel gaan om chronisch geweld ‘waarbij bepaalde stressfactoren een rol spelen, zoals  

alcoholgebruik of het ontbreken van agressieregulering of communicatievaardigheden (Johnson,  

2008)’ (Verwijs en Lunneman, 2012). Deze vorm van geweld komt het vaakst voor (Buitelaar et 

al., 2017).     

c. Gewelddadig verzet: Hierbij breekt er iets bij het slachtoffer na een lange periode van geweld en 

dat verzet tegen de agressie uit zich in (veel) geweld.   

d. Wederzijdse gewelddadige controle: Hierbij willen beide partners controle uitoefenen over de 

andere partner. Dit komt bijvoorbeeld voor als beide partners borderline hebben (idem).   

  
  

 
5 Zware drinkers drinken gedurende een langere periode tenminste eenmaal per week meer dan zes glazen alcohol. Zij hebben 

problemen op meerdere leefgebieden. Deze problemen kunnen deels de aanleiding zijn voor het alcoholgebruik, maar zijn er 
ook vaak een gevolg van (www.jellinek.nl). 
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2. In onderzoek van het WODC (2010) naar plegers van huiselijk geweld wordt een indeling gemaakt 

van drie groepen op basis van type en intensiteit van door de respondenten gerapporteerd geweld 

(Movisie, 2013):  

a. Plegers van incidenteel psychisch geweld;  

b. Plegers van incidenteel lichamelijk geweld;  

c. Plegers van structureel geweld.  

  

3. ‘Bij typologieën van plegers blijkt een belangrijke onderscheidende factor te zijn of  plegers alleen in 

huiselijke kring geweld plegen of  in huiselijke kring en in het publieke domein. In het eerste geval is 

veel minder vaak sprake van een antisociale levensstijl, er is minder vaak sprake van verslaving aan 

alcohol of  drugs en er is meer geremdheid ten aanzien van het gebruik van geweld  dan wanneer 

men (ook) in het publieke domein gewelddadig is’ (Verwijs en Lunnemann 2012: 16). Uit onderzoek 

van De Waag (Buitelaar et al., 2017) blijkt dat het merendeel (64%) van de huiselijk geweldplegers 

alleen in huiselijke kring geweld pleegt, en niet daarbuiten. Slechts 5% is in algemene zin 

gewelddadig.   

  

4. Steketee, Dijkstra en Lunnemann (2017) onderscheiden vier patronen van huiselijk geweld:  

a. Situationeel geweld in gezinnen: Het geweld staat niet op voorgrond, maar er zijn wel conf licten 

die kunnen escaleren in geweld (bijvoorbeeld door onmacht en stress). Partners zijn wel 

tevreden over hun relatie, maar niet over het geweld. Het kan te maken hebben met een gebrek 

aan communicatie- en opvoedingsvaardigheden. Alcoholgebruik kan tot ernstiger geweld leiden,  

of  bij jonge kinderen tot ernstige verwaarlozing.  

b. Ernstig controlerend geweld in gezinnen: Vaak zijn dit mannen die hun vrouw op verschillende 

manieren controleren, minachten en ondermijnen. De vrouw wordt langzaamaan geïsoleerd van 

vrienden en familie, bedreigd etc. Verder is het mogelijk dat beide partners controlerend naar 

elkaar toe zijn. Bij ernstig geweld is de kans op kindermishandeling groter.   

c. Disciplinering en opvoeden met harde hand: Beeldvorming bij deze ouders is dat gebruik van 

geweld gerechtvaardigd is. Kinderen zouden zich misdragen en moeten daarom hardhandig  

gestraf t worden. Vaders die partner mishandelen, laten vaak weinig ruimte aan de kinderen en 

hun eigen mening staat voorop.  

d. Geweld na scheiding: Bij dit patroon is de kans op (dodelijke) escalaties het grootst. Bij dit 

patroon kunnen kinderen negatief  beïnvloed worden, wordt de andere ouder ondermijnd of  wordt 

er kwaad gesproken op school / werk / binnen sociale netwerk.  

  

In bovenstaande typologieën valt het op dat de onderscheiden categorieën elkaar onderling niet 

uitsluiten. Bovendien weten we weinig over de omvang van deze groepen binnen de populatie van de 

reclassering. Voor ons onderzoek, dat is gericht op het bieden van aanknopingspunten om 

maatschappelijke impact inzichtelijk te maken en te kunnen vergroten, zouden we idealiter 

subpopulaties binnen de groep ‘huiselijk geweld en alcohol’ selecteren die ofwel qua omvang ofwel qua 

impact groot zijn, zodat de SVG in staat wordt gesteld voor relevante subpopulaties eventuele 

(beleids)aanpassingen te formuleren. Op basis van onderzoek bij De Waag (Buitelaar et al., 2017) lijkt 

de groep plegers van situationeel partnergeweld (al dan niet wederzijds) het grootst qua omvang. Qua 

impact zou de groep waarbij intiem terrorisme speelt, interessant kunnen zijn. Een keuze voor meer 

specif ieke cliëntenpopulaties hierbinnen was op basis van de literatuur niet mogelijk. Daarom hebben 

we als aanvullende werkwijze gesprekken met reclasseringswerkers ingezet om te achterhalen welke 

subpopulaties vanuit hun praktijkervaring groot zijn qua omvang of  impact (zie ook paragraaf  3.1 voor 
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nadere verantwoording). Uit deze raadpleging kwamen drie groepen naar voren, waarvan de tweede 

vooral is gekozen vanwege grote(re) potentiële maatschappelijke impact door de aard van het delict6: 

1. LVB-jongeren die niet alleen kampen met alcoholproblemen, maar ook drugs (hierna: poly-

gebruikers met (vermoedelijk) LVB). Deze subpopulatie toont volgens de geconsulteerde 

reclasseringsmedewerkers overeenkomsten met de door Steketee et al. (2017) onderscheiden 

groep van plegers van veelvoorkomend situationeel geweld binnen gezinnen/partnerrelaties, en 

met de groep die voornamelijk fysiek geweld pleegt (Movisie, 2013);  

2. Stalkers. Deze subpopulatie pleegt huiselijk geweld dat volgens de geconsulteerde 

reclasseringsmedewerkers overeenkomsten vertoont met ‘ernstig controlerend geweld in 

gezinnen’ (Steketee et al., 2017) en met ‘intiem terrorisme’ (Verwijs en Lunnemann, 2012); 

3. Mannen die in een situatie van wederzijds partnergeweld zijn beland, en wiens partner 

vermoedelijk persoonlijkheidsproblematiek heef t (zoals borderline).  

 

De derde groep hebben we uiteindelijk niet in het onderzoek kunnen betrekken (zie eveneens paragraaf  

3.1).  
  

 
6 Stalkingszaken kunnen grote maatschappelijke onrust met zich kunnen meebrengen (zie bijvoorbeeld de zaak van Hümeyra 
(Inspectie Justitie en Veiligheid, 2019)).  
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3 Onderzoeksopzet, methoden en verantwoording 
In dit hoofdstuk laten we zien op welke wijze we het onderzoek hebben uitgevoerd en verantwoorden 

we de gemaakte keuzen en methoden.  

 

Het onderzoek kan globaal worden ingedeeld in drie hoofdstappen: (1) het inzichtelijk maken van de 

mogelijke verklaringen en risicofactoren rond huiselijk geweld onder invloed van alcohol, (2) inzichtelijk  

maken van de werkzaamheden van de verslavingsreclassering en de veranderingen bij cliënten, en (3) 

het inzichtelijk maken van de mogelijke maatschappelijke kosten en baten. Onderstaande paragrafen 

zijn ingedeeld naar deze drie hoofdstappen. Uitgangspunt voor deze rapportage vormen de opgestelde 

redeneringen gemaakt in Németh et al. (2021), waarvan onderstaand f iguur een versimpelde weergave 

is. 

 

 
Figuur 1. Raamwerk maatschappelijke kosten-batenanalyse van reclasseren 

 

3.1 Stap 1: Onderzoek naar de context en keuze van subgroepen 

Er is allereerst een literatuuronderzoek gedaan naar de relatie tussen alcohol en huiselijk geweld. 

Startpunt hiervoor vormt Ramaekers et al. (2016), waarna bronnen zijn gezocht via de 

sneeuwbalmethode, en met zoekstrategieën via – met name – Google Scholar. De bij het consortium 

betrokken lectoren van de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Utrecht zijn in een 

interviewsetting gevraagd naar inhoudelijke aanvullingen op het uitgevoerde literatuuronderzoek.  

Daarnaast zijn twee professionals vanuit de SVG geïnterviewd over de diverse omstandigheden waarin 
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huiselijk geweld plaatsvindt om zodoende de resultaten van het literatuuronderzoek te staven en verder 

aan te vullen. Daarna hebben we in de geraadpleegde dossiers (zie ook paragraaf  3.2) beknopte 

informatie kunnen verzamelen over de contextuele factoren omtrent huiselijk geweld. 

 

Omdat bekend is dat zowel de achtergronden van huiselijk geweld als de verschijningsvormen uiteen 

kunnen lopen, is in de literatuur gezocht naar mogelijk relevante subpopulaties. Dit deden we vanuit de 

gedachte dat de reclassering meer impact kan realiseren naarmate hun werkwijze meer aansluit op de 

betref fende achtergronden en verschijningsvormen. Voor het inzichtelijk maken van maatschappelijke 

baten hebben we er vanwege deze geconstateerde diversiteit voor gekozen om in te zoomen op 

specif ieker geformuleerde subgroepen. Baten kunnen immers alleen aan de reclassering worden 

toegeschreven als er een logische set aan redeneringen ten grondslag ligt aan de koppeling tussen type 

cliënt, type inzet en (omvang van) veranderingen (zie ook: Pawson & Tilley, 2002). De bevindingen ten 

aanzien van deze subgroepen kunnen door de beschreven diversiteit als ook de specif ieke aard van de 

problematiek niet zonder meer geëxtrapoleerd worden naar de volledige populatie.  

 

De bevindingen van onze zoektocht in de literatuur naar bekende subpopulaties hebben we voorgelegd 

aan enkele experts op het gebied van huiselijk geweld binnen de SVG en nader aangescherpt. 

Vervolgens hebben we de aangescherpte beschrijvingen van subpopulaties – via de 3RO Kenniskring 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – voorgelegd aan reclasseringswerkers die veel met deze 

subpopulaties werken. We stelden hen de vraag welk van deze (sub)groepen zij in de praktijk vaak 

tegenkomen of  welk van deze (sub)groepen nadere aandacht zou mogen krijgen (bijvoorbeeld vanwege 

grote maatschappelijke impact of  vanwege een kennishiaat). Op die wijze selecteerden we drie 

subpopulaties die ofwel qua omvang opvallen, ofwel de specif ieke interesse hebben van de SVG (zie 

paragraaf  2.3.2). 

 

Selectie subgroepen 

We hebben gekeken of  we op basis van de IRIS en de RISC/c 4.0 de drie gekozen subpopulaties kunnen 

selecteren uit de reclasseringspopulatie. Zoals beschreven in paragraaf  2.3.2 was dit mogelijk voor de 

groepen polygebruikers met (vermoedelijk) LVB en stalkers. We hebben de selectiecriteria (zie 

hieronder) toegepast op twee onderzoeksgroepen: één onderzoeksgroep voor de dossierstudie en een 

onderzoeksgroep om de kosten in kaart te brengen. Voor de dossierstudie selecteerden we een groep 

cliënten bij wie de einddatum van het toezicht nadert, zodat wij een aantal van hen konden benaderen 

voor een aanvullend interview7. Voor het maken van een raming van de kosten selecteerden we de 

groep cliënten uit de gehanteerde populatie8 van Németh et al. (2021) door dezelfde selectiecriteria toe 

te passen als we voor het dossieronderzoek gebruikten.  

 

Zowel bij de onderzoeksgroep ten behoeve van de dossierstudie als bij die voor de kostenberekening, 

is het belangrijk te weten dat dit geen sluitend beeld geef t van de omvang van de beoogde doelgroep9. 

Omdat huiselijk geweld, alcoholmisbruik en LVB onder meer bepaald worden op basis van de RISc/C 

en bijna de helf t van de toezichten na de voorselectie geen (volledige) RISc/C heef t, kan geen uitspraak 

gedaan worden over prevalentie en representativiteit van de onderzoeksgroepen. Dat betekent ten 

eerste dat het aantal dossiers dat aan onze selectiecriteria voldeed een onderschatting is van het 

 
7 In 2020 hebben de privacyjurist van RN en de privacy officer van het WODC de beleidslijn ingevoerd om geen cliënten te 
benaderen na de afronding van het toezicht.   
8 Deze onderzoeksgroep bestaat uit cliënten met een actief reclasseringsmoment in 2016. 
9 Dit geldt voor zowel de groep dossierstudie, als voor de groep die is geselecteerd om de kosten-baten-berekening te maken. Er 
zijn cliëntnummers geselecteerd waarbij huiselijk geweld, alcoholmisbruik of LVB mogelijk een rol heeft gespeeld. In het 

dossieronderzoek zelf is bepaald of het toezicht voldoet aan de gestelde selectiecriteria. Voor de kosten-batengroep konden we 
dit niet verder nagaan. 
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werkelijke aantal cliënten met deze eigenschappen. Er is anders gezegd  sprake van een onbekend dark 

number. Ten tweede betekent dit dat de informatie uit de dossiers niet gegeneraliseerd kan worden naar 

alle onder toezicht gestelden waarbij sprake is van huiselijk geweld en alcoholmisbruik. De dossierstudie 

kan wel een illustratief  beeld geven. Daarnaast levert het dossieronderzoek hypothesen op die in 

mogelijk vervolgonderzoek getoetst kunnen worden.  

 

In onderstaande tabel is te zien hoeveel cliënten we binnen de SVG en 3RO-breed aantrof fen op basis 

van de gehanteerde selectiecriteria en beschikbare data. De totstandkoming van dit overzicht is te vinden 

in de paragrafen hieronder. 

 

Tabel 1. Subgroepen en aantallen 

Onderzoeksgroep Groep dossierstudie Groep kostenberekening 

Jaar 2020 2016 

Organisatie SVG 3RO breed 

Selectie op basis van RISc 4.0 / RISC RISc 4.0 

Subgroep Polygebruik & 

LVB 

Stalking Polygebruik & 

LVB 

Stalking 

Aantal personen 98 32 633 172 

N aselecte dossiers  15 15   

 

Selectie groep dossierstudie  

Bij de SVG is een dossieronderzoek uitgevoerd  over de eerst genoemde groep uit voorgaande tabel. De 

dossiers zijn afkomstig uit het Integraal Reclassering Informatie Systeem (IRIS).  Eerst is een voorselectie 

gemaakt op basis van de volgende criteria: 

1. De cliënten hebben een gestart toezicht lopen bij de SVG op peildatum 02-09-2021;  

2. Alle toezichtsoorten na veroordeling zijn meegenomen (dus geen toezichten enkel op basis van 

schorsing preventieve hechtenis); 

3. Om een genoeg gevuld dossier te hebben, moet het toezicht minimaal een jaar hebben geduurd 

tot aan de peildatum en een geplande einddatum hebben na mei 2021.  

 

Na deze algemene selectie zijn er 3.235 dossiers over. Vervolgens is bepaald welke dossiers één of  

meerdere indicaties hebben van huiselijk geweld. Die dossiers zijn niet direct herkenbaar in IRIS op 

basis van één of  meerdere wetsartikelen uit het Wetboek van Straf recht (Sr). Daarom is voor deze 

selectie gebruik gemaakt van: 

• Vragen daarover in meest recent afgenomen Recidive Inschattings Schalen (RISc/C);  

• Inzet van de justitiële interventie ‘BORG – Partnergeweld’ tijdens het toezichtsprogramma is 

aangemaakt;  

• Een melding van huiselijk geweld in de 3RO meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Na deze selectie van huiselijk geweld bleven 604 dossiers voor het dossieronderzoek over.  

 

Daarna is bepaald of  er sprake is van alcoholmisbruik. Ook dit is indirect gemeten aan de hand van 

‘alcohol’ in de toelichting in IRIS bij de bijzondere voorwaarden bij de toezichtsopdrachten en een aantal 

items hierover in de RISc/C. Na selectie op alcoholmisbruik bleven er 436 dossiers over.  

 

Na deze dossierselecties zijn drie onderzoeksgroepen bepaald: van de subpopulatie ‘Polygebruikers 

met (vermoedelijk) Licht Verstandelijke Beperking (LVB)-problematiek’ zijn 98 dossiers in IRIS te vinden. 

Van de subpopulatie ‘stalkers’ zijn dat 32 dossiers. Voor de subpopulatie ‘mannen in een relatie met 
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wederzijds partnergeweld’ bleek het niet mogelijk via IRIS-data dossiers te selecteren, omdat binnen 

IRIS niet gezocht kan worden op kenmerken van het slachtof fer. Via de 3RO Kenniskring Huiselijk  

Geweld en Kindermishandeling hebben we daarom een uitvraag gedaan onder toezichthouders met het  

verzoek passende casuïstiek aan te leveren. Dit heef t geleid tot één reactie, waarna we in overleg met 

de begeleidingscommissie hebben besloten om deze specif ieke subgroep achterwege te laten in het  

vervolg van dit onderzoek. Voor de eerste twee subpopulaties trok afdeling SIBA een aselecte steekproef  

van 15 dossiers. Als tijdens het dossieronderzoek bleek dat een dossier toch niet paste binnen de 

onderzoeksgroepen, is aselect een dossier toegevoegd uit het deel dat niet in de initiële steekproef  van 

die groep zat.  

 

Selectie groep kosten berekening 

De selectiecriteria voor huiselijk geweld, alcoholgebruik, polygebruik met (vermoedelijk) LVB en stalking 

zijn vervolgens ook toegepast op de gehele populatie (N=83.794) uit de raming van Németh et al. (2021).  

Van deze groep hebben 31.274 cliënten een RISc 4.0, dit betref t de b lauwe cirkel in f iguur 2. Cliënten 

met een RISC zijn niet opgenomen in deze dataset. We vinden in de cliëntengroep met RISc 4.0 in totaal 

3.268 cliënten (10.45%) die huiselijk geweld hebben gepleegd en kampen met alcoholproblematiek, 

deze zijn weergegeven in de rode cirkel. Vervolgens voldoen 682 personen aan de kenmerken 

polygebruik en (vermoedelijk) LVB en 221 personen aan het kenmerk stalken van een ander uit de 

huiselijke kring. Zie de gele en paarse cirkel. Omdat 49 personen in beide groepen vallen en we geen 

inhoudelijke redenen hebben om hen tot de ene of  andere groep te rekenen, hebben we de keuze 

gemaakt om hen uit de verdere analyse te laten.  

 
Figuur 2. Omvang subpopulaties ten opzichte van volledige populatie 

 

We kunnen dus 633 cliënten kenmerken met polygebruik en (vermoedelijk) LVB en 172 cliënten met 

stalkingsgedrag en alcoholproblematiek. Dit is 2.57 % van de totale populatie. Nogmaals, dit is geen 

sluitende selectie van huiselijk geweld, alcoholmisbruik of  LVB. Er zijn cliëntnummers geselecteerd 

waarbij huiselijk geweld, alcoholmisbruik of  LVB mogelijk een rol heef t gespeeld. We hebben te maken 

met een selectie daders voor wie een RISc 4.0 is ingevuld, wat een eerste inkrimping op de totale 

populatie geef t en we hebben te maken met niet-sluitende selectiecriteria.  

 



 

 

 

 

 

Titel  Verkenning maatschappelijke impact van reclasseringsinzet bij cliënten die huiselijk geweld pleegden 

en kampen met alcoholproblematiek 

Pagina  14 / 64 

 

 

3.2 Stap 2: Onderzoek naar werkzaamheden SVG en veranderingen bij cliënten  

Om inzichtelijk te kunnen maken welke inzet de SVG pleegt en welke veranderingen bij cliënten 

plaatsvinden, verrichtten we een dossierstudie. Deze is uitgevoerd door een ervaren 

reclasseringswerker. Zij heef t gewerkt met een analyseschema opgesteld door de onderzoekers van het 

lectoraat.  

 

Het analyseschema bevat items over gestelde doelen, gepleegde inzet en veranderingen op 

leefgebieden. De opgestelde toezichtsdoelen hebben we geregistreerd in de volgende categorieën:  

alcohol, huiselijk geweld, wonen, dagbesteding, f inanciën, gezondheid en een overige categorie. Dit lijkt 

een passende indeling, aangezien de categorie ‘overig’ slechts viermaal is gebruikt, waar bij nadere 

analyse bleek dat de thema’s overlap vertoonden met de reeds genoemde doelen op het gebied van 

gezondheid. Over de doelen hebben we uitgevraagd wat het doel is, wat de ontwikkelingen omtrent het  

doel zijn, of  het doel is behaald en of  dat de koppelen is aan een specif ieke inzet van de reclassering of  

derde partijen. De meeste items waren feitelijk van aard, maar voor een ander deel was interpretatie van 

het dossier nodig. Zo kon bij feitelijk geconstateerde veranderingen geregistreerd worden welke inzet 

hier mogelijk aan had bijgedragen. Of  kon voor het (niet) behalen van toezichtsdoelen worden 

aangegeven in hoeverre dat redelijkerwijs gekoppeld zou kunnen worden aan de inzet van de 

reclassering. Het doen van deze interpretatie is op zichzelf  al vatbaar voor subjectieve opvattingen van 

de onderzoeker. Het feit dat deze interpretatie is gedaan door een medewerker van de onderzochte 

organisatie, gebied aanvullende voorzichtigheid bij interpretatie van de resultaten. Aan de wijze waarop  

de analyseschema’s zijn ingevuld door de genoemde medewerker van de SVG valt op dat positieve 

veranderingen veelal aan de inzet van de reclassering worden toegeschreven en neutrale of  negatieve 

veranderingen aan het gebrek aan motivatie van de cliënt. We veronderstellen dat hier sprake is van 

een lichte vertekening van de resultaten.  

 

In totaal is voor 30 cliënten het analyseschema ingevuld (15 voor iedere subpopulatie).  Dit betrof  28 

mannen en twee vrouwen. Als we in de rapportage naar deze cliënten verwijzen, doen we dat in alle 

gevallen in de hij-vorm om de herleidbaarheid naar de twee vrouwen te minimaliseren. De ingevulde 

analyseschema’s zijn door een van de onderzoekers in de reclasseringsomgeving geanalyseerd.  

 

Per subpopulatie hebben we zes dossiers geselecteerd die tijdens de dossierstudie de meeste vragen 

opriepen – veelal omdat er dusdanig beknopt in werd gerapporteerd dat we onvoldoende beeld konden 

krijgen van de ingezette werkzaamheden en geobserveerde veranderingen. De betref fende 

toezichthouders zijn benaderd met het verzoek deel te nemen aan een interview, en ook hun cliënt te 

vragen voor deelname aan een individueel interview. Voor de subpopulatie ‘polygebruikers  met 

(vermoedelijk) LVB kregen we van één toezichthouder reactie, voor de subpopulatie ‘stalkers’ van drie. 

In alle vier gevallen was ook de cliënt – die daarvoor werd benaderd door zijn/haar toezichthouder – 

bereid om deel te nemen aan een interview. We erkennen dat door deze manier van selecteren de 

resultaten mogelijk vertekend zullen zijn doordat we de cliënten hebben gesproken die ofwel heel positief  

zijn over hun ervaringen met de reclassering (en vanwege hun goede verstandhouding met hun 

toezichthouder wilden deelnemen aan het interview) ofwel juist zeer negatief  (en willen deelnemen om 

daarover hun punt te maken). Alle acht interviews vonden online via Teams plaats en duurden gemiddeld 

één uur. De interviews bleken om meerdere redenen een waardevolle aanvulling te zijn op de 

dossierstudie: (1) uit de interviews met toezichthouders bleek dat zij meer inzet pleegden dan uit de 

dossiers kon worden opgemaakt. Daaruit trekken we de voorzichtige conclusie dat de geregistreerde 

werkzaamheden een onderschatting zijn van wat er feitelijk in een toezicht gebeurt, (2) de interviews 

met cliënten boden in sommige gevallen een meer kritisch tegengeluid op het reclasseringsperspectief, 

en (3) de interviews gaven kleuring aan de context waarbinnen toezichthouders hun werk moeten doen.    
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Per subgroep is vervolgens op basis van de dossiers en de verdiepende interviews beschreven welke 

werkzaamheden er doorgaans worden uitgevoerd. Daarbij wordt waar mogelijk beschreven op welke 

wijze de reclasseringswerkers aandacht hebben voor en inzet plegen op de factoren die in de 

literatuurstudie zijn gedef inieerd. Tevens wordt besproken welke veranderingen daadwerkelijk  

waargenomen worden.  

3.3 Stap 3: Onderzoek naar het maatschappelijk rendement  

Voor het ramen van de kosten is gekeken naar het aantal geleverde producten vermenigvuldigd met een 

urennorm en een uurtarief . Om een beeld te kunnen schetsen van de mogelijke maatschappelijke baten, 

is gebruik gemaakt van de redeneringen zoals die zijn geformuleerd in Németh et al. (2021). De 

onderbouwing van de baten per subpopulatie verrijken we met de inzichten rond de werkzaamheden en 

veranderingen verkregen in stap 2. Het resultaat van deze stap is een eerste inzicht in de kosten in 

kwantitatieve zin en de baten in kwalitatieve zin, van de reclassering waar sprake is van huiselijk geweld 

en overmatig/problematisch alcoholgebruik. 
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4 Resultaten 
In dit hoofdstuk beschrijven we de onderzoeksresultaten per cluster deelvragen. In paragraaf  4.1 maken 

we inzichtelijk wat de mogelijke verklaringen en risicofactoren zijn rond huiselijk geweld onder invloed 

van alcohol In 4.2 en 4.3 doen we datzelfde voor de subpopulaties die binnen het casuïstiekonderzoek 

centraal staan, respectievelijk de groep van jonge polygebruikers met LVB en de groep stalkers. In 

paragraaf  4.4 laten we enerzijds zien op welke wijze toezichthouders inspelen op aanwezige 

problematiek en recidiverisico’s proberen te beperken en anderzijds welke veranderingen – op diverse 

leefgebieden – er te constateren zijn (deelvragen c en d). In paragraaf  4.5 presenteren we de mogelijke 

kosten en baten voor deze doelgroep met als uitgangspunt de analyse van Németh et al. (2021) en 

ref lecteren daarop op basis van het casuïstiekonderzoek (deelvragen 5 tot en met 7).  

4.1 Achtergronden problematiek huiselijk geweld en alcoholgebruik 

In deze paragraaf  geven we de bevindingen van het literatuuronderzoek weer, en laten we zien hoe 

huiselijk geweld dat onder invloed van alcohol wordt gepleegd verklaard en geduid kan worden. Deze 

inzichten zijn nodig om de vastgestelde veranderingen (zie paragraaf  4.4) te kunnen relateren aan het  

werk van de SVG. Anders gezegd: alleen als de SVG ef fectief  weet in te spelen op de onderscheiden 

oorzaken, is het aannemelijk dat waargenomen veranderingen (mede) dankzij de SVG optreden.   

4.1.1 Verklaringen van huiselijk geweld  

In de literatuur worden verschillende theorieën beschreven die huiselijk geweld proberen te verklaren:  

• Feministische theorie: Seksisme en ongelijkheid van vrouwen in een patriarchale samenleving  

worden volgens de feministische theorie gezien als de oorzaak van geweld (Dobash & Dobash, 

1977; Lenton, 1995). Mannen en vrouwen krijgen zogenaamde genderrollen aangeleerd waarbij 

mannen boven de vrouw staan (Dobash & Dobash, 1977; Mihalic & Elliott, 1997). Deze dominantie 

en controle van de man kunnen op verschillende manieren afgedwongen en in stand gehouden 

worden, waaronder het gebruik van geweld. Deze patronen van interactie zijn volgens Yllo & Straus 

(1984) met name zichtbaar bij gezinnen waarin traditionele patronen belangrijk zijn.  

• Macht en controle: Het (niet) hebben van macht en controle is de belangrijkste oorzaak van geweld 

volgens de zogenaamde “power theory”. Patronen van geweld worden gezien en geleerd in de jeugd 

(Straus, 1977). Wanneer iemand dan op latere leef tijd in een situatie van hoge stress terecht komt, 

wordt er gebruik gemaakt van geweld om weer controle/macht over de situatie te krijgen. Dit komt 

met name voor in gezinnen waar al veel conf licten en stressoren aanwezig zijn en het gebruik van 

geweld sociaal geaccepteerd wordt (Cascardi, Langhinrichsen & Vivian, 1992; Leonard & Senchak,  

1996).  

• Sociale leertheorie: Deze theorie is ontwikkeld in de jaren ’70 waarbij werd onderzocht in welke mate 

kinderen gedrag leren van ouders en andere verzorgers. Onderzoekers stelden onder andere dat 

kinderen leren hoe ze om moeten gaan met conf lict door te kijken naar ouders en peers (Bowen,  

1978; Mihalic & Elliot, 1997). Volgens Lews & Fremouw (2001) waren slachtof fers en plegers van 

huiselijk geweld vroeger getuige of  zelf  slachtof fer en vinden ze geweld daarom normaal. Als mensen 

dan op latere leef tijd zelf  ook geweld gebruiken, en dit leidt tot een voor hen positieve uitkomst 

(bijvoorbeeld je zin krijgen, een partner die extra lief  is om nieuw geweld te voorkomen, etc.) dan is 

de kans groot dat dit geweld voortduurt (Riggs & O’Leary, 1989).     

• Achtergrond en situationeel model: Riggs en O’Leary (1989; 1996) gaan er vanuit dat geweld 

ontstaat doordat iemand zelf  al een aantal factoren in meer of  mindere mate bezit. Dit zijn factoren 

zoals eerder geweld te hebben ervaren, agressieve persoonlijkheid, psychopathologie, hoe snel 

iemand geagiteerd raakt en acceptatie van geweld als oplossing voor conf licten. Dit zijn 

zogenaamde achtergrondfactoren. Daarnaast is er een aantal situationele factoren dat  ervoor zorgt 

dat geweld op dat moment ontstaat. Dit zijn factoren zoals: conf lict, middelengebruik, 
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ontevredenheid met de relatie, gebrekkige communicatievaardigheden of  verwachte (positieve) 

uitkomsten van het gebruik van geweld.  

• Theorieën gericht op persoonlijkheid en typologieën: Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld die 

pogen om huiselijk geweld te verklaren vanuit psychopathologie en persoonlijkheidskenmerken. Het 

Developmental Model of  Batterer Subtypes (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994) maakt bijvoorbeeld 

onderscheid in drie mogelijke subtypes van plegers: enkel binnen familie, borderline en algeheel 

gewelddadig. Volgens hen zijn er drie distale factoren die bijdragen aan deze ontwikkeling 

(genetische/prenatale factoren, ervaringen in de vroege kindertijd en ervaringen met 

leef tijdsgenoten) en vijf  proximale factoren die voortvloeien uit de distale factoren, namelijk: hechting 

aan anderen, impulsiviteit, sociale vaardigheden, attitude ten aanzien van vrouwen en attitude ten 

aanzien van geweld.  
• Woicik et al. (2019) stellen evenwel dat dergelijke ‘enkelvoudige theorieën’ minder goed in staat zijn 

om de complexiteit van huiselijk geweld te begrijpen. Metatheoretische theorieën proberen daarom 

individuele factoren, gezinsfactoren en omgevingsfactoren te integreren waardoor interacties tussen 

variabelen kunnen worden onderzocht. Er bestaan meerdere metatheoretische modellen die 

onderling overeenkomsten vertonen. Zo beschreven Huberts & Blauw (2020) het I3 (I cube) model 

van Slotter en Finkel, en werken wij met het model van Bell en Naugle (2008) (zie f iguur 3).  
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Figuur 3. Contextueel model van Bell en Naugle (2008) 

 
Hoewel het visuele model enkel rechtstreekse invloeden laat zien, beschrijven Bell en Naugle (2008) 

ook dat er vaak sprake kan zijn van een interactie-ef fect, dan wel een indirect ef fect. Onder andere 

middelengebruik kan deze verschillende rollen vervullen. Om die reden gebruiken we in deze 

literatuurstudie inzichten op al deze niveaus.  

 
In de volgende paragraaf  gaan we nader in op de wijze waarop huiselijk geweld en alcoholgebruik zich 

tot elkaar kunnen verhouden.  
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4.1.2 Risicofactoren voor huiselijk geweld 

Er is veel onderzoek gedaan naar risicofactoren voor huiselijk geweld. Recent hebben Woicik en 

collega’s een rapport uitgebracht waarin zij risicofactoren voor zowel partnermishandeling als 

kindermishandeling in kaart hebben gebracht. Zij hebben onderscheid gemaakt tussen individuele, 

relationele en demograf ische risicofactoren. Er is sprake van enige overlap in beide groepen 

risicofactoren, zoals een jonge leef tijd van ouders, laag opleidingsniveau & inkomen, ouders die in het 

gezin van herkomst geweld hebben meegemaakt, middelengebruik in het gezin van herkomst, 

psychische en psychiatrische problematiek, sprake van stress in het gezin, geen cohesie in het gezin en 

conf licten tussen ouders (Woicik, Eisenberg, Burgers, Tressova-van Veldhoven, Sijtsema, & Bogaerts, 

2019).   

  

Individuele risicofactoren   

Een van de belangrijkste risicofactoren voor het plegen van huiselijk geweld, is wanneer een individu als 

kind getuige of  slachtof fer is geweest van huiselijk geweld (Woicik, et al., 2019). Men schat dat ongeveer 

een derde van mishandelde ouders zelf  kindermishandeling pleegt (Berger, ten Berge, & Geurts, 2004).  

Mishandeling in de vroege jeugd wordt daarnaast in verband gebracht met depressieve symptomen en 

suïcidale gedachten (Kaufman Kantor & Straus, 1994) en impulsiviteit (Schafer, Caetano & Cunradi,  

2004). Dit zijn risicofactoren voor zowel huiselijk geweld als alcoholgebruik. Andere risicofactoren die 

relevant zijn voor zowel alcoholmisbruik als huiselijk geweld zijn: een verhoogde impulsiviteit (Schafer, 

et al., 2004; Capaldi, Knoble, Shortt, & Kim, 2012; Ten Boom en Wittebrood, 2019), depressies, 

suïcidepogingen, verslavingsproblematiek, een lage gebrekkige zelfcontrole en psychopathologie 

(Capaldi, et al., 2012; Ten Boom en Wittebrood, 2019; White & Widom, 2003).  

  
Relationele risicofactoren  

Op relationeel niveau zijn (grote) veranderingen een risicofactor voor huiselijk geweld. Bijvoorbeeld 

wanneer een stel een kindje krijgt, leidt dit tot grote veranderingen – waaronder de rol die zij als individu 

in het leven vervullen. Daarnaast brengt een gezin grote verantwoordelijkheden met zich mee, dit kan 

zorgen voor stress (Guterman & Lee, 2005). Onderlinge verbondenheid vormt een beschermende factor: 

als ouders zich met elkaar verbonden voelen dan kunnen zij de veranderingen en toename van stress 

gemakkelijker aan (Capaldi, et al., 2012). Een steunend sociaal netwerk speelt een beschermende rol 

bij huiselijk geweld en de intergenerationele overdracht van geweld (Lünneman & Pels, 2013).   

  
In traditionele gezinnen kan een risicovolle situatie ontstaan wanneer de traditionele man-vrouw 

verhoudingen onder druk komen, bijvoorbeeld wanneer de man werkeloos raakt, of  wanneer het  

inkomen van de man lager ligt dan dat van de vrouw (Capaldi, et al., 2012). Een verklaring hiervoor is 

dat de autoriteit en status van de man in het geding komt en dat hij door middel van geweld deze status 

probeert te behouden (Guterman & Lee, 2005; Capaldi, et al., 2012). Een andere mogelijke verklaring,  

die ook relevant is in niet-traditionele gezinnen, is dat werkeloosheid mogelijk leidt tot f inanciële zorgen. 

Financiële zorgen vormen een belangrijke bron van stress en verhogen de kans op huiselijk geweld 

(Capaldi, et al., 2012).  

  
De kwaliteit van en tevredenheid met de partnerrelatie worden als belangrijk beschermende mechanisme 

beschreven (Yoon en Lawrence, 2013; Capaldi, et al., 2012). In een geweldloze partnerrelatie hebben 

partners onderling begrip voor elkaars verschillen en leren ze daar op een adequate wijze mee omgaan 

(Groen & Van Lawick, 2008).   
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Demografische risicofactoren   

Tot slot ’bestaan er risicofactoren op sociaal demograf isch niveau. Zo is de kans op huiselijk geweld 

groter in gezinnen waar ouders jong getrouwd zijn, op jonge leef tijd kinderen krijgen, in een korte periode 

een tweede kind krijgen en veel kinderen hebben (Woicik, et al., 2019; Capaldi, et al., 2012). Naarmate 

mensen ouder worden, neemt het risico op huiselijk geweld af . Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

conf lictoplossingsvaardigheden op basis van ervaring toenemen (idem.).   

  

Armoede, f inanciële ontevredenheid (minder f inanciële middelen dan gelijken), werkeloosheid en slechte 

woonomstandigheden vergroten de kans op huiselijk geweld (Ten Boom en Wittebrood, 2019). Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat deze gezinnen in een buurt wonen waar sprake is van normatieve 

goedkeuring van geweld, sociale desorganisatie, criminaliteit, drugsproblematiek, structurele armoede 

en achterstand (Berger, et al., 2004). Dit leidt mogelijk tot meer geweld buitenshuis en binnenhuis.  

Onderzoek laat zien dat het verband tussen werkeloosheid en huiselijk geweld via alcoholgebruik kan 

lopen. Naarmate een werkloze meer alcohol nuttigt, neemt de kans op huiselijk geweld toe, net zoals 

wanneer de grootte van het gezin toeneemt. In dit onderzoek vormen ouder worden en tevredenheid  

met het sociale netwerk beschermende factoren (Rodriguez, Lasch, Chandra & Lee, 2001). Een andere 

mogelijke verklaring voor het verband tussen armoede, f inanciële ontevredenheid, werkeloosheid, 

slechte woonomstandigheden en huiselijk geweld is een mogelijk onderliggend gevoel van schaamte. 

Onderzoek laat zien dat schaamte in verband gebracht kan worden met psychische problemen (zoals 

minder zelfvertrouwen), een sociaal isolement en vijandig reageren op anderen (Treeby & Bruno, 2012).  

Dit zijn factoren die in verband gebracht worden met het plegen van huiselijk geweld.  

  
Specifieke risicofactoren voor kindermishandeling  

Zoals beschreven is er veel overlap tussen de risicofactoren voor partnermishandeling en 

kindermishandeling, maar in gezinnen met kinderen zijn er specif ieke risicofactoren die de kans op 

kindermishandeling vergroten. Berger en collega’s (2004) vonden dat ouders die hun kinderen 

mishandelen of  verwaarlozen op drie punten verschillen van andere ouders. Namelijk op het gebied van 

persoonlijk functioneren, opvattingen over kind  en opvoeding, en eigen ontwikkelingsgeschiedenis 

(Berger et al., 2004). Deze drie punten worden met voorbeelden toegelicht. Het eerste voorbeeld, op het 

gebied van persoonlijk functioneren is dat ouders met fysieke of  mentale beperkingen mogelijk minder 

goed in staat zijn om de basisbehoef ten van hun kind te vervullen (Van Rooijen, Bartelink en Berg, 2013).  

Het tweede voorbeeld voor opvattingen over kind en opvoeding is dat onrealistisch hoge verwachtingen 

op het gebied van de ontwikkeling van kinderen kunnen leiden tot teleurstellingen, waarbij overgegaan 

kan worden tot geweld (Ten Boom en Wittebrood, 2019). In het verlengde hiervan lopen kinderen met 

een mentale of  fysieke beperking een groter risico op slachtof ferschap van huiselijk geweld (van Rooijen, 

et al., 2013). Tot slot is de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van ouders zelf  – waarin zij niet in een veilige 

omgeving zijn gehecht en ontwikkeld – een risicofactor (Van Rooijen et al., 2013). 

4.1.3 Relatie tussen alcoholgebruik en huiselijk geweld.  

Huiselijk geweld en alcohol worden in de literatuur veelvuldig met elkaar in verband gebracht. Zoals ook 

in de voorgaande paragraaf  beschreven. De causaliteit van het verband tussen alcoholgebruik en 

huiselijk geweld wordt door diverse onderzoekers betwist. Het verb and tussen alcohol en partnergeweld 

lijkt stand te houden zodra er wordt gecontroleerd voor een derde variabele (Leonard & Senchak, 1993; 

O’leary & Schumacher, 2003; Pan, Neidig, O’Leary, 1994), andere onderzoeken betwisten dit en raden 

aan om wel op zoek te gaan naar een derde variabele (zoals Chermack & Blow, 2001). Onderzoekers 

beschrijven ook dat huiselijk geweld tot alcoholgebruik of  alcoholafhankelijkheid kan leiden. Enerzijds  

blijkt dat slachtof fers een groter risico lopen om middelenafhankelijkheid te ontwikkelen (Coker, Davis, 

Arias, Desai, Sanderson, Brandt, & Smith, 2002). Anderzijds wordt beschreven dat het mogelijk is dat 
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alcohol gebruikt wordt om schaamte, die samenhangt met het plegen van huiselijk geweld, te doen 

vervagen (Treeby & Bruno, 2012).   

  

Foran en O’Leary (2008) onderscheiden in hun meta-analyse drie verklarende modellen voor de 

samenhang tussen alcohol en partnergeweld. Alcoholgebruik kan verschillende rollen aannemen in de 

verklaring van huiselijk geweld, de verschillende gepresenteerde modellen kunnen daarom voor in meer 

of  mindere mate van toepassing zijn op verschillende cliënten. Ze vormen gezamenlijk een mogelijke 

verklaring voor de relatie tussen het plegen van huiselijk geweld en de invloed van alcohol.   

  

Het eerste model is het proximale model, zie f iguur 4. Dit model gaat uit van een direct verband tussen 

alcohol en partnergeweld, doordat alcohol psychofarmacologische ef fecten heef t, zoals moeite met het 

controleren van impulsen.   

  

 
  

Figuur 4. Het proximale model  

  
Het tweede model is het spurious model, zie f iguur 5. Dit model stelt dat er een verband bestaat tussen 

alcoholgebruik en partnergeweld, doordat beiden veroorzaakt worden door een derde factor, zoals een 

onverwerkt trauma of  een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Deze factoren noemen wij in dit 

onderzoek risicofactoren (zie hiervoor 4.1.2 Risicofactoren voor huiselijk geweld).  

 

 
Figuur 5. Het spurious model  

  
Het derde en laatste model is het indirecte ef fectenmodel, zie f iguur 6. Dit model stelt dat er een relatie 

bestaat tussen alcoholgebruik en huiselijk geweld, maar deze relatie loopt via een intermediaire derde 

variabele.  
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Figuur 6. Het indirecte effectenmodel  

  
In de volgende paragrafen worden die drie verklarende modellen meer in detail besproken.  

4.1.4 Het proximale effectenmodel  

Zoals in de voorgaande paragraaf  kort beschreven is, stelt het proximale ef fectenmodel dat de 

psychofarmacologische ef fecten van alcoholgebruik een directe aanleiding vormen voor 

partnermishandeling.   

  
Overmatig alcoholgebruik zorgt tijdens gebruik voor een verminderde impulsbeheersing. Gebruik op 

lange termijn kan zorgen voor een def initieve beschadiging aan de f rontale delen van de hersenen. Deze 

f rontale delen zorgen, naast impulsbeheersing voor een functionerend geheugen, het vermogen tot 

plannen, redeneren, het oplossen van problemen, het aanpassen aan nieuwe situaties, het beoordelen 

van situaties en voor een stabiele stemming. Alcohol beïnvloedt daarnaast het beloningscentrum in je 

hersenen. Doordat dit centrum geprikkeld wordt, geef t dat een prettig gevoel en neemt zelfvertrouwen 

toe. Tot slot oefent alcohol invloed uit op de amygdala, het centrum van waaruit je hersenen reageren 

op bedreigingen. De stimulans van de amygdala zorgt ervoor dat situaties eerder als bedreigend worden 

ingeschat, waardoor sneller agressief  gereageerd wordt (Ramaekers, et al., 2016). Door verstoorde 

waarneming van sociale signalen en door alcoholgebruik veroorzaakte disinhibitie ontstaat geweld 

(Foran & O’Leary, 2008).   

  
Onderzoek laat zien dat partnergeweld en problematisch alcoholgebruik vaak samen voorkomen 

(Kraanen, Scholing & Emmelkamp, 2010; Van der Knaap, Idrissi, & Bogaerts, 2010; Van Schaik, 2005;  

Lipsey, Wilson, Cohen & Derzon, 1997). Alcoholgebruik als coping strategie vergroot het risico op het  

plegen van huiselijk geweld (Hammink, Altenburg & Schrijvers, 2012). Wanneer het geweld tussen 

ouders voortkomt uit een alcoholverslaving, neemt de kans op het plegen van kindermishandeling toe 

(Finger, Kachadourian, Molnar, Eiden, Edwards & Leonard, 2010). Kinderen van aan alcohol verslaafde 

ouders worden vaker blootgesteld aan geweld en lijden vaker fysiek letsel dan kinderen van niet -

verslaafde ouders (Conners-Burrow, Johnson & Whiteside-Mansell, 2009). Daarnaast blijkt dat zowel  

gebruikerspatronen van alcohol- en cocaïne, als acuut alcohol- en cocaïnegebruik invloed hebben op de 

ernst van het gepleegde geweld (Chermack & Blow, 2001).    

4.1.5 Het spurious model  

Daar waar het proximale ef fectenmodel stelt dat er een direct verband tussen alcoholgebruik en 

partnermishandeling bestaat, stelt het spurious model dat alcoholgebruik en partnermishandeling niet  

direct aan elkaar gerelateerd zijn. Het spurious model beschrijf t dat beide fenomenen vaak samen 

voorkomen, omdat dezelfde factoren eraan ten grondslag liggen. Deze factoren noemen wij 

risicofactoren, factoren die een individu in meer of  mindere mate vatbaar maken voor het kiezen van 
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destructieve oplossingen, zoals alcoholgebruik of  huiselijk geweld, bij tegenslagen (zie hiervoor ook 4.1.2 

Risicofactoren voor huiselijk geweld).  

 

De combinatie van meerdere factoren beïnvloed de waarschijnlijkheid op het plegen van huiselijk  

geweld. Een veelheid aan risicofactoren verhoogt de kans dat er geweld plaatsvind. Dit betekent ook dat 

wanneer er voldoende beschermende factoren tegenover staan, de kans op huiselijk geweld afneemt. 

Het gehele spurious model is opgenomen in f iguur 7, de blauwe lijnen geven het verband tussen de 

risicofactoren en huiselijk geweld weer. De rode lijnen vertegenwoordigen de onderlinge relatie tussen 

de risicofactoren. De ononderbroken lijn staat voor een causaal verband: mishandeling in het gezin van 

herkomst kan leiden tot alcoholgebruik en psychische of  psychiatrische problemen. De rode stippellijnen 

staan voor de in onze literatuurstudie aangetrof fen samenhangen tussen bepaalde risicofactoren, 

waarbij niet duidelijk is of  het één het ander opvolgt.    

  

 
  

 Figuur 7. Het gehele spurious model   

 

4.1.6 Het indirecte-effectenmodel  

Het laatste verklaringsmodel is het indirecte ef fectenmodel. Dit model stelt dat de relatie t ussen 

alcoholgebruik en partnergeweld wordt gemedieerd door een derde variabele. Foran en O’Leary (2008) 

beschrijven dat alcoholgebruik leidt tot ontevredenheid in een relatie en conf licten over het  

alcoholgebruik. Deze conf licten leiden dan vervolgens tot  partnergeweld. De situatie en/of  het gedrag 

van een ander dat op dat specif ieke moment leidt tot huiselijk geweld, noemen wij een trigger. Onze 
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aanname is dat de triggers voortkomen uit situaties die al geruime tijd voor veel stress en spanning 

zorgen, zoals de risicofactoren. In het indirecte ef fectmodel kan alcoholgebruik een trigger zijn. Maar in 

het geval van bijvoorbeeld f inanciële zorgen (risicofactor) kan een binnenkomende rekening ook een 

trigger zijn. Of  er op een trigger werkelijk huiselijk geweld volgt, is onder andere afhankelijk van iemands 

vaardigheden (werkende mechanismen).  

  

Spanningen kunnen door allerhande zaken veroorzaakt worden, zoals een disbalans tussen werk en 

privé, f inanciële zorgen, relatieproblemen, problemen met het opvoeden van kinderen en fysieke of  

mentale beperkingen. Individuen hanteren verschillende manieren om met spanningen om te gaan. Als 

dit niet op een pro sociale wijze lukt, dan kan dat ertoe leiden dat het op antisociale wijze wordt 

geprobeerd (Agnew 1992). Agnew (1992) beschrijf t dat spanningen ondergebracht kunnen worden in 

drie categorieën. De eerste categorie is spanning die ontstaat door het niet behalen van een doel. De 

tweede categorie spanning ontstaat door het wegnemen van een positieve stimulans. De derde categorie 

is spanning door het toevoegen van een negatieve stimulans. Criminaliteit, geweld en middelengebruik 

kunnen middelen zijn om de spanning te laten afnemen. Hierbij is spanning of  stress de trigger die 

alcoholgebruik en/of  geweld doet toenemen. Het verband kan ook anders verlopen, namelijk het gebruik 

van alcohol leidt tot spanningen, waardoor juist andere zaken, zoals relaties of  werk, misgaan en er meer 

spanning ontstaat waardoor het geweld toeneemt.  

  
Triggers   

Het onderzoek naar triggers is nog relatief  nieuw. Woicik et al. (2019) hebben zestien triggers voor 

partnergeweld en negen triggers tot kindermishandeling gevonden. Deze triggers laten veel overlap zien 

met de risicofactoren. Omdat hierdoor conceptuele verwarring zou kunnen ontstaan, nemen wij deze 

niet één op één over. Bovendien sluiten de door Woicik et al. (2019) onderscheiden triggers niet volledig 

aan bij onze def initie van een trigger. Wij gaan er – in tegenstelling tot Woicik et al. (2019) – vanuit dat 

er een zekere provocatie van een trigger uitgaat. Onderzoek laat namelijk zien dat alcohol gerelateerde 

agressie vaak wordt uitgelokt door een provocerende of  f rustrerende gebeurtenis (Miller & Pollock, 

1996).      

  
Zich niet gesteund voelen of  gehoord voelen, worden als trigger aangemerkt (Woicik, et al., 2019).  

Evenals spanningen die ontstaan door f inanciële problemen (Agnew, 1992). Zowel objectieve als 

subjectieve vormen van geldzorgen leiden tot een toename van geweld tegen vrouwen. Hierbij kan 

gedacht worden aan werkloos zijn, niet voldoende verdienen om het gezin te onderhouden of  zich zorgen 

maken over f inanciën. Stellen die een hoge mate van f inanciële zorgen rapporteerden, hadden drie keer 

zo vaak te maken met geweld dan stellen met weinig f inanciële zorgen (Benson & Fox, 2004). Steketee, 

Dijkstra & Lünnemann (2017) vinden dat disbalans tussen werk en het gezinsleven een belangrijke 

stressfactor is.   

   

Versterkende of bufferende mechanismen   

In bovenstaande tekst is betoogd dat de kans op huiselijk geweld toeneemt zodra er sprake is van 

risicofactoren en triggers. Maar niet ieder individu gaat over tot het plegen van huiselijk geweld. Woicik 

en collega’s (2019) onderscheiden versterkende en buf ferende mechanismen. Een mechanisme 

omschrijven zij als volgt: ‘de interactie tussen twee personen en de gevolgen naar aanleiding van een 

trigger die aanleiding kan geven tot bijvoorbeeld een escalatie’ (idem.). Het onderscheid tussen trigger 

en mechanisme is in sommige gevallen moeilijk te maken. Versterkende mechanismen bij partnergeweld  

blijken hun oorsprong te vinden in wederzijds onbegrip voor elkaars omgang met het conf lict en zich niet 

gehoord of  begrepen voelen. In het geval van kindermishandeling geven respondenten voornamelijk aan 

dat hun eigen gemoedstoestand leidend is voor hun reactie op het (provocerende) gedrag van het kind. 
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Uitpraten, een tijdelijke time-out en in het geval van kindermishandeling je gesterkt voelen door je partner 

zijn buf ferende mechanismen.   

 

 
Figuur 8. Werkende mechanismen partner geweld en kindermishandeling  

  
Bell & Naugle (2008) ontwikkelden een theoretisch raamwerk rondom partnergeweld. Zij beschrijven 

gedragsrepertoire als een bepalend element in de stap van trigger en mechanisme tot huiselijk geweld. 

Onder gedragsrepertoire scharen zij coping vaardigheden, probleemoplossend vermogen, emotie 

regulatievaardigheden, communicatievaardigheden, conf lict oplossend vermogen en 

woedebeheersingsvaardigheden. Dit past onzes inziens bij de def initie van een werkend mechanisme, 

het betref t namelijk ieders individuele omgang en mogelijkheden met betrekking tot de trigger. Deze zes 

vaardigheden komen overeen met de diverse verschillen die worden gevonden tussen personen bij wie 

conf licten escaleren en personen bij wie conf licten niet escaleren. Zo blijken niet -plegers het conf lict 

beter te kunnen laten rusten, zijn zij sensitiever voor signalen van hun partner, zij zijn beter in het  

uitpraten van problemen en houden meer rekening met de gevoelens van de ander. Plegers daarentegen 

slaagden er minder goed in om hun gevoelens en irritaties uit te spreken, zij luisterden minder goed naar 

de ander, toonden minder begrip en respect voor de ander, vermeden het uitspreken van het probleem 

en konden moelijker afstand nemen van het conf lict (Woicik et al., 2019). Deze gevonden verschillen 

worden door andere onderzoeken onderbouwd. Uit onderzoek van Shorey, Stuart en Cornelius (2011) 

blijkt bijvoorbeeld dat wanneer er sprake is van een trigger, degenen die moeite hebben om hun emoties 

te reguleren uit een gevoel van onmacht reageren met geweld. Tevens blijkt, in het geval van 

kindermishandeling, dat ouders door misinterpretatie van de signalen van het kind niet adequaat  

reageren op gedrag, emoties of  de behoef ten van het kind (Van Rooijen, et al., 2013). Ouders die hun 

kind mishandelen hebben vaak problemen met het herkennen en uitdrukken van eigen emoties. Deze 

problemen leiden tot prikkelbaar en vijandig gedrag onder andere richting het kind.  
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4.1.7 Samenvatting en aanknopingspunten voor empirisch onderzoek  

Om de problematiek van huiselijk geweld onder invloed van alcohol te kunnen duiden, is een combinatie 

van drie modellen aangewezen. Het proximale ef fectenmodel verklaart het directe verband tussen de 

alcoholgebruik en huiselijk geweld, waarom alcohol ertoe leidt dat mensen gemakkelijker overgaan tot 

het plegen van geweld. Het spurious model gaat ervan uit dat zowel alcoholgebruik en huiselijk geweld 

verklaard kunnen worden door het bestaan van andere factoren (door ons risicofactoren genoemd). 

Hierbij is er sprake van een wisselwerking, want de risicofactoren kunnen leiden tot het gebruik van 

alcohol en geweld, maar het geweld kan er ook toe leiden dat iemand alcohol drinkt, en tot slot kan het 

alcoholgebruik de risicofactoren versterken. Het indirecte ef fectenmodel verklaart dat regelmatig onder 

invloed van alcohol zijn een negatief  ef fect heef t op de (partner)relatie. Dit zorgt op lange termijn voor 

een conf lictueuze omgeving, waaruit geweld gericht tegen de partner voort kan komen. Alcoholgebruik 

kan in dit verband een trigger vormen voor het plegen van geweld.   

 

Als voorkomen van recidive in huiselijk geweld het doel is, betekent dit voor de praktijk van 

reclasseringswerkers dat er in de fase van probleemanalyse rekening gehouden dient te worden met de 

wijze waarop alcoholgebruik en huiselijk geweld zich voor de betref fende cliënt tot elkaar verhouden. In 

het plan van aanpak zou het professionele handelen vervolgens gericht moeten zijn op de aanpak van 

geïdentif iceerde risicofactoren, en het stimuleren van een constructieve omgang met triggers. Indien dat 

geval is, kan aannemelijk worden gemaakt dat de reclassering een bijdrage heef t geleverd aan het  

reduceren van de kans op recidive.   

4.2 Kenmerken en context van de subgroep ‘polygebruikers met LVB’  

De groep polygebruikers met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) wo rdt zoals de titel al doet 

vermoeden gekenmerkt door het gebruik van verschillende soorten alcohol en drugs, in combinatie met 

de aanwezigheid van een LVB. Uit de verkennende gesprekken met een aantal reclasseringswerkers  

bleek dat de meesten middelen gebruiken omdat: 

• Zij gevoelig zijn voor groepsdruk van leef tijdsgenoten (al dan niet via social media);  

• Middelen voor hen heel makkelijk verkrijgbaar zijn; 

• Er bij langdurig gebruik sprake is van gewenning; 

• Middelengebruik voor deze groep een manier is om emoties, gedachten en gevoelens te kunnen 

dempen. 

 

Onder de groep polygebruikers met LVB is sprake van normvervaging: zij vinden het gebruik van (veel 

verschillende) middelen heel gewoon. Dit wordt mede veroorzaakt door berichtgeving op social media, 

waaruit blijkt dat ‘iedereen’ dit doet en vaak enkel de positieve zijde van middelengebruik te zien is.  

 

Deze groep heef t een LVB (al dan niet of f icieel vastgesteld), wat zich onder andere uit in het moeilijk 

kunnen omgaan met prikkels. Wanneer zij veel prikkels binnenkrijgen én ongeremd zijn door de inname 

van middelen, kan dit een trigger vormen voor huiselijk geweld. Ook wordt controlerend gedrag van de 

(ex-)partner genoemd als aanleiding voor geweld.  

 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de a-select gekozen dossiers van polygebruikers met (vermoedelijk) 

LVB wordt gevormd door 15 mannen. Zij zijn tussen 25 en 56 jaar oud. De vormen van geweld die zij 

pleegden, betref fen: poging tot doodslag, moord, relationeel geweld, overige vormen van mishandeling, 

vermogensdelicten met geweld, en vernieling en bedreiging. Voor zeven cliënten geldt dat zij al eerder 

dader van huiselijk geweld zijn geweest. Een direct verband tussen alcoholgebruik en het huiselijk  

geweld wordt in negen dossiers gevonden, het is vijf  keer onbekend en één keer is er expli ciet geen 

verband tussen beide factoren. In de regel pleegt deze groep huiselijk geweld onder invloed van alcohol, 
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maar het komt ook voor dat een delict nuchter is gepleegd en dat er naast dit delict sprake is van 

middelenproblematiek.  

 

Een aantal cliënten is vroeg begonnen met het gebruik van middelen, mede omdat zij dat voorbeeld 

kregen in het gezin van herkomst; de jongste was 8 jaar en de oudste begon rond zijn 19e levensjaar.  

De reden dat zij nu (veel) alcohol gebruiken, is volgens henzelf  dat zij er rustig van worden, en soms ook 

als middel (eventueel in combinatie met drugs) om beter in te kunnen slapen. Ook geven zij aan dat 

alcoholgebruik gevoelens en gedachten dempt en om die reden meer gebruiken als zij minder goed in 

hun vel zitten. Eén cliënt geef t aan dat hij gebruikt uit gewoonte en om de verveling tegen te gaan. 

Cliënten lijken het alcoholgebruik slechts in een beperkt aantal gevallen zelf  problematisch te vinden. 

Slechts een enkeling benoemt namelijk de negatieve gevolgen van het eigen alcoholgebruik. Deze 

cliënten geven aan dat ze merken dat ze impulsiever en/of  agressiever worden van alcoholgebruik en 

dat het hun gemoedstoestand (in negatieve zin) versterkt.  

 

Uit delictanalyses blijkt dat er vaak een verband is tussen de agressie en het alcoholgebruik. Vier keer 

wordt dit verband concreet benoemd. In een aantal andere dossiers lijkt het ook aan de orde doordat 

reclasseringswerkers kiezen voor woorden als: kwade dronk, duivels, sneller geprikkeld, geen remming, 

negatieve invloed op gedrag en drempelverlagend. Uit deze delictanalyses blijkt bovendien dat er vaak 

sprake is van comorbiditeit, waarbij met name sprake is van psychische/psychiatrische problematiek 

(naast de aanwezigheid van middelenproblematiek en mogelijke agressieproblematiek). Zeven cliënten 

hebben een diagnose of  er bestaat een sterk vermoeden van een (antisociale) persoonlijkheidsstoornis, 

schizofrenie/paranoïde trekken en lage intelligentie. Verder worden middelenmisbruik, ADHD, PDD 

NOS, beperkte zelf regulatie en PTSS geconstateerd. In vier beschreven casussen wordt in de 

delictanalyse niet concreet over psychische problematiek gesproken. Daar spreekt men bij het duiden 

van het delict bijvoorbeeld van jaloezie of  het niet verwerken van de scheiding van ouders.   

 

De slachtof fers van deze groep zijn in de meeste gevallen de (ex-) partner (en diens eventuele nieuwe 

partner) (zie tabel 2). In 3 van de 15 gevallen is het slachtof fer een ouder van de pleger.  

 

Tabel 2. Slachtoffers  

Slachtoffer Frequentie 

Ex-partner/ex-vriendin 7 

(Een van beide) ouders 3 

Huidige partner/vriendin 2 

Kind van partner 1 

Ex-vriend van huidige partner 1 

Ex-vriendin en haar vriend 1 

 

Tabel 3. Indirecte slachtoffers 

Indirecte slachtoffers Frequentie 

Kind van slachtof fer 1 

 

Tien van de vijf tien mannen woonden ten tijde van het delict alleen, één persoon woonde bij zijn moeder, 

één bij beide ouders, één bij vrouw en zoon, één bij zijn partner en voor de laatste is het onbekend. In 

deze dossierstudie is de dader slechts in twee gevallen de huisgenoot van zijn slachtof fer(s).  
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4.3 Kenmerken en context van de subgroep ‘stalkers’ 

Deze subgroep pleegt volgens de geïnterviewde reclasseringswerkers vooral geweld om controle uit te 

oefenen op hun (ex-)partner. Het betref t vooral mannen die vanuit jaloezie en/of  wantrouwen hun (ex-

)partner stalken. In het geval van ex-partners zou het veelal gaan om mannen die het eindigen van de 

relatie niet kunnen verkroppen. In het geval van partners kan het ook vormen aannemen van 

intimiderend gedrag zoals met grote regelmaat controlerend in de telefoon van de partner kijken. In de 

literatuur worden deze vormen van huiselijk geweld intiem terrorisme genoemd (Verwijs  

en Lunnemann, 2012). Reclasseringswerkers gaven aan dat het alcoholgebruik van deze groep 

versterkend kan werken, in de zin dat situaties onder invloed van alcohol meer extremere vormen kunnen 

aannemen. Hierbij werd onder andere verwezen naar de zaak van Hümeyra (zie Inspectie Veiligheid en 

Justitie, 2019). 

 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat de onderzoeksgroep bestaat uit 13 mannen en 2 vrouwen. Ze zijn 

tussen de 24 en 73 jaar en zijn allen veroordeeld voor ‘belaging’. De delicten waarvoor het huidige 

toezicht is opgelegd, zijn ondergebracht in de volgende categorieën: relationeel geweld, overige vormen 

van mishandeling en bedreiging. Daarnaast komen misdrijven tegen openbare orde en gezag voor. 

Negen van hen zijn eerder dader van huiselijk geweld geweest.  

 

Een direct verband tussen alcoholgebruik en het huiselijk geweld wordt in 11 van de 15 dossiers 

gevonden. In deze groep bevinden zich ook mensen die naast alcohol, allerlei soorten sof t - en harddrugs 

gebruiken, waarmee er – meer dan vooraf  verwacht – een overlap bestaat met de groep polygebruikers 

met (vermoedelijk) LVB (zie paragraaf  4.2). Men geef t aan dat het gebruik ter zelfmedicatie en 

ontspanning dient. Zo dempt het de gevoelens van eenzaamheid en verdriet. Ongeveer vijf  personen 

erkennen dat het ook een negatief  gevolg heef t en dat het gebruik leidt tot agressie en 

grensoverschrijdend gedrag. Uit het volgende citaat uit één van de dossiers blijkt hoe de toezichthouder 

het middelengebruik in relatie tot het delictgedrag duidt:  

 

“Aandachtspunten binnen het toezicht zijn o.a. dat jouw persoonlijkheidsstructuur risico's met  

zich meebrengt. Er is bij jou PTSS, ADHD, een persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in het  

gebruik van alcohol, cannabis en cocaïne vastgesteld. Zo is het van belang dat je clean blijft van 

de verdovende middelen. Middelengebruik leidt bij jou snel tot ontremming of agressief gedrag.  

Door jouw ADHD en PTSS ben je daarnaast minder in staat om gebruik te controleren. Volledige 

abstinentie is dan ook noodzakelijk.” 

- Dossierstudie cliënt C1 - 

 

Kenmerkend voor de groep stalkers is dat bij hen de drang naar contact met het  slachtof fer overheerst. 

Alcohol- (en/of  drugs)gebruik kunnen daarbij een versterkend ef fect hebben10 – aangezien daarbij 

grenzen vervagen, zij zelfcontrole verliezen en sneller overgaan tot het uiten van agressie en f rustraties  

– maar, er blijkt niet altijd een link te zijn tussen het alcoholgebruik en het delictgedrag.  

 

Eén cliënt geef t aan dat het delictgedrag voortkomt uit zijn persoonlijkheid en dat het gebruik van alcohol 

geen probleem vormt. Het komt ook voor dat het huiselijk geweld voortkomt uit persoonlijkheids-

problematiek en dat er daarnaast – niet delict gerelateerd – overmatig veel alcohol (en drugs) wordt 

gebruikt. Voorkomende oorzaken zijn persoonlijkheidsproblematiek bij de dader, persoonlijkheids-

problematiek bij het slachtof fer, psychiatrische problematiek, gebrekkige coping vaardigheden, 

slachtof fer van huiselijk geweld in het verleden, relatieproblemen en werkloosheid.  

 

 
10 In vier van de vijftien gevallen lijkt hier sprake van.  
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Tabel 4. Slachtoffers  

Slachtoffer Frequentie 

Ex-partner 9 

Ex-partner en zijn/haar nieuwe partner 1 

Dochter 2 

Escortdame 11 1 

Vader 1 

 

Tabel 5. Indirecte slachtoffers 

Indirecte slachtoffers Frequentie 

Kinderen 6 

Moeder van slachtof fer 2 

 

Van de stalkers woonde maar één cliënt samen met het slachtof fer. Dit ligt in de lijn der verwachting  

aangezien stalkingsgedrag vaak lijkt te ontstaan in de context van verbroken relaties.  

4.4 Professionele inzet en veranderingen bij de cliënt 

In deze paragraaf  geven we een beeld van de inzet die er per subpopulatie wordt gepleegd, zowel door 

de reclassering als door eventuele andere partijen. Ook laten we zien welke waargenomen 

veranderingen hebben plaatsgevonden, onder andere door te constateren of  gestelde t oezichtsdoelen 

zijn behaald. Op basis van de gehouden interviews proberen we zoveel mogelijk kleuring te geven aan 

de bevindingen uit de dossierstudie. Ook gebruiken we de interviews om de gepercipieerde relatie tussen 

professionele inzet en veranderingen te beschrijven. Daarmee beantwoorden we in deze paragraaf  de 

derde en vierde deelvraag:  

• Wat zijn de interventies, behandelingen en/of  overige verrichtingen van de SVG en andere 

betrokkenen (met specif ieke aandacht voor het handelen dat gericht is op de factoren die een rol 

spelen bij alcoholgebruik en huiselijk geweld)?  

• Wat zijn de veranderingen bij cliënten als mogelijk gevolg van de beschreven interventies, 

behandelingen en/of  overige verrichtingen van de SVG en andere betrokkenen? 

 

In de paragrafen 4.4.1 en 4.4.2 zoomen we in op respectievelijk de polygebruikers met (vermoedelijk) 

LVB en de stalkers. In 4.4.3 beschrijven we de belangrijkste punten die in de interviews met cliënten 

naar voren kwamen ten aanzien van hun ervaringen met de inzet van de reclassering.  

4.4.1 Poly-gebruikers met (vermoedelijk) LVB  

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat het verband tussen alcoholgebruik en huiselijk geweld 

kan variëren. Dit vraagt van werkers een gedegen probleemanalyse, zodat zij kunnen inzetten op 

factoren die bijdragen aan het middelenprobleem en/of  het huiselijk geweld. Uit de dossierstudie blijkt 

dat dit niet altijd (uitgebreid) gebeurt: vijf  maal is er een uitgebreide analyse op de rol van alcoholgebruik 

in het leven van cliënt, vijf  maal deels en vijf  keer niet. Op  de rol van alcoholgebruik bij het delict is alle 

15 keer een analyse. Op de oorzaken van huiselijk geweld is vijf  keer een uitgebreide analyse, zeven 

keer een meer oppervlakkige analyse en drie maal ontbreekt de analyse hierop.  

 

In onderstaande tabel is samengevat wat in de dossierstudie is gevonden ten aanzien van 

toezichtsdoelen, inzet van de reclassering (en andere organisaties) en het (al dan niet) behalen van 

toezichtsdoelen. De daarna volgende tekst geef t deze bevindingen in meer detail weer.  

 
11 Dit is als een huiselijk geweld aangemerkt omdat de dader zijn slachtoffer als meer zag dan enkel een betaalde relatie.  
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Tabel 6. Doelen, interventies en resultaten bij polygebruikers (15 dossiers) 
Leefgebieden Doelen Interventies Aantal 

doelen 
Waarvan 
behaald 

Waarvan 
deels 
behaald 

Waarvan 
niet 
behaald 

Doel 
nog 
actief 

Huiselijk 
geweld 

Inzicht in 
delictgedrag, 
behandeling gericht 
op vaardigheden en 
inzicht in 
problematiek, 
stabiliteit in relaties, 
rust in het leven, zich 
houden aan het 
contactverbod, geen 
delicten meer plegen, 
openheid over het 
delict en veilig contact 
met de slachtoffers 

Systeem-
gesprekken, 
samenwerken 
wijkagent, 
gesprekken met 
cliënt en 
elektronische 
monitoring 

15 3 3 8 0 

Alcohol (of 
drugs) 

Abstinentie, controle 
over gebruik en geen 
problemen door 
gebruik 

Klinische 
behandeling, 
Leefstijltraining, 
Urine- of 
ademcontrole, 
bloedonderzoek 

15 1 3 9 2 

Gezondheid Meewerken aan 
behandeling, positief 
sociaal netwerk, 
psychische stabiliteit, 
vergroten fysieke 
conditie, houden aan 
afspraken, 
medicatietrouw, 
methadon afbouwen, 
inzicht krijgen in 
gedachten en 
leefwereld, impulsen 
onder controle 
houden, omgaan met 
stress en goed in je 
vel zitten 

Klinische 
behandeling, 
leefstijltraining, 
meldplicht-
gesprekken 

13 3 0 4 6 

Wonen Passende woning en 
stabiel wonen 

Begeleidend 
woontraject, 
ambulante 
begeleiding 

13 2 0 3 7 

Dagbesteding Passende 
dagbesteding 

Zorgwerkplaatse
n, UWV, 
werkbegeleiders 

10 0 1 5 4 

Financiën Schuldenvrij, stabiele 
financiële situatie, 
legaal inkomen en 
inzage geven in 
financiën 

Bewindvoering  6 0 0 0 6 
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Bijzondere voorwaarden 

Omdat bijzondere voorwaarden leidend zijn voor het toezicht, informeren deze de formulering van de 

toezichtsdoelen. Daarom is het nuttig eerst vast te stellen op welke bijzondere voorwaarden de 

reclassering geacht wordt toe te zien (zie onderstaande tabel). 

 
Tabel 7. Opgelegde bijzondere voorwaarden bij polygebruikers met (vermoedelijk) LVB (15 dossiers) 

Opgelegde bijzondere voorwaarde Aantal keer opgelegd  

Meldplicht 14 

Behandelverplichting  14 

Verplichte opname in zorginstelling  8 

Begeleid wonen/maatschappelijke opvang 7 

Alcohol- of  drugsverbod12 5 

Contactverbod 4 

Locatieverbod 3 

Locatiegebod 2 

Gedragsinterventie 2 

 

De meldplicht houdt in dat iedere cliënt zich bij de reclassering dient te melden gedurende het toezicht 

met de f requentie die de reclassering noodzakelijk acht. De inhoud van de behandelverplichting kan 

verschillen. In sommige gevallen wordt er een tijdspad gesteld, stabilisatie in een intramurale instelling, 

behandeling bij een intramurale instelling en op aanwijzing meewerken aan begeleid of  beschermd 

wonen. Ook kan een ambulante behandeling worden opgelegd of  het volgen van een gedragstraining, 

deze laatste kan de reclassering zelf  geven. De behandelingen, zowel intra- als extramuraal en het  

begeleid of  beschermd wonen worden door een derde organisatie aangeboden. Bij veertien cliënten 

worden behandelingen op het gebied van psychische problemen en verslavingsproblemen geboden. De 

vijf tiende cliënt heef t een ISD maatregel. De behandelverplichting heef t dus veel overeenkomsten met 

de verplichting tot begeleid of  beschermd wonen en de gedragsinterventie. Het alcohol - of  drugsverbod 

wordt vaak door de reclassering of  begeleidende instelling gecontroleerd door urine, bloed of  

ademcontrole, de verplichting om daaraan mee te werken is opgenomen in de bijzondere voorwaarde.  

Tot slot wordt het contactverbod, locatieverbod en locatiegebod door de reclassering of  pol itie 

gehandhaafd. Dit kan door elektronische monitoring, door gesprekken of  op melding van bijvoorbeeld 

het slachtof fer.  

 

Doelen 

In onderstaande tekst wordt per thema beschreven welke toezichtsdoelen zijn opgesteld, welke inzet  

en/of  interventies zijn gepleegd en in hoeverre doelen – volgens de registratie van toezichthouders zelf  

– zijn behaald. Het is hierbij goed te realiseren dat de geselecteerde doelgroep weliswaar aan het einde 

van de toezichtsperiode zit, maar deze nog niet heef t afgerond. Daarmee is het realistisch dat nog niet  

alle doelen zijn behaald.  

 

Alcohol  

In alle vijf tien dossiers zijn doelen omtrent het alcoholgebruik gevonden. De doelen variëren van 

abstinentie van alcohol (en drugs) (11x), controle over gebruik  (2x) en niet in de problemen komen door 

 
12 Hoewel iedereen een doel heeft op het gebied van alcoholgebruik (zie ‘doelen’) is het aantal verboden relatief laag. Een 
verbod wordt mogelijk als een te zwaar middel gezien. Een andere verklaring voor het relatief lage aantal verboden is wellicht te 
vinden in het feit dat gecontroleerd alcoholgebruik al wordt ‘ afgedwongen’ doordat 14 van de 15 cliënten een 

behandelverplichting opgelegd krijgen, en deelname aan de meeste behandelingen pas kunnen plaatsvinden als de cliënt niet 
onder invloed verschijnt. 
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gebruik (2x). Alcohol en drugs worden regelmatig samen genoemd in het doel, dat is in lijn der 

verwachting gezien deze groep gekenmerkt wordt door polygebruik.  

 

In de meeste gevallen wordt het alcohol- en/of  drugsverbod gecontroleerd met behulp van urinecontroles  

(UC’s) door de reclassering of  door de klinische setting waar de cliënt verblijf t. Dit varieert van twee keer 

per week tot steekproefsgewijs. Meerdere cliënten volgen een klinische behandeling voor het gebruik 

(6x) of  een leefstijltraining (2x). Het resultaat van de behandeling is voor iedereen verschillend. Sommige 

cliënten zijn gedurende het toezicht abstinent van middelen, anderen gebruiken het meer gecontroleerd 

en een enkeling gebruikt even excessief  als voor het toezicht. Sommige cliënten hebben inzicht  

verkregen in de reden voor gebruik of  in de voor- en nadelen van het gebruik. Ook erkennen enkelen 

dat zij in de toekomst niet meer willen gebruiken. Anderen geven juist aan dat ze na het toezicht graag 

weer ‘af  en toe een biertje’ willen drinken.  

 

Het gestelde doel is vier keer behaald, waarvan één keer volledig. De reclassering vervult voor deze 

cliënten een ‘de stok-achter-de-deur-functie’ (en cliënten zich vanwege strafdreiging aan de 

voorwaarden houden) of  heef t de cliënt doorverwezen naar de juiste zorg die met de cliënt het doel heef t 

weten te bereiken.  

 

Het gestelde doel is elf  keer niet bereikt, in twee gevallen is het doel nog niet afgerond. Het niet behalen 

van het gestelde doel wordt door de uitvoerder van het dossieronderzoek toegeschreven aan 

verschillende factoren. De oorzaak wordt zeven maal toegeschreven aan de houding, motivatie en 

vaardigheden van de cliënt. Eén cliënt woont momenteel in een gesloten setting, waardoor nog 

onbekend is hoe deze cliënt in vrijheid omgaat met alcoholgebruik. In één dossier staat niets beschreven 

over de voortgang op middelengebruik. 

 

Huiselijk geweld 

Alle vijf tien cliënten hebben doelen op het gebied van voorkomen van (herhaling van) huiselijk geweld. 

De doelen hebben betrekking op inzicht in delictgedrag, behandeling gericht op vaardigheden en inzicht 

in problematiek, stabiliteit in relaties, rust in het leven, zich houden aan het contactverbod (3x), geen 

delicten meer plegen, openheid over het delict en veilig contact met de slachtof fers.  

 

Om bovenstaande doelen te behalen is vaak, net zoals bij de doelen omtrent middelengebruik, een 

klinische behandeling ingezet. In de enkele casussen waarbij sprake is van wederzijds partnergeweld,  

wordt bij één cliënt systeemgesprekken ingezet die hij met zijn partner volgt. Tot slot werkt de 

reclassering in sommige casussen intensief  samen met de wijkagent om overtreding van het  

contactverbod en escalatie bij contact te voorkomen. Dit contact - of  locatieverbod wordt gecontroleerd 

door gesprekken en in sommige gevallen de inzet van een enkelband met GPS.  

 

Zes cliënten hebben hun gestelde doel behaald, waarvan drie deels. De uitvoerder van het 

dossieronderzoek koppelt dit vier keer aan de inzet van de reclassering. Cruciaal aan de 

reclasseringsinzet is de stok achter de deur door de reclassering en het doorverwijzen naar juiste 

hulpverlening. Ook de motivatie van de cliënt blijkt cruciaal in het behalen van het doel. Acht cliënten 

hebben hun doel niet gehaald. Dit is te wijten aan de houding, motivatie en de vaardigheden van de 

cliënt. Eén cliënt heef t het doel niet behaald in verband met zijn psychische gezondheid. Over één cliënt 

ontbreekt verdere informatie.   
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Wonen 

Voor dertien cliënten zijn doelen gesteld op het gebied wonen. Alle doelen gaan over het vinden of  

behouden van een passende woning (al dan niet beschermd) en stabiliteit op woongebied. Een aantal 

van hen combineert het woondoel met zinvolle dagbesteding, structuur en f inanciën, die doelen worden 

hier besproken en komen niet terug bij de desbetref fende leefgebieden. Voor veel cliënten in deze groep 

geldt dat zij in een klinische setting verblijven of  verbleven. Het te bewandelen pad is voor deze groep 

min of  meer vastgelegd, zij dienen vanuit de klinische setting naar begeleid wonen te gaan. Vanuit daar 

wordt gekeken of  de mate van begeleiding afgebouwd kan worden naar zelfstandig wonen met eventueel 

ambulante begeleiding. De reclassering werkt hierbij samen met RIBW’s (Regionale Instelling voor 

Beschermd Wonen), Exodus en Humanitas. Ook helpt de reclassering cliënten in contact met de 

gemeente, woningcoöperaties en meldt ze aan bij bovengenoemde organisaties. Voor de enkeling die 

zelfstandig, zonder begeleiding kan wonen helpt de reclassering bij inzicht in woongedrag en het 

voorkomen van het verlies van een woning. 

 

Uit onderstaande tekst uit één van de dossiers blijkt welk type ondersteuning door derden wordt geboden 

aan cliënten van de reclassering, waarbij de reclassering veelal een indicerende en monitorende rol 

heef t:   

 

"Betrokkene heeft als bijzondere voorwaarde dat hij moet deelnemen aan begeleid wonen of 

maatschappelijk opvang. Betrokkene woont bij zijn moeder en hij heeft al jaren ambulante 

woonbegeleiding van Humanitas Homerun. Humanitas Homerun biedt trajectbegeleiding op maat  

voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Humanitas Homerun heeft met de 

woningbouwvereniging laten vastleggen dat betrokkene na het overlijden van zijn moeder in huis  

kan blijven wonen. Betrokkene is zorgzaam naar zijn moeder. Hij onderhoudt de woning door deze 

te schilderen en dergelijke. Humanitas Homerun helpt betrokkene bij de contacten die betrokkene 

heeft met instanties, zoals het UWV en uitzendbureaus. Verder helpt Humanitas betrokkene bij zijn 

administratie. De ambulante woonbegeleiding varieert van wekelijks of één keer in de twee weken.  

De reclassering is van mening dat betrokkene deze vorm van ambulante woonbegeleiding nodig 

heeft." 

- Casus A30 - 

 

De gestelde doelen zijn in twee gevallen gehaald, dit is volgens de dossieronderzo eker deels te koppelen 

aan de inzet van de reclassering. Voornamelijk de inzet en motivatie van de cliënt hebben bijgedragen 

aan het bereiken van het doel. Ook de hulpverlening door een derde partij, Triade, was cruciaal voor het 

behalen van het doel. Het overgrote deel van de cliënten (10) heef t het doel (nog) niet behaald. Twee 

van de cliënten verblijven in een gesloten setting en zijn daardoor niet in staat om deze doelen te 

behalen. Voor vijf  cliënten is het traject om een woning te bemachtigen nog niet  afgerond. Het niet  

bereiken van de doelen door de laatste drie cliënten is volgens de dossieronderzoeker niet te koppelen 

aan de inzet van de reclassering. Het niet bereiken van de doelen wordt geweten aan het gedrag, de 

inzet en motivatie van de betrokken cliënten.  

 

Dagbesteding 

Voor tien cliënten is een doel gesteld op het gebied van dagbesteding. De doelen betref fen passende 

dagbesteding (7 keer), hier komt ook twee maal een combinatiedoel voor die hierboven nog niet 

besproken is. Eén cliënt benoemt specif iek dat hij voornemens is om samen te werken met het UWV om 

werk te vinden.  
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Het nut van dagbesteding wordt voor iedere cliënt gezien, veelal om te voorkomen dat iemand zich 

verveelt of  vervalt in oud gedrag. Een aantal cliënten volgt dagbesteding in de kliniek waar zij verblijven. 

Een ander aantal werkt via het UWV of  een zorggroep aan het opstarten van dagbesteding. Een enkeling  

heef t zelf  een baan gevonden. Tegelijkertijd blijkt dat het niet de banen zijn die hen de door de 

reclassering beoogde stabiliteit geven. Een aantal cliënten werkt namelijk (deels) zwart, een persoon 

drinkt alcohol tijdens zijn werkzaamheden en weer een ander verliest als ZZP'er regelmatig een klus 

door zijn disfunctionele levensstijl. Eén van hen geef t aan hoe bepalend het toezicht is voor het type 

baan dat hij kan accepteren (en behouden): 

 

“Ik heb allerlei banen gehad in de afgelopen periode. Maar ik kon dat moeilijk volhouden omdat 

ik iedere keer op werkdagen bij de reclassering moest verschijnen of naar therapieën moest. Ik 

kan dan niet iedere twee weken zeggen dat ik naar de tandarts moet en zodra ik eerlijk ben,  

verlies ik mijn baan. Dat heeft me min of meer gedwongen om banen buiten de werktijden van 

de reclassering te zoeken. Zodat ik niet hoef te zeggen wat ik ga doen.”  

– Respondent A27 –   

 

Eén persoon heef t zijn doel deels bereikt. Dit is gelukt doordat de cliënt zelf  al gemotiveerd was en de 

reclassering daar verder op heef t ingezet. De overige negen personen hebben hun gestelde doelen 

(nog) niet bereikt. Bij vier personen is het doel nog actief . Bij drie anderen wordt het niet behalen van het 

doel geweten aan gedrag, motivatie en vaardigheden. Tot slot  kampt één cliënt met psychiatrische 

problematiek en de laatste cliënt volgt dagbesteding in de kliniek waar hij of  zij verblijf t.  

 

Financiën 

Voor zes cliënten zijn doelen gesteld op het gebied van f inanciën. Twee maal is als doel gesteld om een 

stabiele f inanciële situatie te bereiken. Schuldenvrij zijn, een legaal inkomen hebben en inzage geven in 

f inanciën zijn de andere doelen. De doelen zijn alle nog actief .  

 

De meeste cliënten staan onder f inancieel bewind. De dossiers wekken de indruk dat de reclassering 

vooral een rol heef t in doorverwijzing naar een derde partij (waaronder bijvoorbeeld schuldhulpverlening) 

en de monitoring op de voortgang van de geformuleerde doelen. We zien bijvoorbeeld in de dossiers dat 

drie cliënten onder bewind staan, één cliënt door de begeleidende zorginstelling wordt geholpen en twee 

cliënten met maatschappelijk werk aan de slag gaan met f inanciën.  

  

Gezondheid  

Voor dertien cliënten zijn doelen gesteld op het gebied van gezondheid, waarbij in sommige doelen 

meerdere doelen zijn opgenomen. De doelen zijn meewerken aan de behandeling (5x), opbouwen van 

een positief  sociaal netwerk (5x), psychische stabiliteit, vergroten van fysieke conditie, houden aan 

afspraken, medicatietrouw, methadon afbouwen, inzicht krijgen in gedachten en leefwereld, impulsen 

onder controle houden, omgaan met stress en goed in je vel zitten. Deze laatste negen doelen komen 

allen één keer voor.  

 

De doelen zijn verschillend van aard, en daarmee de inzet ook. Veel cliënten in deze dadergroep volgen 

een klinische behandeling. Het meest voorkomend is een traject van een FPA, begeleid wonen en 

onderzoeken naar de mate waarin een cliënt zelfstandig  kan wonen. Gedurende de tijd in een FPA wordt 

er diagnostiek uitgevoerd, volgen cliënten therapieën op het gebied van middelengebruik en agressie, 

maar ook bijvoorbeeld beeldende therapie om alternatieve uitingsvormen te vinden. Voor een enkeling  

staat LVB dusdanig op de voorgrond dat er enkel praktische begeleiding wordt geboden door een kliniek 

of  zorginstelling. Het nakomen van afspraken is een behandelgerelateerd doel. Dit doel wordt besproken 
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tijdens de meldplichtcontacten en de reclassering investeert in een goede behandelrelatie. In één dossier 

staat specif iek benoemd dat een cliënt door onmacht zich niet altijd aan afspraken houdt, maar wel meer 

inzicht geef t in zijn belevingswereld, waardoor het duidelijker wordt dat het gewoon niet al tijd lukt. Hierom 

bestraf t de reclassering het niet. Tot slot volgen twee cliënten de leefstijltrainingen die de reclassering 

zelf  aanbiedt.  
 

Sociaal netwerk 

Wat betref t het opbouwen en onderhouden van een steunend sociaal netwerk is het niet duidelijk of  er 

sprake is van een bepaalde interventie of  inzet van de reclassering. Het lijkt wel een onderwerp van 

gesprek te zijn gedurende de contacten met de cliënten. Drie doelen zijn op dat vlak behaald. De ene 

door de motivatie van de cliënt en de bijzondere voorwaarde als stok achter de deur. Het tweede doel is 

behaald doordat de reclassering een gedragsinterventie heef t toegepast. Het derde doel is behaald door 

het inzetten van de juiste hulpverlening en het motiveren van de betrokken cliënt. De overige doelen zijn 

(nog) niet behaald. Zes doelen zijn nog actief . De overige doelen zijn niet gehaald door gedrag, houding, 

denkpatronen of  vaardigheden van de cliënt, doordat het op medische indicatie niet haalbaar bleek en 

door psychische problematiek van een van de cliënten.  

4.4.2 Stalkers 

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat het verband tussen alcoholgebruik en huiselijk geweld 

kan variëren. Dit vraagt van werkers een gedegen probleemanalyse, zodat zij kunnen inzetten op 

factoren die bijdragen aan het middelenprobleem en/of  het huiselijk geweld. Uit de dossierstudie blijkt 

evenwel dat dit niet altijd (uitgebreid) gebeurt: voor deze groep is zeven maal een uitgebreide analyse 

uitgevoerd over de rol van het gebruik van alcohol in het leven van de cliënt. Vijf  keer ontbreekt deze 

analyse volledig en drie keer is slechts ten dele een analyse uitgevoerd. Op de rol van het alcoholgebruik 

in het delict gedrag is 13 keer een analyse, waarvan zes keer uitgebreid. Twee maal ontbreekt deze 

analyse. Ook is er vijf  maal een uitgebreide analyse op de oorzaken van het huiselijk geweld en tien 

maal is deze er ten dele. 
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Tabel 8. Doelen, interventies en resultaten bij stalkers (15 dossiers) 
Leefgebieden Doelen Interventies Aantal 

doelen 

Waarvan 

behaald 

Waarvan 

deels 

behaald 

Waarvan 

niet 

behaald 

Doel 

nog 

actief  

Huiselijk 

geweld 

Geen contact met het 

slachtoffer, geen 
overtreding 

locatieverbod, 

behandeling omtrent 
coping, emoties en 

impulsen, 

slachtofferbewustzjin 
en bespreekbaarheid. 

Samenwerken 

wijkagent, 
gesprekken met 

cliënt en 

elektronische 
monitoring 

15 4 4 6 1 

Gezondheid Meewerken 
behandeling, open en 

eerlijk zijn, inzicht in 

problemen en 
handvatten om hier 

mee om te gaan. 

Klinische 
behandeling, 

leefstijltraining, 

meldplichtgespr
ekken 

15 3 5 6 1 

Alcohol (of 

drugs) 

Abstinentie, controle 

over gebruik, stoppen 

met gebruik als 
coping, stoppen met 

plegen delicten onder 

invloed en eerlijk zijn 
over gebruik en zucht 

Klinische 

behandeling, 

Leefstijltraining, 
Urine- of 

ademcontrole, 

bloedonderzoek 

13 5 4 1 3 

Dagbesteding Passend werk, 
structureel werk, 

gunstige 

maatschappelijke 
uitgangspositie, actief 

zoeken naar werk 

Zorgwerkplaatse
n, UWV, 

werkbegeleiders 

9 2 0 0 7 

Financiën Schuldenvrij, 

meewerken aan 

bewindvoering, 
financieel gezonde 

situatie creëren en 

actief aan de slag met 
financiële situatie  

Bewindvoering  6 1 2 1 1 

Wonen Stabiele zelfstandige 
huisvesting 

Begeleidend 
woontraject, 

ambulante 

begeleiding 

4 2 0 2 0 

 

Bijzondere voorwaarden 

Zoals in onderstaande tabel is te zien, is de meest voorkomende bijzondere voorwaarde de meldplicht 

(15 keer) en de behandelverplichting (14 keer), gevolgd door contactverboden, drugs - en of  

alcoholverboden, locatieverboden, locatiegebod, begeleid wonen / maatschappelijke opvang en opname 

zorginstelling. Er is dus vaak sprake van een combinatie van voorwaarden.  
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Tabel 9. Opgelegde bijzondere voorwaarden bij stalkers (15 dossiers) 

Opgelegde bijzondere voorwaarde Aantal keer opgelegd  

Meldplicht 15 

Behandelverplichting  14 

Contactverbod 10 

Alcohol- of  drugsverbod13 8 

Locatieverbod 5 

Verplichte opname in zorginstelling  3 

Begeleid wonen/maatschappelijke opvang 3 

Gedragsinterventie 2 

Locatiegebod 1 

 

Uit de dossiers en de interviews is gebleken dat in het meldplichtcontact de toezichthouder vaak het  

verloop van het traject bespreekt, controleert of  de cliënt zich nog aan de voorwaarden houdt en op de 

hoogte blijf t van de dagelijkse gang van zaken in het leven van de cliënt. Hoe het contactverbod wordt 

gehandhaafd is slechts een keer opgenomen in de voorwaarden. Daaruit blijkt dat de politie dit 

controleert. Maar uit gesprekken bleek dat ook de toezichthouder hier in gesprekken aandacht aan 

besteed – waarbij de toezichthouder dus vaart op de openheid van de cliënt hierover. De locatiegeboden 

en -verboden worden gecontroleerd middels elektronische monitoring en gesprekken met de cliënt. Het 

alcohol- en drugsverbod wordt gecontroleerd middels urine-, bloed- en ademonderzoek, en soms wordt 

(ook) de alcoholmeter ingezet. De uitvoering van deze controle ligt in het geval van klinische opnamen 

vaak bij de kliniek. De behandelverplichting houdt vaak in dat een cliënt zich meldt bij een forensische 

kliniek, in de meeste gevallen om te worden behandeld voor verslavingen. Maar er staat ook vaak in de 

voorwaarden dat iemand zich moet laten behandelen voor onderliggende problematiek. In het verlengde 

van de behandelverplichting moet iemand zich, na opname in een klinische setting, gefaseerd laten 

begeleiden naar zelfstandig wonen, door beschermd of  begeleid wonen. Naast de kliniekopname komt 

het ook voor dat iemand ambulante hulpverlening krijgt voor verslavingen.  

 

Doelen 

Hieronder geven we per thema weer welke toezichtsdoelen zijn opgesteld, welke inzet en/of  interventies 

zijn gepleegd en in hoeverre doelen – volgens de registratie van toezichthouders zelf  – zijn behaald. Ook 

voor deze groep is het hierbij goed te realiseren dat de geselecteerde cliënten weliswaar aan het einde 

van de toezichtsperiode zit, maar deze nog niet hebben afgerond. Daarmee is het realistisch dat nog 

niet alle doelen zijn behaald.  
  

 
13 Hoewel iedereen een doel heeft op het gebied van alcoholgebruik (zie ‘doelen’) is het aantal verboden relatief laag. Een 
verbod wordt mogelijk als een te zwaar middel gezien. Een andere verklaring voor het relatief lage aantal verboden is wellicht te 
vinden in het feit dat gecontroleerd alcoholgebruik al wordt ‘ afgedwongen’ doordat 14 van de 15 cliënten een 

behandelverplichting opgelegd krijgen, en deelname aan de meeste behandelingen pas kunnen plaatsvinden als de cliënt niet 
onder invloed verschijnt. 



 

 

 

 

 

Titel  Verkenning maatschappelijke impact van reclasseringsinzet bij cliënten die huiselijk geweld pleegden 

en kampen met alcoholproblematiek 

Pagina  38 / 64 

 

 

Alcohol/middelengebruik  

Voor dertien cliënten zijn doelen gesteld aangaande alcoholgebruik, welke qua inhoud variëren. Zeven 

doelen betref fen volledige abstinentie van alcohol (en andere middelen) en drie doelen gaan over het 

gebruik onder controle hebben. Eén doel gaat specif iek over het gebruik van alcohol als coping 

mechanisme. Eén cliënt heef t op dit vlak een delictgerelateerd doel: hij wil stoppen met het plegen van 

delicten onder invloed van alcohol. Tot slot komt open en eerlijk zijn over middelengebruik en zucht naar 

middelen voor. Een van de cliënten die – ondanks problematisch alcoholgebruik – geen doelen (noch 

bijzondere voorwaarden) heef t op het gebied van alcoholgebruik, is een recidiverende cliënt die al 

jarenlang steeds nieuwe toezichten opgelegd heef t gekregen. In een interview geef t hij aan dat hij niet  

met zijn alcoholproblematiek wil worden geholpen (‘dat werkt niet bij mij’). Het lijkt er daarmee op dat bij 

sommige cliënten het alcoholgebruik geen, of  veel minder, in het toezichtstraject wordt geadresseerd 

omdat is gebleken dat dat door motivatiegebrek toch weinig zoden aan de dijk zet. 

 

Cliënten krijgen diverse vormen van hulp op het gebied van alcoholgebruik, waaronder klinische 

behandeling, een ambulante behandeling of  leefstijltraining. Hierbij wordt niet alleen het problematische 

gebruik zelf  aangepakt, maar wordt ook gefocust op de achterliggende problematiek, waardoor het 

problematisch gebruik in potentie bij de wortel wordt aangepakt. Tegelijkertijd blijkt uit de verhalen van 

de geïnterviewde cliënten dat pogingen om van het problematische alcoholgebruik af  te komen in het 

verleden al meerdere malen zijn mislukt. Een van hen wijt dat deels aan het feit dat de geboden 

ambulante hulpverlening onvoldoende aansluit bij de behoef ten van ‘een verslaafde’:  

 

“Ja, kijk, op een gegeven moment weet je zelf ook wel dat je niet goed bezig bent, maar dan heb 

je niets aan een gesprekje van een keer in de twee weken op dinsdagmiddag. En dan zeggen 

ze tegen je: Goh, als je nou problemen hebt of je hebt het even moeilijk… je kunt me altijd bellen.  

Nou ik schoot bijna in de lach. Ik zeg: wanneer hebben mensen zoals ik het moeilijk? Dat is niet  

om half 4 ‘s middags, dat is om 3 uur 's nachts. Als iedereen op zijn bed ligt en het is donker… 

dan zit je te malen en dan gebruik ik. Jongens, ik vind het heel aardig aangeboden, maar hier 

heb ik niets aan.”  

- Respondent C11 - 

 

In het verklaren van het uitblijven van resultaten op verslavingsgebied wijzen cliënten niet alleen naar 

de hulpverlening, maar kijken ook naar hun eigen rol daarin.  Zo wordt aangegeven dat behandelingen 

niet succesvol waren omdat zij er zelf  nog onvoldoende voor open stonden en/of  de noodzaak nog niet 

echt voelden. Zij onderkennen daarmee dat ongeacht welke professionele inzet was gepleegd, zij toch 

middelen zouden zijn blijven gebruiken. Ook gaf  één van hen aan dat behandeling vooral ef fect heeft 

zolang het toezicht duurt. Hij is van plan na af loop van het toezicht weer – op een verantwoorde manier 

– alcohol te gaan gebruiken. Hoe dit verenigbaar is met zijn eigen constatering dat als hij gebruikt, dat 

meteen ‘fors en dagelijks’ is, kan de cliënt zelf  ook niet goed uitleggen.   

 

Negen cliënten hebben hun doelen omtrent het alcoholgebruik bereikt, waarvan vier het doel deels 

hebben bereikt. Uit de dossiers blijkt dat cliënten gedurende het toezicht vaak abstinent zijn van alcohol, 

waarschijnlijk mede omdat dit wordt gecontroleerd door urinecontroles of  de alcoholmeter. Drie keer 

wordt dat door de dossieronderzoeker direct gekoppeld aan de inzet van de reclassering, twee keer 

wordt dat indirect gekoppeld aan de inzet. De deels behaalde doelen worden niet gekoppeld aan de 

inzet van de reclassering. De vier niet behaalde doelen worden ook niet gekoppeld aan de inzet van de 

reclassering. In drie van de vier gevallen wordt er nog aan het doel gewerkt.  
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De kracht van de reclasseringsinzet wordt gevonden in twee zaken. Het controleren van de naleving van 

de bijzondere voorwaarden en het doorverwijzen naar de juiste hulpverlening worden beide als helpend  

gezien. Daarnaast wordt de motivatie van de cliënt als essentieel genoemd. Uit de interviews is bekend 

dat sommige doelen (deels) behaald worden door externe factoren die niet te relateren zijn aan de 

reclassering, noch aan de motivatie van de cliënt. Zo bleek een problematische drinker na een 

coronabesmetting veel minder goed tegen alcohol te kunnen, waardoor hij aanzienlijk minder is gaan 

drinken. Daar waar de doelen niet worden gehaald wordt door de dossieronderzoeker het gebrek aan 

motivatie bij de cliënt genoemd. Uit de interviews met toezichthouders weten we dat sommigen van hen 

duidelijk onder woorden kunnen brengen waarom een cliënt alcohol gebruikt en in het toezicht ook 

proberen om te interveniëren op die onderliggende oorzaak, in de hoop om tijdens het toezicht niet 

slechts aan symptoombestrijding te doen. Zo deed een toezichthouder pogingen om de eenzaamheid 

van zijn cliënt te verminderen door (onder andere) in te zetten op het uitbreiden van zijn sociale netwerk  

via vrijwilligerswerk. Uit die casus bleek enerzijds hoe nauw een dergelijke aanpak luistert – de cliënt 

vond het voorgestelde vrijwilligerswerk niets. Anderzijds bleek hoeveel inspanning het van een 

reclasseringswerker vraagt om een cliënt te bewegen tot het leggen van nieuwe sociale contacten. 

Cliënten in een sociaal isolement hebben daar moeite mee, de aanpak vereist een lange adem van 

meegaan naar de locatie van vrijwilligerswerk, het begeleiden van de eerste interacties en het vervolgens 

coachen op sociale vaardigheden. Dat is tijd die een reclasseringswerker in de regel niet heef t.  

  

Huiselijk geweld 

Alle 15 personen hebben een doel op het voorkomen van (herhaling van) huiselijk geweld. Het meest 

voorkomende doel is geen contact meer met het slachtof fer (8x), niet op plekken komen waar zij het 

slachtof fer zouden kunnen tref fen (3x), behandeling voor coping vaardigheden, omgaan met emoties en 

controleren van impulsen (8x), slachtof ferbewustzijn (2x) en bespreekbaarheid (2x).  

Acht cliënten hebben hun doel op het gebied van huiselijk geweld bereikt, waarvan vier deels. Het  

bereiken van het doel wordt zeven keer gekoppeld aan de inzet van de reclassering, waarvan één keer 

indirect (door het opleggen van een contactverbod). Het bereiken van dergelijke doelen gaat bijvoorbeeld 

over het zich kunnen verplaatsen in het slachtof fer en de eigen rol in het delict volledig kunnen 

onderschrijven. Van de zeven cliënten die hun doel niet hebben bereikt, werkt er één persoon nog aan 

het bereiken van het doel. Het niet bereiken van het doel wordt één keer gekoppeld aan de reclassering 

en zes keer niet. Een van de cliënten verwoordt tref fend hoe moeilijk het is om aangeleerde 

vaardigheden blijvend toe te passen in situaties, helemaal als er drank in het spel is:  

 

“Als je vast zit, dan zeg je altijd in jezelf: Nou dit is de laatste keer. Maar ja, dan zit je jezelf in de 

zeik te nemen, want meestal is dat niet de laatste keer. Ligt ook aan de omstandigheden waarin 

je terecht komt, waar je dan op gaat reageren. Dat is soms lastig als je in de werkelijkheid in de 

samenleving in conflicten komt. Ja, dan kom je toch al snel in een celletje te zitten.[…] Als ik 

onder een invloed ben van een paar biertjes. Kijk dan kan niemand me helpen, ook mijn vader en 

mijn dochter niet, want dan ga ik gewoon als een paard met oogkleppen gewoon door, dus ja.” 

             – Respondent C4 – 

 

Ook hier wordt de kracht van de reclassering toegedicht aan “de stok achter de deur” bij de uitvoering 

van de bijzondere voorwaarden. Ook het in gesprek bli jven, het motiveren van de cliënt en het 

organiseren van de juiste hulpverlening worden genoemd. Voor het niet behalen van het doel, niet  

gekoppeld aan de inzet van de reclassering worden de motivatie, het gedrag van de cliënt en de 

psychische problematiek van de cliënt genoemd.  
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Opvallend is dat in de beginperiode van het toezicht een enkeling het contactverbod  overtreedt, maar 

naarmate het toezicht vordert, worden de contactverboden goed nageleefd en benoemen cliënten dat 

ze rust ervaren door het beëindigen van het contact. Deze doelen worden in de meldplichtcontacten 

besproken en er worden klinische en ambulante behandelingen geboden.  

 

Wonen 

Voor vier cliënten zijn er doelen gesteld op het gebied van wonen. Allen gericht op  stabiele, zelfstandige 

huisvesting, passend bij de probleemanalyse die de reclassering met de cliënt heef t gemaakt. De doelen 

worden veelal bereikt door een traject van beschermd wonen en ambulant begeleid wonen. Waarbij voor 

een enkeling het begeleid wonen ook het einddoel van het zoeken naar een woonruimte blijkt te zijn. Dit 

gaat in samenwerking met externe partijen.  

 

Twee cliënten hebben hun woondoelen behaald, twee cliënten hebben dit niet. Een van de cliënten die 

zijn woondoel niet behaald heef t, kwam vanuit een situatie van dakloosheid en heef t weliswaar op 

verschillende locaties woonruimte gehad, maar dat was – mede door zijn eigen gedrag – maar van korte 

duur. Dat hij nu op een klein kamertje woont, biedt hem weliswaar een dak boven het hoofd, maar het is 

geen ruimte waarin hij zijn kinderen zou kunnen ontvangen – terwijl het weer opstarten van contacten 

met zijn kinderen nu juist een belangrijk doel is. En bovendien is ook deze ruimte tijdelijk van aard en 

biedt daarmee niet de stabiliteit die wenselijk is om met andere aspecten van zijn problematiek aan het  

werk te kunnen gaan. De betref fende cliënt verwijt het de reclassering dat er ‘mooie woorden’ op de site 

staan ten aanzien van het belang van huisvesting, en de hulp die de reclassering op dat v lak kan bieden, 

maar dat die in de praktijk ‘niets te bieden heef t’. Een van de geïnterviewde toezichthouders geef t aan 

dat de reclassering – buiten het toeleiden naar begeleid of  beschermd wonen – inderdaad nauwelijks tot 

geen mogelijkheden heef t in het bieden van huisvesting.  

 

Bij het behalen van het woondoel koppelt de dossieronderzoeker eenmaal de inzet van de reclassering  

direct aan het succes en voor de ander deels. Het niet bereiken van het doel is volgens de 

dossieronderzoeker niet te koppelen aan de inzet van de reclassering. De samenwerking tussen de 

cliënt, de reclassering en een zorgorganisatie worden als cruciaal beschouwd voor het behalen van het  

doel. De cliënt die het doel deels behaald heef t, is aangemeld voor convenant wonen. Convenant wonen 

is bedoeld voor mensen die vanuit een zorginstelling (weer) zelfstandig gaan wonen. Dit betekent dat de 

cliënt onder voorwaarden voorrang krijgt op een huurwoning. Hij krijgt een contract voor een jaar en 

naast de cliënt tekent ook de zorginstelling of  reclassering. Eén van de twee cliënten die zijn doel nog 

niet hebben behaald, woont momenteel nog in een klinische setting en is nog niet zo ver, de andere 

heef t diverse woongelegenheden niet weten te behouden en krijgt nieuwe begeleiding aangeboden op 

het gebied van wonen. 

 

Dagbesteding 

Voor negen cliënten zijn doelen geformuleerd op het gebied van dagbesteding. Ze gaan voornamelijk 

over passend werk, structureel werk, gunstige maatschappelijk positie (werk, wonen, f inanciën en 

netwerk in één), of  het actief  zoeken naar werk. Een aantal van deze cliënten moet een taakstraf  

uitvoeren, waardoor ze in eerste instantie niet direct toekomen aan het zoeken naar een passende 

dagbesteding. Twee personen hebben daadwerkelijk een baan gevonden en de anderen zijn nog 

zoekende. Dit doen zij met behulp van een jobcoach, het UWV of  het FACT-team (Flexible Assertive 

Community Treatment-team). 

 

De belangrijkste oorzaak voor het halen (of  niet behalen) van het doel is volgens de dossieronderzoeker 

de motivatie van de cliënt. Vanuit het perspectief  van de cliënt ligt het niet behalen van een doel er 
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bijvoorbeeld aan dat de aangedragen suggesties voor dagbesteding en/of  mogelijkheden om nieuwe 

mensen te leren kennen ‘niks voor mij zijn’. Eenmaal heef t de reclassering het FACT-team ingezet om 

een cliënt te helpen.  

 

Financiën 

Voor zes cliënten zijn er doelen gesteld op het gebied van f inanciën. Deze betref fen het af lossen van 

schulden (3x), het meewerken met bewindvoering (1x), een gezonde f inanciële situatie (1x) en het actief  

aan de slag gaan met de f inanciële situatie (1x). De doelen zijn twee keer deels bereikt, één keer volledig 

en twee keer niet. Van één doel is het onbekend. Drie keer is het behalen van het doel volgens de 

dossieronderzoeker toe te schrijven aan de inzet van de reclassering. Het tweemaal niet behalen van 

de doelstelling is volgens de dossieronderzoeker niet toe te schrijven aan de reclassering. Een persoon 

is door het verblijven in een kliniek nog niet in staat om te werken aan het doel, de andere persoon lijkt 

niet gemotiveerd voor het behalen van het doel. 

 

In de meeste gevallen helpt de reclassering de cliënt bij het tref fen van een betalingsregeling bij het  

CJIB, de cliënten staan ook vaak onder bewind en proberen een schuldsaneringstraject te krijgen. De 

reclassering bespreekt deze trajecten tijdens een meldplichtcontact. Ook in het positieve geval blijkt hier 

dat de motivatie van de cliënt belangrijk is om het doel te bereiken.  

 

Gezondheid  

Voor alle vijf tien cliënten is een doel gesteld op het gebied van gezondheid. De doelen zijn gericht op 

het meewerken aan behandeling, open en eerlijk zijn, probleeminzicht en handvatten om daar mee om 

te gaan. Hiervoor worden diverse instanties en therapieën ingezet. Vaak meer dan één per cliënt. 

Voorbeelden van betrokken organisaties zijn: Verslavingszorg, forensische verslavingszorg, ambulante 

forensische psychiatrie, FPA’s en FPK’S, FACT-teams en woonbegeleiding. In een van de interviews 

met cliënten kwam naar voren hoe een langdurige behandelrelatie met eenzelfde therapeut eraan kan 

bijdragen dat een cliënt het gevoel heef t ‘dat ze me daar echt kennen’ en daardoor in gesprekken zijn ‘ei 

kwijt te kunnen’, met als gevolg dat hij zich over het algemeen ‘rustiger’ voelt. Datzelfde ontstaat niet in 

de gesprekken met zijn toezichthouder, omdat die ‘zakelijker’ voelen: ‘die kennen mij alleen maar van 

dossiers van vroeger’.  

 

Drie personen hebben het doel volledig gehaald. De bijdrage van de reclassering wordt door de 

dossieronderzoeker in alle drie gevallen vooral geduid in termen van het organiseren van de juiste 

hulpverlening voor de cliënt en in het fungeren als de spreekwoordelijke “stok achter de deur” zijn.   

 

Vijf  personen hebben hun doel deels behaald. Dit is volgens de dossieronderzoeker twee keer te 

koppelen aan de inzet van de reclassering en drie keer niet. Ook hier is de organisatie van de juiste 

hulpverlening en de spreekwoordelijke stok achter de deur belangrijk. De motivatie van de betrokken 

patiënt wordt ook belangrijk geacht.  

 

Zeven personen hebben hun doel (nog) niet behaald. Dit is volgens de dossieronderzoeker niet te 

koppelen aan de inzet van de reclassering. Zo ervaart een persoon, met als doel geen nieuwe delicten 

te plegen, bijvoorbeeld een sterk gevoel van onrecht over hoe zijn ex -partner hem heef t neergezet en 

de daaropvolgende straf  van de rechter. Doordat hij dusdanig externaliseert heef t hij niet aan zijn doel 

kunnen werken en het niet kunnen halen. Gedurende het toezicht hebben er nieuwe delicten 

plaatsgevonden, maar de cliënt ontkent iedere betrokkenheid. Tot slot is het toezicht van één cliënt nog 

onvoldoende ver om al een oordeel te vellen.  
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Er is één doel dat niet in een van bovenstaande categorieën was onder te brengen, namelijk het 

uitbreiden van het sociale netwerk. Hiervoor is ingezet op het verkrijgen van structurele dagbesteding 

om te voorkomen dat er een sociaal isolement optreedt. Dit doel is volgens de dossieronderzoeker 

behaald doordat de reclassering motiverende gespreksvoering heef t toegepast.  

4.4.3 Ervaringen van cliënten 

Uit de interviews met cliënten bleek dat hun oordeel over wat de reclassering in het algemeen, en de 

toezichthouder in het bijzonder, voor hen heef t kunnen betekenen aan drie elementen gerelateerd te 

zijn: (1) hun verwachtingen van het toezicht, (2) de onderlinge band tussen cliënt en toezichthouder, 

ofwel werkalliantie en/of  (3) de mate waarin de toezichthouder in staat bleek de rol van regiehouder op 

zich te nemen. Ten aanzien van dat eerste had één van de vier geïnterviewde cliënten de expliciete 

verwachting dat de toezichthouders hem op een groot aantal leefgebieden (waaronder huisvesting en 

f inanciën) zelf  zouden kunnen helpen. Dat dat nauwelijks het geval bleek, en ook dat de ingezette 

hulpverlening niet de gewenste resultaten opleverde, maakt dat deze cliënt teleurgesteld was over wat  

de reclassering voor hem heef t kunnen betekenen. Ten aanzien van het tweede punt geven alle 

geïnterviewde cliënten aan dat ze de toezichthouders hebben ervaren als professionals die hun best 

doen. Twee van de vier cliënten hebben een dusdanige band met hun toezichthouder opgebouwd 

waarbij het gevoel van vertrouwen centraal staat. Zij zijn ervan overtuigd dat de toezichthouder oprechte 

interesse heef t in hun welzijn, dat hij/zij het beste met hen voor heef t en dat ze op hem/haar kunnen 

rekenen in het vertegenwoordigen van hun belang. De andere twee cliënten hebben de relatie met hun 

toezichthouder veeleer als ‘zakelijk’ ervaren. Zij ervaarden geen, of  in ieder geval in mindere mate, een 

oprechte intrinsieke betrokkenheid van de toezichthouder, of  een houding waaruit blijkt dat de 

toezichthouder bereid is ‘een extra stapje’ te zetten als dat in het belang is van de doelen of  het welzijn 

van de cliënt. De meer zakelijke verstandhouding lijkt samen te gaan met een meer kritisch oordeel over 

wat de reclassering voor hen heef t kunnen betekenen. Ten aanzien van het derde punt was één cliënt 

uitgesproken negatief  over de reclassering omdat de toezichthouder naar zijn mening weliswaar allerlei 

andere hulpverleners inschakelde voor de benodigde hulp, maar niet de rol pakte van regisseur die de 

samenhang tussen alle hulp bewaakte, monitorde en andere professionals daarop eventueel bijstuurde. 

Hij zegt daarover:  

 

‘Ik zat in een positie dat ik de verkeerde beslissing heb genomen, en ben op een aantal vlakken 

afgegleden, en was ook nog cocaïne afhankelijk. Dan komt er een hele groep mensen om je 

heen staan, en die wijzen alleen maar naar elkaar. En ze doen niks. […] En dan zit je erbij, en 

uiteindelijk stap je na zo’n gesprek weer in de auto en dan kan je niet anders dan tot de conclusie 

komen: je zult het toch zelf moeten regelen, want hun doen niks. Echt niks’.  

 

Een van de andere cliënten was daarentegen uitgesproken positief  over de wijze waarop zijn 

toezichthouder de regierol oppakte. Hij merkte dat zijn toezichthouder afstemming met andere betrokken 

partijen initieerde en richting hem bleef  fungeren als het eerste aanspreekpunt. Tegelijkertijd geven 

meerdere cliënten aan dat zij moeite hebben met de veelheid professionals om hen heen, aan wie zij op 

regelmatige basis moeten vertellen hoe het met hen gaat. Ze ervaren dat ze hun verhaal en/of  voortgang 

steeds weer opnieuw moeten vertellen, wat bij hen het gevoel oproept dat ze meer aan het  

verantwoorden zijn wat ze de afgelopen periode wel/niet hebben gedaan, dan dat ze in de contacten 

met professionals feitelijk vorderingen maken.  
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Samenvattend 

Voor beide subpopulaties ontbreekt voor een signif icante proportie van de cliënten een heldere analyse 

aan de voorkant die verklaart wat het verband tussen alcoholgebruik en huiselijk geweld voor deze cliënt 

is. Dit zou wel sterk sturend kunnen zijn voor de aanpak en het succes van de aanpak. Voor de 

polygebruikers met een LVB is zichtbaar dat verandering lastig is. Het overgrote deel haal t zijn doelen 

ten aanzien van alcoholgebruik en huiselijk geweld niet. In een enkel geval is dit te verklaren doordat het 

doel nog niet is afgerond, in de meeste gevallen is het doel simpelweg niet behaald. Voor de subpopulatie 

stalkers is het beeld iets positiever. Ten aanzien van alcoholgebruik behaalt het merendeel zijn gestelde 

doel volledig en een kleiner deel haalt zijn doelen slechts deels. Ten aanzien van huiselijk geweld worden 

de gestelde doelen door iets meer dan de helf t van de onderzochte groep  behaald. Uit de dossiers blijkt 

dat met name de beginfase voor deze groep lastig is, mensen houden zich in deze fase vaak niet aan 

het contactverbod.  

4.5 Kosten van SVG-inzet 

De dossierstudie heef t een beeld geschetst van de inspanningen die door de reclassering worden 

geleverd voor de groepen polygebruikers met (vermoedelijk) LVB en stalkers. In deze paragraaf  brengen 

we globaal in kaart welke kosten daarmee gepaard gaan in een specif iek jaar (2016). Deze raming gaat 

– vanwege de complexiteit van benodigde berekeningen – dus niet in op de totale kosten die door de 

reclassering voor het gehele toezichtstraject zijn gemaakt voor de onderzoeksgroep.  

 

Voor het jaar 2016 hebben de drie reclasseringsorganisaties (3RO) een subsidiebedrag van het  

Ministerie van Justitie en Veiligheid gekregen van € 231 miljoen14. Hierbij gaat het om een budget voor 

productie (adviezen, toezichten, plaatsingen forensische zorg en taakstraf fen). Dit wordt berekend door 

het aantal producten te vermenigvuldigen met een urennorm en een uurtarief . Om te berekenen welke 

kosten in 2016 zijn gemaakt door de 3RO voor de hele onderzoeksgroep van alcohol en huiselijk geweld 

(n=3.268) en de subgroepen daarbinnen van polygebruikers met (vermoedelijk) LVB (n=633) en stalkers 

(n=172), hebben we gekeken naar het aantal opdrachten dat in 2016 is uitgevoerd voor deze groepen, 

maal de uurnorm en maal het uurtarief . Uitzondering hierop zijn de adviezen en gedragsinterventies 15. 

Bij de toezichten van de onderzoeksgroep in 2016 zijn de declarabele dagen per niveau berekend in het 

eerste jaar van het reclasseringstoezicht. Dit leidt mogelijk tot een overschatting van de kosten, omdat 

het toezicht in de loop van 2016 kan zijn gestart of  beëindigd. Door de manier van berekenen gaat het  

enkel om een indicatieve inschatting en niet om een accountantswaardige exacte kostenberekening. In 

tabel 10 staan de uitkomsten van deze berekening per product.  
  

 
14 Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29270-135.html) 
15 In 2016 worden er voor advies geen uurnormen meer gehanteerd, maar ontvangt de reclassering een vast bedrag 
(lump sum financiering). Voor de berekening van de kostprijs per advies is dit budget gedeeld door het aantal 
uitgebrachte adviesproducten (incl. vroeghulp) in dat jaar. Gedragsinterventies worden niet meer door MvJV 
betaald maar door FORZO per trainingssessie. Deze gegevens zijn niet beschikbaar in de analyseomgeving van 
het CBS, en daarom zijn in deze berekening de uurnormen van 2015 gebruikt voor de verschillende typen 
gedragsinterventies. 
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Tabel 10. Indicatieve kosteninschatting onderzoeksgroepen alcohol en huiselijk geweld 2016 (bedragen 

in euro x 1000) 

 

 

Polygebruikers met LVB 

(n=633) 

Stalkers (n=172) 

    

Totale groep 

HG/alcohol (n=3.268)   

 Opdrachten Euro % Euro Opdrachten Euro % Euro Opdrachten Euro % Euro 

Advies  1.124 919 15% 189 155 29% 4.601 3.762 13% 

Gedragsinterventies 99 353 6% 29 77 15% 543 1.576 5% 

Justitieel Casemanagement 117 59 1% 6 3 1% 329 165 1% 

Plaatsing Forensische Zorg 808 271 4% 169 57 11% 3.467 1.162 4% 

Reclasseringstoezicht 1.062 4.156 67% 259 142 27% 5.057 21.029 71% 

Werkstraf 438 443 7% 94 95 18% 2.030 2.052 7% 

Totaal 3.648 6.200 100% 746 528 100% 16.027 29.745 100% 

Kosten per persoon   10     3     9   

 

Op basis van deze inschatting heef t de inzet door de 3RO voor de hele onderzoeksgroep bijna  

€ 30 miljoen gekost. Hiervan is iets meer dan € 6 miljoen voor de groep polygebruikers met (vermoedelijk) 

LVB en een half  miljoen voor de groep stalkers. Als we rekening houden met de omvang van deze 

groepen door de gemiddelde kosten per persoon te berekenen, zijn de kosten voor d e polygebruikers 

met (vermoedelijk) LVB met bijna tienduizend per persoon f link hoger dan de drieduizend voor de 

stalkers. Dit verschil in gemiddelde kosten komt doordat bij de groep polygebruikers met (vermoedelijk) 

LVB vaker reclasseringstoezicht is ingezet (67% van de kosten) dan bij de stalkers (27% van de kosten). 

Bij de stalkers is vaker een werkstraf  opgelegd (18% t.o.v. 7% van de kosten). Bij de stalkers worden 

ten opzichte van de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB ook relatief  meer kosten gemaakt voor 

gedragsinterventies (15% t.o.v. 6%) en plaatsingen forensische zorg (11% t.o.v. 4%).  

4.6 Maatschappelijke baten 

In deze paragraaf  beschrijven we de verschillende baten op basis van Németh et al. (2018; 2021) en 

leggen hierbij waar mogelijk een koppeling met de literatuur en dossierstudie om deze verder te 

specif iceren op de subpopulaties polygebruikers met (vermoedelijk) LVB en stalkers. Dit beantwoordt 

deelvraag 6 “Welke welvaartsef fecten zijn er te benoemen van het werk van de verslavingsreclassering? ” 

en deelvraag 7 “Wat is er op basis van de beschikbare informatie te zeggen over de mogelijke omvang 

van de beschreven welvaartsef fecten?”.  

 

In onderstaande tabel staan voor beide subpopulaties de maatschappelijke baten weergegeven (Németh 

et al., 2021). Vervolgens worden in de volgende paragrafen per groep op basis van de literatuurstudie,  

dossierstudie en interviews geref lecteerd op de baten. Voor een bepaling van de omvang van de baten 

is aanvullend onderzoek specif iek gericht op deze doelgroepen nodig.  
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Tabel 11: Overzicht mogelijke maatschappelijke baten op basis van Németh et al. (2021) 

Thema Baat 

A. Veiligheidszorg A1 Vermeden preventiekosten   
A2 Vermeden opsporingskosten   
A3 Vermeden kosten vervolging   
A4 Vermeden kosten berechting   
A5 Vermeden kosten tenuitvoerlegging   
A6 Vermeden kosten ondersteuning verdachte/dader   
A7 Vermeden kosten ondersteuning slachtof fers  

B. Schade  B1 Vermeden kosten schade  

C. Participatie  C1 Extra kosten voor opleidingen   
C2 Toename productiviteit informeel   
C3 Toename productiviteit formeel   
C4 Toename kwaliteit werk   
C5 Productie werkstraf fen  

D. Schulden  D1 Vermeden schuldenproblematiek  

E. Wonen  E1 Vermeden kosten huisuitzetting   
E2 Vermeden kosten maatschappelijke opvang  

F. Gezondheid  F1 Vermeden fysieke gezondheidskosten   
F2 Vermeden geestelijke gezondheidskosten  

G. Kwaliteit van leven  G1 Verbetering kwaliteit van leven  

H. Vertrouwen  H1 Verbetering vertrouwen in het rechtssysteem  

 

A. Veiligheidszorg 

De centrale redenering binnen deze baat, is: door de inzet van de reclassering, daalt de kans op strafbaar 

gedrag, waardoor kosten voor preventie, opsporing, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging, 

ondersteuning van verdachten/daders en ondersteuning van slachtof fers worden vermeden (Németh et 

al., 2021). 

 

Wanneer als gevolg van het werk van de reclassering strafbaar gedrag wordt voorkomen, heef t dit 

gevolgen voor de inzet van beveiliging, politie, het OM, de rechtspraak, tenuitvoerlegging van straf fen 

en hulp aan slachtof fers en daders. Dit betekent dat er maatschappelijke kosten voor veiligheidszorg 

worden vermeden, onderverdeeld in de volgende baten: Preventie, Opsporing, Vervolging, Berechting, 

Tenuitvoerlegging, Ondersteuning van verdachten en daders en Ondersteuning van slachtof fers 

(Németh et al., 2021).  

 

Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

Het is bekend dat huiselijk geweld een indicator is voor een hogere kans op huiselijk geweld -recidive. 

Omdat er bij de cliënten wordt geïntervenieerd op de achtergronden van huiselijk geweld – zoals 

psychische problemen en verslavingen – is het aannemelijk dat de recidivekans hierdoor afneemt 

waardoor veiligheidszorgkosten worden vermeden. We weten dat polygebruikers  met (vermoedelijk) 

LVB met hardnekkige problemen kampen, die een lange adem van hulpverleners vergen, waardoor een 

mogelijke daling van strafbaar gedrag pas over lange termijn zichtbaar kan zijn. Hoe groot die daling is, 

is nog onbekend. Tegelijkertijd blijkt uit de dossierstudie dat het interveniëren op de achtergronden van 
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huiselijk geweld lang niet altijd tot behaalde doelen leidt. Dat is vermoedelijk een gevolg van de moeilijk 

te doorbreken situatie van multiproblematiek van deze groep, waarbij cognitieve beperkingen een 

belangrijke beperking vormen. Daarmee is het evengoed mogelijk dat het ef fect op het voorkomen van 

recidive beperkt is.  

 

Uit een analyse van Németh et al. (2021) (zie de tabel hieronder) weten we dat geweldsmisdrijven maar 

ook drugsmisdrijven relatief  veel maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Zo gaat het voor de 

eerste om circa € 21.000 en voor de tweede om circa € 26.000 per misdrijf . Dat is meer dan een factor 

2 ten opzichte van bijvoorbeeld de gemiddelde kosten van een vermogensmisdrijf . Dat betekent dat ieder 

voorkomen misdrijf  in deze categorie vanuit het perspectief  van maatschappelijke waarde extra hard telt.  

 

Tabel 12.: Prijs (€) per delict type uit Németh et al. (2021) op basis van Choenni et al. (2019) 

Delicttype  Totaal 

veiligheids-

zorgkosten 

Preventie Opspo-

ring 

Vervol-

ging 

Berech-

ting 

Ten-

uitvoer-

legging 

Onder-

steuning 

verdachten 

en daders 

Onder-

steuning 

slacht-

offers 

Vermogensmisdrijven 10.629 5.623 2.756 279 201 1.266 463 42 

Vernielingen en 

misdrijven tegen 

openbare orde en gezag 

16.333 11.141 2.750 353 243 1.159 590 98 

Gewelds- en seksuele 

misdrijven 

21.244 3.045 2.720 1.213 688 11.365 1.976 238 

Overige misdrijven 

Wetboek van Strafrecht 

18.255 12.245 2.745 773 500 673 1.209 100 

Verkeersmisdrijven 3.797 369 1.859 322 347 217 670 13 

Drugsmisdrijven 25.999 1.192 2.593 2.478 1.374 15.288 3.074 0 

(Vuur)wapenmisdrijven 9.802 1.207 2.649 1.207 523 2.919 1.315 0 

Misdrijven overige wetten 258.470 228.130 18.244 3.966 2.238 1.870 3.484 538 

 

Stalkers 

Ten aanzien van stalkers zien we in de dossierstudie meerdere malen overtredingen van het contact- of  

locatieverbod ten tijde van het toezicht. We veronderstellen dat de gemaakte veiligheidskosten voor deze 

groep relatief  hoog zijn, omdat ook na afronding van toezicht mogelijk contact wordt gezocht en hiervoor 

politie of  andere hulpdiensten worden ingeschakeld. Het recidive risico voor personen met een 

geschiedenis van stalken is hoog, niet per se opnieuw belaging, maar gerelateerde delicten zoals 

vernieling16, bedreiging, geweld, huis- en lokaalvredebreuk (NSCR, 2019). Omdat dit relatief  dure 

delicten zijn (zie tabel 12), kan het voorkomen hiervan relatief  snel tot maatschappelijke baten met 

relevante omvang leiden.  

 
  

 
16 Schade door vernieling wordt niet in deze baat meegenomen, maar in de baat ‘schade’.  
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B. Schade 

De centrale redenering binnen deze baat, is: door de inzet van de reclassering daalt de kans op strafbaar 

gedrag, waardoor er criminaliteit gerelateerde kosten worden vermeden.  

 

Een reductie van de omvang en/of  ernst van strafbaar gedrag zal leiden tot minder hiermee gepaard 

gaande materiële schade. Dit betekent dat er minder kosten gemaakt hoeven te worden voor gestolen 

of  vernielde producten zelf  en voor de daarbij behorende administratieve werkzaamheden van de 

verzekeringsmaatschappijen (Németh et al., 2021).  

 

Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

Op basis van de dossierstudie is bekend dat vermogens- en vernielingsdelicten voorkomen in de groep 

van polygebruikers. Voorbeelden zijn onder meer dat er wordt gestolen om een verslaving te bekostigen 

en dat vernielingen voortkomen uit psychische nood. Door de aanpak van beide problemen binnen deze 

groep is het denkbaar dat hier kosten voor materiële schade worden vermeden. We weten hierover dat 

de problemen hardnekkig zijn en een lange adem van hulpverleners vergen, waardoor een mogelijke 

daling van kosten pas op lange termijn zichtbaar kan zijn.  

 

Stalkers 

Ten aanzien van de stalkers blijkt uit de dossierstudie en interviews dat verschillende cliënten in het  

verleden vermogensdelicten hebben gepleegd. Onder andere om drank of  drugs te stelen, om geld te 

verkrijgen om het gebruik te kunnen bekostigen of  om aandacht te krijgen van het slachtof fer van de 

stalking. Zoals hierboven beschreven zien we dat stalkers vrij vaak recidiveren met andersoortige 

delicten, waaronder ook vernieling. Een verandering in strafbaar gedrag door de inzet van de 

reclassering kan leiden tot hierbij horende vermeden schade.  

 

C. Participatie 

De centrale redenering binnen deze baat, is: door de inzet van de reclassering, groeit het aantal mensen 

dat een maatschappelijke bijdrage levert via werk, vrijwilligerswerk, deelname aan opleidingen of  via 

werkstraf fen.  

 

De baat participatie is opgedeeld in vijf  onderdelen, te weten: opleidingskosten, vrijwilligerswerk, betaald 

werk, arbeidswaardering en productie door werkstraf fen.  

 

Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

De geselecteerde polygebruikers hebben (vermoedelijk) een LVB, dus het is minder aannemelijk dat er 

zal worden gestuurd op het volgen van een opleiding met daaraan gekoppelde maatschappelijke kosten 

op korte termijn.  

 

Op basis van de dossierstudie hebben we een eerste inzicht in mogelijke vormen van dagbesteding voor 

deze subpopulatie. We hebben gezien dat elf  van de vijf tien cliënten een doel hebben geformuleerd 

omtrent het vinden van passende dagbesteding en er zijn elf  verschillende resultaten behaald. Drie 

cliënten uit deze groep hebben dagbesteding bij een zorginstelling en zijn nog onvoldoende ver in hun 

traject om al daadwerkelijk een reguliere baan te vinden. Een deel van de cliënten is op zoek naar 

vrijwilligerswerk als passende dagbesteding. Dit wordt ook in de interviews bevestigd, dat deze cliënten 

door hun problematiek verder van de arbeidsmarkt af  staan en daardoor vaker gestimuleerd worden om 

vrijwilligerswerk te zoeken. Daarnaast is bekend dat deze doelgroep vanwege hun LVB mogelijk meer 

moeite heef t met deelname aan het reguliere arbeidsproces, en zullen daarom vaker een vorm van 

werkbegeleiding nodig hebben. De drie cliënten die wel in reguliere banen werken, wisselen (op een 
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cliënt na) regelmatig van baan en opdrachtgever, voor deze cliënten is nog weinig sprake van stabiliteit. 

Ook in de gehele reclasseringspopulatie zien we dit beeld terug.  

 

Bij arbeidswaardering redeneren we dat door het volgen van een opleiding en het reduceren van stress 

de productiviteit stijgt. Zoals beschreven verwachten we niet dat binnen de groep polygebruikers met 

(vermoedelijk) LVB veel opleidingen worden gevolgd, noch dat zij makkelijk tot een stabiele werksituatie 

komen. Het is daarom de vraag of  er een signif icante baat ten aanzien van een toename van de 

arbeidswaardering van cliënten te verwachten is door het volgen van een opleiding. Het is evenwel goed 

denkbaar dat zij met de juiste ondersteuning wel degelijk in staat zijn een baan goed vol te houden, wat 

mogelijk bijdraagt aan stressreductie en daarmee aan hun productiviteit.  

 

Tenslotte is uit de dossierstudie bekend dat een aantal cliënten het zoeken naar een reguliere baan 

uitstelt omdat zij wachten op een plaats voor het uitvoeren van de werkstraf . Uit het interview met 

respondent A27 blijkt verder dat het moeilijk kan zijn om de intensieve therapieën te combineren met de 

taakstraf , maar ook de re-integratie in de maatschappij te combineren met beide. Het is daardoor 

mogelijk dat de baten op de andere participatie-onderdelen vertraagd optreden.  

 

Stalkers  

Ten aanzien van de opleidingskosten zien we in de dossierstudie dat niemand uit deze groep een 

opleiding volgt en we veronderstellen dat dat verband houdt met het feit dat deze groep over het 

algemeen al wat ouder is. Dit komt overeen met de bevinding van Meloy (1998) die laat zien dat stalkers 

en hun slachtof fers meestal rond de dertig of  veertig jaar zijn.  

 

Ten aanzien van vrijwilligerswerk zien we in de dossierstudie dat de reclassering een enkeling stimuleert  

om vrijwilligerswerk uit te voeren, maar ook hier zien we, net als bij de polygebruikers  met (vermoedelijk) 

LVB, weinig feitelijke uitvoering van het werk. We zien wel dat de meeste cliënten tijdens het toezicht 

weinig ruimte hebben om vrijwilligerswerk uit te voeren. We zien in de dossierstudie dat een deel van de 

cliënten in staat is om een reguliere baan te vinden, maar we zien dat het hen in mindere mate lukt om 

deze voor langere tijd vast te houden. Gedurende het toezicht vinden al meerdere wisselingen plaats. 

Uitgaande van het minimumloon levert iemand die aan het werk komt circa € 22.000 per gewerkt jaar op 

aan vermeden uitvoeringskosten van uitkeringen en de productiviteit  zelf  (Németh et al., 2021). Hierdoor 

leveren zelfs relatief  kleine aantallen personen die, al is het maar voor kortere tijd, aan het werk komen 

veel maatschappelijke waarde op.  

 

Het volgen van een opleiding en het reduceren van stress zou een toename in productiviteit en daarmee 

arbeidswaardering tot gevolg kunnen hebben. Zoals beschreven verwachten we niet dat binnen de groep 

stalkers veel opleidingen worden gevolgd. We zien verder weinig stabiliteit rond betaald werk.  

 

We zien tenslotte ook in de groep stalkers dat een aantal cliënten de werkstraf  combineert met het 

toezicht. Uit de dossierstudie blijkt dat een deel van de cliënten het zoeken naar een reguliere baan 

uitstelt omdat zij de werkstraf  moeten doen. Het is daardoor mogelijk dat de baten op de andere 

participatie onderdelen vertraagd optreden.  

 
  



 

 

 

 

 

Titel  Verkenning maatschappelijke impact van reclasseringsinzet bij cliënten die huiselijk geweld pleegden 

en kampen met alcoholproblematiek 

Pagina  49 / 64 

 

 

D. Schulden 

De centrale redenering binnen deze baat, is: reclasseringswerk draagt bij aan het voorkomen en 

oplossen van problematische schulden, waardoor kosten voor schuldhulp- en dienstverlening worden 

vermeden. 
 

Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB en stalkers 

Op basis van de geformuleerde doelen op het gebied van f inanciën zien we dat polygebruikers met 

(vermoedelijk) LVB en stalkers op elkaar lijken. In beide groepen is van drie van de vijf tien cliënten 

bekend dat zij schulden hebben. De reclassering begeleidt hen naar een bewindvoerder, 

schuldhulpverlener, het maatschappelijk werk van de gemeente, of  doet in uitzonderlijke gevallen17 de 

ondersteuning zelf . Zo kan de reclassering een opstapje naar het oplossen van de schulden vormen. Dit 

betekent concreet dat er op korte termijn na start bij de reclassering een stijging kan zijn van het aantal 

beroepen op de gemeente, bewindvoering of  schuldsaneringstrajecten wat leidt tot maatschappelijke 

kosten. Het prijskaartje van een schuldsaneringstraject bedraagt circa € 11.000 (Németh et al., 2021).  

Tegelijkertijd zien we in de dossierstudie dat het voor cliënten lastig is om toegang te krijgen tot de 

WSNP, aangezien de instroomeis is dat ze eerst stabiliteit dienen te creëren in hun situatie. Doordat de 

reclassering ze koppelt aan een bewindvoerder, helpt bij het tref fen van regelingen of  ze koppelt aan 

maatschappelijk werk van de gemeente komt deze stabiliteit er mogelijk op termijn waardoor 

schuldenproblemen op de lange duur kunnen worden opgelost . Als de schulden op tijd gesignaleerd 

worden, dan kan schuldsanering mogelijk voorkomen worden waarmee maatschappelijke kosten worden 

voorkomen.  

 

E. Wonen 

De centrale redenering binnen deze baat, is: reclasseringswerk draagt bij aan het voorkomen van 

woningontruiming, executieverkoop en dakloosheid, waardoor kosten hiervoor op lange termijn worden 

vermeden. 

 

De baat wonen is opgedeeld in het voorkomen van huisuitzettingen en het gebruiken van 

maatschappelijke opvang. Met een prijskaartje van een voorkomen huisuitzetting van circa €  10.000 en 

maatschappelijke omvang met een prijskaartje van circa € 34.000 per jaar (Németh et al., 2021) leidt dit 

beiden bij kleine aantallen al snel tot grote batenposten.  

 

Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

We zien in de dossierstudie dat deze doelgroep relatief  vaak gebruik maakt van begeleid -wonen-

trajecten of  ambulante woonbegeleiding. Doordat zij ondersteuning krijgen, met de daarbij behorende 

maatschappelijke kosten, is het denkbaar dat het aantal woonuitzettingen afneemt, met de daarbij 

behorende maatschappelijke baten. Dit laat echter ook zien dat zij zelf  over minder woonvaardigheden 

beschikken, waardoor zij zonder passende begeleiding (na het gedwongen kader) mogelijk toch 

woonproblemen krijgen en een beroep op maatschappelijk opvang doen en daarbij behoren kosten.  

 

Verder heef t deze groep vermoedelijk zwaardere f inanciële problemen, de hulp hierbij kan voorkomen 

dat er om deze reden huisuitzettingen plaatsvinden. We verwachten dat de groep polygebruikers met 

(vermoedelijk) LVB, ook na het toezicht een vorm van woonbegeleiding nodig heef t om te voorkomen 

dat zij uit huis worden gezet of  aanspraak moeten maken op maatschappelijke opvang. Dat betekent dat 

er voor deze groep mogelijk structurele maatschappelijke kosten worden gemaakt voor woonbegeleiding 

om zwaardere maatschappelijke kosten te voorkomen. Dit heef t naar verwachting een positief  effect op 

 
17 Een aantal instellingen beschikt over een eigen afdeling Maatschappelijk Juridische Dienstverlening.  
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andere baten. Zo is het denkbaar dat een stabiele woonsituatie bijvoorbeeld voor minder overlast zorgt 

en de veiligheidszorgkosten doet afnemen. 

 

Stalkers 

Op basis van de dossierstudie zien we dat relatief  weinig cliënten problemen hebben op het vlak van 

wonen en dat stalkers minder vaak dan polygebruikers met (vermoedelijk) LVB door de reclassering  

worden doorverwezen naar maatschappelijke opvang. Daarnaast zien we dat er ook relatief  weinig  

cliënten schuldenproblematiek hebben, waardoor de kans op betalingsproblemen en huisuitzettingen,  

waar de reclassering een rol in kan spelen om deze te vermijden, kleiner worden. Daar staat tegenover 

dat er vaker scheidingen of  het beëindigen van relaties ten grondslag liggen aan stalkergedrag. Dit leidt 

mogelijk tot een verandering in woonsituatie en allerlei bijkomende kosten, waardoor de kans op 

betalingsproblemen en huisuitzettingen juist weer groter worden.  

 

F. Gezondheid 

De centrale redenering binnen deze baat, is: reclasseringswerk draagt bij aan het voorkomen, signaleren 

en aanpakken van geestelijke en fysieke problematiek, waardoor kosten voor gezondheidszorg op lange 

termijn worden vermeden. 

 

Het is te verwachten dat zowel de kosten gemoeid met de fysieke als geestelijke gezondheid op korte 

termijn stijgen, doordat de reclassering inzet op gezondheid en deelname aan de maatschappij. Op de 

lange termijn is een kostendaling te verwachten.  

 

Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

We zien in onze dossierstudie dat alle polygebruikers met (vermoedelijk) LVB verslavingsproblematiek 

hebben, dit is een hardnekkig probleem en vergt een lange adem van alle hulpverleners om iemand te 

helpen hier van af  te komen. We zien dat verschillende cliënten in het  verleden al meerdere 

behandelingen hebben gevolgd en dat deze niet zijn geslaagd. Verder zien we dat er tijdens het toezicht 

voor vrijwel alle polygebruikers met (vermoedelijk) LVB sprake is van gedwongen intramurale of  

ambulante zorg. Rekening houdend met een slagingspercentage van 15% op alcoholverslaving (Moos 

en Moos, 2006), is het denkbaar dat er op de lange termijn sprake is van een positieve maatschappelijke 

baat. 

 

We zien in de dossierstudie dat er naast aandacht voor verslaving ook aandacht uitgaat naar 

onderliggende psychische en psychiatrische problematiek. We zien bij cliënten na deze behandeling 

kleine stappen voorwaarts op het gebied van kennis over gedrag en vaardigheden en handelen zodat 

het niet tot problemen leidt. Hoe dit uitpakt op langere termijn en de precieze vertaling naar de omvang 

van maatschappelijke baten is nader te onderzoeken.  

 

Als de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB ingebed blijven in zorg, verwachten we daarvan overigens 

een positief  ef fect op andere baten. Mogelijke escalaties blijven uit of  vinden met grotere tussenpozen 

plaats wat een positief  ef fect heef t op de baten A. Veiligheidszorg en B.  Schade. Ook voorkomt dat 

mogelijk huisuitzettingen (E. Wonen) of  het verliezen van een arbeidsplaats (C. Participatie).  

 

Stalkers 

We zien in onze dossierstudie dat alle stalkers verslavingsproblematiek hebben. Dit is een hardnekkig 

probleem en vergt een lange adem van alle hulpverleners om iemand te helpen hier van af  te komen. 

We zien dat verschillende cliënten in het verleden al meerdere behandelingen hebben gevolgd, die niet 

geslaagd zijn. Rekening houdend met een slagingspercentage van 15% op alcoholverslaving (Moos en 
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Moos (2006), is het is het denkbaar dat er op de lange termijn sprake is van een positieve 

maatschappelijke baat.   

 

We zien in de dossierstudie dat er naast aandacht voor verslaving ook aandacht uitgaat naar 

onderliggende psychische en psychiatrische problematiek, opvallend is dat bij stalkers aanzienlijk minder 

vaak klinische zorg wordt ingezet dan bij polygebruikers  met (vermoedelijk) LVB. We weten echter uit 

Denis (2010) dat 30% tot 50% van de stalkers een diagnose persoonlijkheidsstoornis krijgt, wanneer d it 

wordt onderzocht. Omdat de reclassering niet altijd een persoonlijkheidstest laat uitvoeren, is het niet 

altijd duidelijk dat er meerdere onderliggende geestelijke problemen zijn.  

 

G. Kwaliteit van leven  

De centrale redenering binnen deze baat, is: de inzet van de reclassering draagt bij aan de kwaliteit van 

leven van de cliënt, (vermeden) slachtof fers en maatschappij als geheel.  Voor deze baat is er nog geen 

passende methode ontwikkeld om deze te bepalen.  

 

H. Vertrouwen 

De centrale redenering binnen deze baat, is: de inzet van de reclassering draagt bij aan het vertrouwen 

in het rechtssysteem, wat een positief  ef fect heef t op het economische vertrouwen en dat stimuleert op 

zijn beurt economische groei. Deze baat speelt zich op het niveau van de reclasseringsorganisaties als 

geheel af . 
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5 Conclusie, discussie en aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen voor de groep polygebruikers met 

(vermoedelijk) een LVB en de groep stalkers. Ook benoemen we opvallende verschillen en 

overeenkomsten tussen beide groepen. De resultaten van dit verkennende onderzoek kunnen gelezen 

worden als een eerste verkenning ten aanzien van de maatschappelijke kosten en baten van twee 

specif ieke subpopulaties binnen de bredere groep van daders ‘huiselijk g eweld en alcoholproblematiek’. 

De resultaten vormen input voor nadere dialoog en op sommige punten voor nader verdiepend 

onderzoek.  

 

In paragraaf  5.1 geven we antwoord op de eerste 2 deelvragen, in paragraaf  5.2 doen we dat voor de 

derde en vierde deelvraag, en in paragraaf  5.3 voor de laatste drie deelvragen. We sluiten de rapportage 

in paragraaf  5.4 af  met enkele aanbevelingen.  

5.1 Context van huiselijk geweld 

Opvallende overeenkomsten tussen de subpopulaties polygebruikers  met (vermoedelijk) LVB en 

stalkers zijn ten eerste dat cliënten uit beide groepen in hun kindertijd vaak hebben ervaren dat geweld 

onderdeel was van de relatiedynamiek tussen hun ouders. Ten tweede blijken cliënten uit beide groepen 

beperkte coping vaardigheden te hebben, in de zin dat zij moeite hebben met het  omgaan met negatieve 

emoties.  

 

Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

In het merendeel van de gevallen is er in de groep van polygebruikers met (vermoedelijk) LVB sprake 

van psychische problematiek. Ook heef t deze groep opvallend vaker problemen op diverse leefgebieden 

dan de groep stalkers (bijvoorbeeld op het gebied van ‘wonen’). Waar de stalkers vooral een ex -partner 

als slachtof fer hebben, blijken ouders onder de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB met enige 

regelmaat ook slachtof fer te zijn. Bij polygebruikers met een LVB neemt het huiselijk geweld vaker de 

vorm aan van fysiek geweld. Het huiselijk geweld lijkt voor polygebruikers met een LVB een resultaat 

van achterliggende problematiek, waarbij alcohol en/of  drugs de drempel verlagen – vanwege de 

ontremmende werking van deze middelen – om tot geweld over te gaan. Een aantal aanleidingen voor 

geweldplegingen die we terugzagen in de dossierstudie, betrof fen:  

• De situatie niet helemaal goed begrijpen waardoor er een verkeerde inschatting wordt gemaakt van 

die situatie, en het in combinatie met de ontremming door alcohol/drugs tot geweld komt; 

• Het hebben van paranoïde wanen in combinatie met de ontremming door middelengebruik;  

• Oorzaak-gevolg relaties onvoldoende kunnen overzien, in combinatie met een beperkt inzicht in wat 

daden voor een ander zouden kunnen betekenen; 

• Vanuit jaloezie de behoef te hebben om de partner te controleren. Als dat gedrag op weerstand stuit, 

niet in staat zijn om daar met constructieve coping vaardigheden op te reageren.  

 

Stalkers 

Stalkers lijken zich vaker dan polygebruikers met (vermoedelijk) LVB (min of  meer) zelfstandig te redden 

in het leven. Ze hebben minder problemen op het gebied van wonen, en lijken zich in zijn algemeenheid  

beter staande te kunnen houden omdat zij in mindere mate kampen met cognitieve belemmeringen18. In 

de meeste gevallen lijkt de afwijzing en de daarmee gepaard gaande krenking in de context van een 

relatiebreuk de trigger voor stalkingsgedrag. Eenzaamheid lijkt onder deze groep vaker voor te komen 

dan bij de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB, omdat zij door de relatiebreuk niet alleen vaak een 

ex-partner missen, maar soms ook nog hun kinderen die zij – bijvoorbeeld vanwege een contactverbod 

– niet meer mogen zien. Eenzaamheid lijkt een sterke aanleiding voor alcoholgebruik. Alcoholgebruik 

 
18 Ter nuancering: ook in de groep stalkers troffen we cliënten aan met (een vermoeden van) LVB.  
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heef t daarbij vaak de functie van het tijdelijk kunnen ontvluchten aan de negatieve gevoelens die 

voortkomen uit de relatiebreuk en de gevolgen daarvan. Het gebruik van alcohol werkt voor deze groep 

drempelverlagend voor het plegen van delicten vanwege de ontremmende werking ervan.  Het  

stalkingsgedrag lijkt in de meeste gevallen voort te komen uit een o bsessie om het slachtof fer zich te 

laten voegen naar de eigen visie op de werkelijkheid. Van het feit dat zij daarbij voorbij gaan aan de 

grenzen van een ander, lijkt de een zich meer van bewust dan de ander. Stalkers lijken vaker dan 

polygebruikers met (vermoedelijk) LVB over het zelf inzicht te beschikken dat alcoholgebruik voor hen 

negatieve ef fecten heef t (dit geldt voor vijf  van de vijf tien cliënten in de stalkingsgroep).  

5.2 Handelen van reclasseringswerkers en veranderingen bij de cliënt 

 

Inzet van de reclassering  

Uit de samenvattende tabellen 13 en 14 blijkt dat:  

• Voor beide groepen behandeling nodig wordt geacht, gezien het hoge aantal opgelegde 

behandelverplichtingen en het hoge aantal doelen op ‘gezondheid’. Bij poly gebruikers met 

(vermoedelijk) LVB wordt opvallend vaker een verplichte opname in een zorginstelling nodig geacht 

dan bij stalkers. 

• Alcohol- en/of  drugsverboden meer bij stalkers dan bij polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

worden opgelegd. Mogelijk heef t het middelengebruik bij de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB 

meer dan bij stalkers de vorm van een (reeds langdurige) verslaving, waardoor wordt ingeschat dat 

naleving van het verbod niet realistisch wordt geacht en om die reden niet wordt geadviseerd en 

opgelegd.  

• Contactverboden veel vaker worden opgelegd bij stalkers dan bij polygebruikers met (vermoedelijk) 

LVB. We veronderstellen dat contactverboden bij stalkers meer aan de orde zijn vanwege de 

stelselmatigheid en voortduring van het delictgedrag. Bij polygebruikers met (vermoedelijk) LVB lijkt 

het vaker te gaan om – meer incidentele – vormen van mishandeling en/of  vernieling.  

• Polygebruikers met (vermoedelijk) LVB veel vaker doelen hebben op het gebied van wonen dan 

stalkers, en krijgen ook vaker de bijzondere voorwaarde van begeleid wonen/maatschappelijke 

opvang opgelegd. Dat wordt mogelijk veroorzaakt door hun beperktere ‘woonvaardigheden’.   

 

Tabel 13. Aantal opgelegde bijzondere voorwaarden, voor 15 polygebruikers met LVB en 15 stalkers 

 
  

 Polygebruikers & LVB Stalkers 

Meldplicht 14 15 

Behandelverplichting 14 14 

Opname in zorginstelling 8 3 

Begeleid wonen/maatschappelijke opvang 7 3 

Alcohol- of  drugsverbod 5 8 

Contactverbod 4 10 

Locatieverbod 3 5 

Locatiegebod 2 1 
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Tabel 14. Aantal opgestelde doelen per leefgebied, voor 15 polygebruikers en 15 stalkers  

 

Opvallend in bovenstaande tabel is dat er niet in alle gevallen doelen worden geformuleerd op het gebied 

alcoholgebruik. Hoewel alcoholgebruik niet altijd delictgerelateerd hoef t te zijn, heef t het ‘instroompunt’ 19 

het – waarschijnlijk niet voor niets – nodig geacht een cliënt te plaatsen bij de verslavingsreclassering. 

Als mogelijke verklaring voor het ontbreken van doelen op het gebied van middelengebruik werd in de 

begeleidingsgroep gesuggereerd dat doelen vaak direct worden afgeleid van de opgelegde bijzondere 

voorwaarden. Als er geen bijzondere voorwaarde is opgelegd op het gebied van middelengebruik, zal 

de reclassering daar niet eigenstandig de focus op leggen in de formulering van doelen.  

 

Op basis van de dossierstudie trekken we de conclusie dat de inzet van de reclassering voor beide 

groepen veelal bestaat uit het onderhouden van contact met de cliënt – meestal in de vorm van 

meldplichtgesprekken – waarbij ook gecontroleerd wordt of  de cliënt zich aan de voorwaarden houdt en 

wordt toegezien op het verloop van het toezicht. Voor beide groepen geldt d at veel hulpverlening wordt 

uitbesteed aan derde partijen. Dat brengt met zich mee dat toezichthouders  een aanzienlijk deel van hun 

tijd kwijt kunnen zijn aan afstemming met deze zorg - of  hulpverlening leverende partijen en aan 

monitoring van de voortgang van de cliënt bij deze instellingen. Uit de interviews met toezichthouders 

en cliënten blijkt dat deze ‘regierol’ zeer wisselend wordt opgepakt door toezichthouders . De ene 

toezichthouder trekt de afstemming met andere betrokken organisaties als vanzelfsprekend naar zich 

toe, belegt multidisciplinaire overleggen wanneer nodig en neemt initiatief  in het volgen van de 

ontwikkelingen van de cliënt op diverse terreinen. De andere toezichthouder lijkt zijn rol meer ‘indicerend’ 

op te vatten, waarbij hij/zij na doorverwijzing van de cliënt zijn/haar betrokkenheid grotendeels beperkt 

tot de meldplichtgesprekken.  

 

Op basis van de interviews ontstond tot slot het beeld dat werkers vaak inzetten op het verkrijgen van 

een goede werkalliantie met de cliënt door bijvoorbeeld af  en toe ‘mee te bewegen’ met wensen van de 

cliënt of  door ruimte te geven om fouten te maken. De cliënten die een oprechte interesse en 

betrokkenheid van hun toezichthouder ervoeren, en zich door hem/haar gezien en gehoord voelden, 

legden opvallend meer mildheid, openheid en bereidheid tot samenwerking aan de dag dan de cliënten 

die dat in mindere mate ervoeren. Die laatsten bleken als reactie op de beperkte werkalliantie met hun 

toezichthouder veel meer te handelen vanuit weerstand, of  zoals een van hen verwoordde: ‘dan word ik 

een vervelend mannetje’ (cliënt C11). 

 

Veranderingen bij de cliënt 

Om inzichtelijk te maken in hoeverre er veranderingen op leefgebieden hebben plaatsgevonden 

gedurende het toezicht, is in onderstaande tabellen (15 en 16) samengevat op welke thema’s beide 

onderzoeksgroepen toezichtsdoelen hadden, en in hoeverre die doelen zijn behaald vlak voor de 

voorgenomen beëindiging van het toezicht.  

 
19 Het 3RO-brede instroompunt registreert de nieuwe opdrachten vanuit het OM en bepaalt aan welke reclasseringsorganisat ie 
de opdracht wordt toegewezen.  

 Polygebruikers & LVB Stalkers 

Alcohol (of  drugs) 15 13 

Huiselijk geweld 15 15 

Wonen 13 4 

Dagbesteding 10 9 

Financiën 6 6 

Gezondheid 13 15 
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Tabel 15. Doelen, interventies resultaten polygebruikers met LVB op volgorde van aantal behaalde 

doelen.  
 Aantal 

geformuleerde 
doelen 

Waarvan 

behaald 

Waarvan 

deels 
behaald 

Waarvan 

niet behaald 

Doel nog 

actief 

Huiselijk geweld 15 3 3 8 0 

Alcohol 15 1 3 9 2 

Gezondheid 13 3 0 4 6 

Wonen 13 2 0 3 7 

Dagbesteding 10 0 1 5 4 

Financiën  6 0 0 0 6 

 

Tabel 16. Doelen, interventies resultaten stalkers op volgorde van aantal behaalde doelen.  

 Aantal 
geformuleerde 

doelen 

Waarvan 
behaald 

Waarvan 
deels 

behaald 

Waarvan 
niet behaald 

Doel nog 
actief 

Huiselijk geweld 15 4 4 6 1 

Gezondheid 15 3 5 6 1 

Alcohol 13 5 4 1 3 

Dagbesteding 9 2 0 0 7 

Financiën  6 1 2 1 1 

Wonen 4 2 0 2 0 

 

Hieruit trekken we de volgende conclusies: 

• Op het gebied van alcohol blijkt het moeilijk om resultaten te boeken, met name voor de groep poly-

gebruikers. We veronderstellen dat dit verband houdt met het feit dat er onder de 

alcoholproblematiek veelal andere achterliggende problematiek schuilgaat, d ie niet zonder meer 

succesvol, en zeker niet op korte termijn, is weg te nemen. Bovendien is voor een deel van de 

populatie alcoholgebruik een way of life. Wanneer problematisch alcoholgebruik al jaren en soms al 

decennia aan de gang is, is abstinentie een doel dat niet geheel realistisch lijkt (en wordt dan ook 

niet altijd nagestreefd door partners in de straf rechtketen).  

• In het delictgedrag zijn de doelen voor beide groepen aan het einde van het toezicht in de helf t van 

de gevallen nog niet behaald. Hier bestaan verschillende hypothetische verklaringen voor. De 

complexiteit van de doelgroep, de doorlooptijd voor gedragsverandering en de ef fectiviteit van de 

reclasseringsinzet zijn o.a. mogelijke verklaringen. Uit de interviews blijkt dat de problematiek van 

een deel van de populatie dusdanig hardnekkig is, dat verandering moeilijk te realiseren is. 

Tegelijkertijd hebben we aanknopingspunten gevonden op het gebied van regievoering, ‘match’ 

tussen cliënt en toezichthouder (werkalliantie) en aandacht voor de dynamiek tussen ‘dader’ en 

‘slachtof fer’, waarop reclasseringstoezicht mogelijk doorontwikkeld zou kunnen worden (deze 

bespreken we bij de aanbevelingen) 

• Wonen blijkt vooral bij de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB een problematische contextfactor, 

die moeilijk veranderbaar blijkt. Mogelijk komt dat door de beperkte woonmogelijkheden voor deze 

groep (wonen met begeleiding). Een andere verklaring zou de beperkte ‘woonvaardigheden’ van 

deze groep kunnen zijn, waardoor zij niet in staat zijn stabiele huisvesting te behouden;  

• De doelen op het gebied van dagbesteding blijken voor beide subpopulaties meestal niet te worden 

gehaald. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de turbulente omstandigheden waarin de meesten 

verkeren, en niet de ruimte ervaren voor het oppakken van dagbestedingsactiviteiten; 

• Op het vlak van gezondheid blijkt het moeilijk om resultaten te realiseren, met name voor de groep 

van polygebruikers met (vermoedelijk) LVB, toch worden hier ten opzichte van de andere gebieden 

relatief  vaak doelen behaald.  
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Op basis van de dossierstudie trekken we de volgende conclusies: 

• Het is opvallend dat we nauwelijks konden terugvinden dat er wordt ingezet op de dynamiek met de 

(ex)partner, terwijl het gezamenlijk leren omgaan met triggers wel degelijk een logisch onderdeel 

zou kunnen zijn (zie ook: Huberts & Blaauw (2020)). Juist omdat cliënten in veel gevallen (na af loop 

van het contactverbod) contact zullen blijven houden met het slachtof fer, omdat het een naaste 

betref t of  een ex-partner met wie overleg over de kinderen zal moeten blijven worden gevoerd. In 

dat licht was het opvallend dat een geïnterviewde toezichthouder aangaf  in het toezicht niet te 

anticiperen op de situatie waarin dader en slachtof fer weer met elkaar in overleg zouden moeten 

kunnen gaan.  

• De reclassering lijkt terughoudend in het adviseren van een alcoholverbod. Volgens een van de 

geïnterviewde toezichthouders heef t dat te maken met de verwachting van de reclassering dat een 

aan middelen verslaafde cliënt deze voorwaarde snel zal overtreden, er dan steeds schrif telijke 

waarschuwingen gegeven moeten worden en dat dat ‘geen meerwaarde’– heef t voor het  

reclasseringstoezicht. In de praktijk lijkt dit meestal – maar niet altijd – ondervangen te worden door 

een doel over middelengebruik op te nemen. Dit geef t de toezichthouder meer speelruimte, die 

wenselijk lijkt voor deze doelgroep. In de interviews viel op dat toezichthouders voortdurend op zoek 

zijn naar de precaire balans tussen enerzijds het investeren in de relatie waarbij het werkzaam is om 

tweede en derde kansen te geven, en anderzijds het handhaven van de g estelde kaders. Het 

problematische middelengebruik (of  zelfs verslaving) van deze groep is dusdanig overheersend en 

zonder diepgevoelde motivatie nauwelijks ten positieve te keren, dat het investeren op relatie en via 

die weg op motiverende gespreksvoering haast de enige weg lijkt om voor deze groep resultaten te 

kunnen bereiken. Omdat resultaten op het gebied van middelengebruik in de meeste gevallen (nog) 

uitblijven, roept het wel de vraag op of  bepaalde handelingswijze van toezichthouders bij zou kunnen 

dragen aan het succesvol beïnvloeden van motivatie van deze groep om middelengebruik te 

verminderen, en zo ja, welke.  

• Uit de dossierstudie blijkt dat er lang niet altijd een (uitgebreide)analyse wordt gemaakt van het 

verband tussen huiselijk geweld en alcoholgebruik. Zoals uit de literatuurstudie bleek, is het ontstaan 

en voortbestaan van huiselijk geweld een ingewikkeld samenspel van persoons - en 

contextafhankelijke factoren. Om ef fect te kunnen sorteren, is het noodzakelijk om te doorgronden 

waar huiselijk geweld uit voortkomt, zodat daar in het toezicht op ingezet kan worden. Een 

uitgebreide analyse op de oorzaken van huiselijk geweld en het mogelijke verband met 

alcoholgebruik is daarmee een noodzakelijke randvoorwaarde voor het bereiken van (duurzame) 

resultaten. De resultaten van dit onderzoek roepen de vraag op of  het ontbreken van (uitgebreide) 

analyses in dossiers erop wijzen dat ze niet worden uitgevoerd of  dat er ‘slechts’ niet schrif telijk over 

wordt gerapporteerd.  

• Uit de dossierstudie blijkt dat er niet altijd een (uitgebreide) analyse wordt gemaakt van de rol van 

het alcoholgebruik. En als die analyse wordt gemaakt, is het niet altijd duidelijk of  er op 

onderliggende factoren wordt ingezet. Zo bleek zowel uit de dossierstudie als uit de interviews met 

cliënten dat overmatig middelengebruik niet zelden voortkomt uit de behoef te om negatieve emoties 

(zoals het gevoel van eenzaamheid) te verdringen. Omdat cliënten aangeven dat de reclassering  

van hen abstinentie verwacht, maar daarvoor niet altijd de ondersteuning ontvangen die hen daarin 

ondersteunt, is het de vraag in hoeverre de rol van alcoholgebruik in alle gevallen voldoende wordt 

herkend, en er vervolgens naar wordt gehandeld.   
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5.3 Maatschappelijke kosten en baten 

Ten aanzien van de kosten weten we dat de inzet door de 3RO voor de hele onderzoeksgroep (cliënten 

die huiselijk geweld pleegden en kampen met alcoholproblematiek) bijna € 30 miljoen kost. Hiervan is 

iets meer dan € 6 miljoen voor de groep polygebruikers met (vermoedelijk) LVB en een half  miljoen voor 

de groep stalkers. Als we rekening houden met de omvang van deze groepen door de gemiddelde kosten 

per persoon te berekenen, zijn de kosten voor de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB met bijna 

tienduizend per persoon f link hoger dan de drieduizend voor de stalkers. Dit verschil in gemiddelde 

kosten komt doordat bij de groep polygebruikers met (vermoedelijk) LVB vaker reclasseringstoezicht is 

ingezet – of  een hoger en dus duurder toezichtsniveau is ingezet – (67% van de kosten) dan bij de 

stalkers (27% van de kosten). Bij de stalkers is vaker een werkstraf  opgelegd (18% t.o.v. 7% van de 

kosten). Bij de stalkers worden ten opzichte van de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB ook relatief  

meer kosten gemaakt voor gedragsinterventies (15% t.o.v. 6%) en plaatsingen forensische zorg (11% 

t.o.v. 4%).  

 

We hebben verder in het voorgaande hoofdstuk de mogelijke verschillende baten laten zien voor zowel 

de polygebruikers met (vermoedelijk) LVB als de stalkers (Tabel 11 in 4.6). In het bijzonder is het  

interessant om te kijken naar de impact op het strafbaar gedrag van de polygebruikers  met (vermoedelijk) 

LVB. De verwachting is dat deze subgroep vaak vervalt in strafbaar gedrag en we weten dat het type 

delicten dat deze subgroep pleegt per delict met meer dan € 20.000 relatief  veel veiligheidszorgkosten 

met zich meebrengen. We weten ook dat door de reclassering wordt ingezet op de acht erliggende 

problematiek bij cliënten waarmee er een grotere kans is dat het strafbaar gedrag in ernst en/of  

f requentie afneemt. Een beperkt aantal voorkomen delicten zou al snel veel gemaakte kosten moeten 

kunnen compenseren. 

 

Of  dit daadwerkelijk zo is, is alleen te zeggen middels een analyse van deze specif ieke groep ten aanzien 

van o.a. de f requentie en type delict over een langere periode na start bij de reclassering en wat het  

aandeel van het werk van de reclassering in de bepaalde verandering is.  

5.4 Aanbevelingen 

In deze paragraaf  komen we tot enkele aanbevelingen. In algemene zin suggereren we dat dit 

verkennende onderzoek interessante nieuwe inzichten heef t opgeleverd voor twee specif ieke 

subpopulaties, maar ook dat het niet passend zou zijn om op basis van een verkennende studie 

verstrekkende beleidsmaatregelen voor te stellen.  

 

Het lijkt ons ten eerste wenselijk om met de onderzoeksbevindingen in de hand interne dialoog te 

organiseren, met enerzijds als doel om bevindingen te valideren en anderzijds om gezamenlijk tot 

opvattingen te komen over hoe de SVG haar eigen rol ziet voor deze groep cliënten. Deze werkwijze 

heef t tevens tot voordeel dat eventuele aanpassingen in beleid en/of  uitvoering meer gedragen zullen 

worden vanwege het participatietraject dat eraan voorafging. Ten tweede laat de analyse zien dat een 

aanvullende data-analyse op subgroepniveau essentieel is én middels een andere indeling zou moeten 

plaatsvinden. In Németh et al. (2021) wordt een typologie van reclasseringscliënten gepresenteerd.  

Reclasseringscliënten die onder toezicht staan worden in deze typologie onderverdeeld in vijf tien 

verschillende typen op basis van individuele readiness to change, contextuele readiness to change en 

het strafbaar gedrag. Deze typering maakt het mogelijk om mensen met vergelijkbare ontstaans- en 

veranderingsprof ielen te clusteren. Als we de gekozen subpopulaties f ilteren met behulp van deze 

typologie, is zichtbaar dat deze verspreid zijn over de verschillende typen uit Németh et al. (2021). Dit is 

verklaarbaar omdat de onderliggende patronen sterk van elkaar kunnen afwijken (zie ook hoofdstuk 4). 

Om daadwerkelijk conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de maatschappelijke impact van de 
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reclassering voor diverse subpopulaties is allereerst een denkstap nodig richting typologie. Omdat de 

huidige inhoudelijke clustering onvoldoende zeggend is ten aanzien van mogelijke verklaringen,  

mogelijkheden tot veranderingen en omvang van herhalingsrisico wat het toeschrijven van 

waargenomen veranderingen aan het werk van de reclassering bemoeilijkt. Uitgaan van de ontwikkelde 

typologie maakt dit eenvoudiger. Deze aanvullende analyse zou meteen de interne dialoog verder 

kunnen voeden.  

 

Interne dialoog 

Hieronder doen we een voorzet voor een aantal vragen die wat ons betref t centraal kunnen staan in een 

interne dialoog.  

 

• Welke mogelijkheden heef t de SVG om resultaat te boeken (recidivevermindering) bij cliënten die al 

jaren (of  soms zelfs decennia)-lang verslaafd zijn? Zouden doelen op het verminderen van 

middelengebruik achterwege gelaten moeten worden, zoals nu in sommige gevallen gebeurt, 

waarmee in essentie wordt geaccepteerd dat (andere) doelen niet of  nauwelijks bereikt zullen 

worden? Of heef t het nauwelijks meerwaarde om deze groep in toezicht te nemen? Wat zouden 

eventuele andere mogelijkheden voor deze groep zijn? Wat zou je doen wanneer je een veelvoud 

aan middelen zou hebben om met een cliënt aan de slag te gaan? Welke veranderingen bij cliënten  

op welke terreinen zijn dan denkbaar?  

 

• Verondersteld mag worden dat de motivatie, houding en gedrag van de cliënt positief  beïnvloed 

kunnen worden door een goede werkalliantie tussen toezichthouder en cliënt (Menger, 2018). In de 

dossierstudie werd door onze dossieronderzoeker steevast het niet bereiken van doelen geweten 

aan gebrek aan motivatie, houding en gedrag van de cliënt. Uit de interviews met cliënten bleek 

evenwel dat dit (deels) werd ingegeven door de onderlinge relatie tussen cliënt en toezichthouder. 

In dat licht is het de vraag of  er in die gevallen inderdaad iets schortte aan de werkalliantie? In 

hoeverre zijn er bij cliënten die door (langdurig) middelengebruik een antisociale persoonlijkheids-

stoornis ontwikkelen (of  trekken daarvan vertonen) mogelijkheden om een goede werkalliantie van 

de grond te krijgen? Wat is de te bewandelen route voor het geval de beoogde werkalliantie toch 

niet van de grond komt? Onder welke condities is het wenselijk (en haalbaar) om van toezichthouder 

te wisselen?  

 

• De regiefunctie van een toezichthouder vraagt om een pro -actieve houding richting andere 

betrokken partijen, waarbij het creëren van overzicht en samenhang cruciaal zijn. Uit de interviews 

blijkt dat toezichthouders deze rol op verschillende wijzen invullen. Wat verwacht de SVG van haar 

toezichthouders op het gebied van regievoering? In hoeverre worden toezichthouders momenteel 

voldoende geschoold op dit vlak? In hoeverre is er sprake van intercollegiale sparring en feedback 

op regievoering? In hoeverre wordt in de werving expliciet aandacht besteed aan deze 

competenties?  

 

• Uit het dossieronderzoek concluderen we dat er lang niet altijd een (uitgebreide) analyse van de 

oorzaken van het huiselijke geweld is vastgelegd. In hoeverre vindt deze analyse feitelijk wel of  niet 

plaats? Heef t deze het gewenste detailniveau?  

 

• In de dossiers konden we nauwelijks terugvinden dat er wordt ingezet op de dynamiek met de 

(ex)partner, terwijl het gezamenlijk leren omgaan met triggers wel degelijk een logisch onderdeel 

zou kunnen zijn. Juist omdat cliënten in veel gevallen (ook na af loop van het contactverbod) contact 

zullen blijven houden met het slachtof fer, omdat het een naaste betref t of  een ex-partner met wie 

overleg over de kinderen zal moeten blijven worden gevoerd. Op welke wijze kunnen en mogen 
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toezichthouders het slachtof fer zelf  betrekken, of  op welke wijze kan worden samengewerkt met 

partijen die het contact met het slachtof fer onderhouden? 

 

Aanvullend en verdiepend onderzoek 

 

• Een bepaling van het saldo van de maatschappelijke kosten en baten voor de subgroepen vraagt 

om aanvullend onderzoek. Op basis van deze verkennende studie is hier geen uitspraak over te 

doen. Hiervoor zijn cijfers nodig ten aanzien van onder andere de aard en f requentie van strafbaar 

gedrag in de tijd specif iek voor deze populaties. In een verdiepend onderzoek zouden deze aspecten 

meegenomen kunnen worden.  

• In het voorliggende onderzoek is gekozen voor een tweetal subpopulaties binnen de (veel) bredere 

groep van plegers van huiselijk geweld met alcoholproblematiek. Deze subpopulaties zijn gekozen 

op basis van de verwachte impact van de door hen gepleegde delicten. Uit zowel het 

dossieronderzoek, als de aanvullende toets binnen de typologie zoals recent ontwikkeld door het  

Lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact, blijkt dat de gekozen subpopulaties te divers 

zijn. Voor toekomstig onderzoek naar de maatschappelijke impact op (sub)populaties, adviseren we 

de analyse uit te voeren met behulp van de reeds ontwikkelde typologie.  
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