Addendum op de notitie Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke
kwaliteitsbeoordeling 2015 – 2018 t.b.v. de beoordeling van justitiële interventies

In de notitie ‘Erkenning van interventies: Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2015 2018’ presenteren het NJi, NCJ, RIVM/CGL, NISB, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut de criteria
waarmee interventies in verscheidene sectoren door commissies worden beoordeeld. Deze notitie
en criteria gelden ook voor de deelcommissie Justitiële interventies, zij het met de aanvullingen in
voorliggend addendum dat zich richt op justitiële interventies. De commissie Justitiële interventies
beoordeelt een breed spectrum van interventies voor kinderen, jongeren en volwassenen, van
preventief tot curatief.

Bij de beoordeling van een justitiële interventie door de deelcommissie Justitiële interventies is de
proximale uitkomst leidend: de interventie kan worden erkend als wordt uitgewerkt dat deze leidt
tot een toename van relevante vaardigheden en/of afname van de dynamisch (veranderbare)
criminogene omgevingsfactoren. In het werkblad wordt door de indiener het verband tussen
bepaalde vaardigheden en/of omgevingsfactoren en het verminderen van recidive dan wel het
bevorderen van maatschappelijke participatie en re-integratie onderbouwd met behulp van
wetenschappelijke literatuur en sociale (veranderings)theorieën. Indien de interventie zich richt op
het verbeteren van de maatschappelijke participatie en re-integratie wordt vervolgens het verband
met het terugdringen van recidive aannemelijk gemaakt. Het gaat bij de beoordeling door de
commissie dus om het aantonen van de proximale uitkomst en het aannemelijk maken van de
distale uitkomst. In de praktijk gaat dat in stappen. Tekort aan vaardigheden -> training -> toename
vaardigheden (proximaal) -> minder recidive (distaal). Recidive/ minder geweldsdelicten, et cetera is
de aannemelijk te maken einduitkomst (distaal), de rest zijn allemaal tussenstappen (proximaal).

Hieronder is bovengenoemde redenering in twee voorbeelden uitgewerkt.
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Bij justitiële interventies wordt uitgegaan van de volgende doelgroepen en redeneringen:


Ten eerste is er een groep delictplegers, waarbij dynamisch criminogene factoren de directe of
indirecte risicofactoren zijn geweest voor de delictpleging(en). De verwachting is dat deze
dynamisch criminogene factoren, zonder interventie, ook in de toekomst risicofactoren vormen.
o

Het doel van de interventies is gericht op het voorkomen van herhaald delictgedrag
(recidive).

o

Tijdens een interventie worden de benodigde vaardigheden aangeleerd (proximale
uitkomst). Bij de deelnemers leiden de toegenomen vaardigheden tot een vermindering
van de aanwezige dynamisch criminogene factoren. Ook kunnen met behulp van een
interventie de dynamisch criminogene factoren in de omgeving worden gewijzigd (bijv.
opbouw van het sociaal netwerk of verbeterd contact tussen jongere en opvoeder).

o

De afname van criminogene factoren leidt vervolgens tot meer maatschappelijke
participatie en re-integratie van de justitiabele (proximale uitkomst) en/of (indirect) tot
minder recidive (distale uitkomst).



Voorts is er een risicogroep die in het verleden geen delicten heeft gepleegd, maar bij wie de
aanwezigheid van dynamische risicofactoren zouden kunnen leiden tot overlastgevend en/of
delinquent gedrag.
o

Het doel van de interventies is de kans op delictgedrag te verkleinen, ofwel gericht op
het voorkomen van delictgedrag.

o

De zogenaamde preventieve interventies richten zich op het verminderen van
dynamische risicofactoren en/of op het vergroten van beschermende factoren
(proximale uitkomst).

o

Het verminderen van de risicofactoren en/of het versterken van de beschermende
factoren verlaagt de kans op overlastgevend en/of delinquent gedrag (distale uitkomst).
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Tot slot is er een groep jongeren die naar aanleiding van grensoverschrijdend en/of niet ernstig
delictgedrag interventies opgelegd krijgen.
o

Het doel van de interventies is dit gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en
genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij, ofwel gericht op
het voorkomen van herhaald (en ernstiger) grensoverschrijdend en/of delictgedrag.

o

De interventies richten zich op vermindering van de aanwezige dynamisch criminogene
factoren, risicofactoren en/of het vergroten van beschermende factoren.

o

Het verminderen van de dynamisch criminogene factoren, risicofactoren en/of het
versterken van de beschermende factoren verlaagt de kans op herhaald (en ernstiger)
grensoverschrijdend en/of delictgedrag (distale uitkomst).
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