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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het afstudeerverslag van een beschrijvend onderzoek naar de maatregel ISD 
binnen de Penitentiaire Inrichtingen Vught, waarbij nagegaan wordt wat de gevolgen zijn van 
de invoering van de maatregel ISD voor het executieve personeel. Het onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van de Doctoraalopleiding Bestuurskunde van de Universiteit Twente. 
 
Één van de doelstellingen van het afstuderen is om zelfstandig een tamelijk complex en 
omvangrijk onderzoek te verrichten dat voldoet aan wetenschappelijke criteria.1 Benadrukt 
wordt dat het afstuderen als een oefening moet worden beschouwd. Voor mij betekent het 
echter meer dan een oefening. Ten eerste dat ik de studie die ik 20 jaar geleden ben begonnen 
nu toch tot een goed einde breng. Ten tweede dat volhardendheid loont. Ten derde dat ik het 
gevoel heb de helft van mijn studie te hebben overgedaan. Vooral het doen van onderzoek 
was erg ver weggezakt. Ten vierde dat ik vanuit een werkende situatie veel beter begrijp wat 
de studie Bestuurskunde inhoudt en zeker ook wat studeren inhoudt. Tot slot dat ik voorlopig 
uitgeleerd ben en eindelijk weer eens een boek ga lezen dat niet verband houdt met mijn 
studie. 
 
Dank ben ik verschuldigd aan een aantal mensen. Uiteraard aan de afstudeercommissie 
bestaande uit dr. Pieter Jan Klok en dr. Ringo Ossewaarde. Zij hebben de kunst verstaan om 
mij in een paar bijeenkomsten van dusdanige feedback te voorzien waardoor ik de juiste 
inrichting insloeg. Ook betoonden zij zich betrokken door op mijn mails, met een zoveelste 
concept van een zoveelste hoofdstuk, snel en adequaat te reageren. Tot slot hebben zij ook 
veel geduld opgebracht om mij gedurende de afgelopen jaren met de nodige pauzes zonder 
enige beladenheid te blijven begeleiden. Mijn dank gaat ook uit naar Constant du Fossé, 
vestigingsdirecteur van de Penitentiaire Inrichtingen Vught. Vooral zijn aandringen om mijn 
studie weer op te pakken en het beschikbaar stellen van de nodige faciliteiten hebben mij het 
laatste benodigde zetje gegeven. Natuurlijk kunnen de groepswerkers en penitentiair 
inrichtingswerkers niet vergeten worden die belangeloos hun medewerking hebben verleend 
aan mijn onderzoek en zonder enige schroom antwoord hebben gegeven op mijn vragen.  
Als laatste wil ik mijn vrouw Chantal bedanken voor haar steun. Zonder haar was het 
ondenkbaar geweest dat ik mij (straks) doctorandus mag noemen. Vele weekenden zijn 
opgegaan aan mijn studie, waarbij zij zich in eerste instantie alleen en vervolgens met 1 en 
tenslotte met 2 kinderen heeft moeten vermaken. Niet één keer heeft dit geleid tot 
wanklanken. Daar waar de geboorte van onze kinderen Stijn en Noa Willemijn ons leven in 
positieve zin door elkaar heeft geschopt en voor de nodige vertraging in mijn studie heeft 
gezorgd was het overlijden van mijn schoonmoeder een absoluut dieptepunt. Desondanks 
begreep zij het als ik aangaf weer aan de studie te moeten en heeft zij het huishouden op 
voortreffelijke wijze alleen gerund. Ik vraag me wel af wie het meest gelukkig is als ik klaar 
ben met mijn studie. 
 

 
 
 
Tiel, 14 maart 2010 
Danny Vette 

 
                                                
1 Een handleiding bij het afstuderen voor studenten bestuurskunde (doctoraalopleiding), januari 2004, p. 5. 
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1. Samenvatting 
 
 
Sinds 1 oktober 2004 is de strafrechtelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor 
stelselmatige daders (ISD) van kracht. Primair beoogt de maatregel stelselmatige daders voor 
de duur van twee jaar uit de roulatie te nemen. Secundair richt zij zich op reïntegratie door 
middel van programma’s om gedragsverandering bij deze stelselmatige daders te 
bewerkstelligen.  
Deze afstudeerscriptie richt zich op de gevolgen van de invoering van de maatregel ISD voor 
het executieve personeel van de PI Vught. In het bijzonder gaat het om de gevolgen van de bij 
de maatregel behorende programma’s. Om de doelstelling van het onderzoek concreet te 
maken is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is de rol van het executieve 
personeel bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
 
Het is het sociale constructivisme dat, als theoretisch kader, dient als bril waarmee naar de 
onderzoeksvraag wordt gekeken. In deze benadering staat het proces centraal dat zich afspeelt 
tussen de formulering van beleid en de uiteindelijke beslissingen die in de alledaagse praktijk 
worden genomen. De uitvoering van beleid wordt gezien als een sociaal proces dat plaatsvindt 
tussen de uitvoerders van beleid en hun cliënten. De uitvoerders van beleid beschikken hierbij 
over discretionaire ruimte. Dat wil zeggen een zekere beleidsvrijheid om de kloof tussen 
algemene regels en specifieke situaties te kunnen overbruggen. Deze beleidsvrijheid kan zijn 
oorsprong vinden op vier niveaus: de regelgeving, de uitvoerende organisatie, de uitvoerende 
ambtenaar en de cliënten. In de relaties tussen deze verschillende niveaus krijgt het proces van 
sociale constructie van beleid vorm. Deze vier niveaus worden met andere woorden ook wel 
de bronnen van de discretionaire ruimte genoemd. Deze bronnen zijn op hun beurt weer te 
herleiden naar acht verschillende indicatoren. Het onderzoek richt zich dan ook in grote mate 
op deze indicatoren, waarbij nagegaan wordt in welke mate zij bijdragen aan de discretionaire 
ruimte die het executieve personeel heeft bij het uitvoeren van programma’s.  
 
Een belangrijke veronderstelling bij het vast stellen van de discretionaire ruimte van het 
executieve personeel is dat zij ook daadwerkelijk beslissingen dienen te nemen. Dit is van 
belang gezien het feit dat de wet- en regelgeving een voorname taak weglegt bij een nieuw 
soort functionaris: de trajectcoördinator. Aangezien deze zich vooral bezig houdt met 
voortgangsbewakende en coördinerende taken is het de vraag wie zich daadwerkelijk bezig 
houdt met de uitvoering van programma’s. Het ligt voor de hand dat dit het executieve 
personeel is. Het zijn de eerste drie onderzoeksvragen die antwoord geven op de vraag welke 
taken het executieve personeel heeft bij de uitvoering van programma’s. Hiervoor worden 
door middel van bureauonderzoek worden achtereenvolgens de wet- en regelgeving, de 
beleidsinvoering (de organisatie) en de individuele programma’s van ISD’ers onderzocht. 
Geconcludeerd wordt dat het personeel bij het uitvoeren van programma’s vijf taken heeft: het 
voeren van begeleidingsgesprekken, rapporteren, discipline en structuur aanleren, openstaan 
voor de problematiek van de doelgroep en motiverend begeleiden. 
 
De vierde en laatste onderzoeksvraag brengt vervolgens, aan de hand van de acht indicatoren, 
in kaart welke discretionaire ruimte het personeel heeft bij de gevonden taken. Naast 
bureauonderzoek is gebruik gemaakt van een enquête onder het executieve personeel om deze 
vraag te beantwoorden. Per indicator wordt, op de schaal groot-middel-klein, weergegeven 
welke mate van discretionaire ruimte het executieve personeel heeft. Zes indicatoren dragen 
bij aan een grote mate van discretionaire ruimte en één aan gemiddelde mate van 
discretionaire ruimte. Bij één indicator is niet vast te stellen in welke mate wordt bijgedragen 
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aan discretionaire ruimte. Als conclusie volgt dat het executieve personeel een grote 
discretionaire ruimte heeft bij de uitvoering van de vijf taken in het kader van programma’s 
behorende bij de maatregel ISD.  
 
Een grote discretionaire ruimte voor het executieve personeel leidt tot een zeer onduidelijke 
rol van het executieve personeel bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de 
maatregel ISD. Vanuit de verschillende beleidsdocumenten wordt duidelijk welke 
toepassingsprestaties bestaan ten aanzien van het executieve personeel. Opvallend is echter 
dat deze niet bekend zijn bij de executieven, maar wel worden uitgevoerd. Het uitvoeren van 
de toepassingsprestaties hoort eerder bij de standaard taakuitvoering dan dat dit het gevolg is 
van de invoering van de maatregel ISD. In het kader van de maatregel ISD is de 
daadwerkelijke uitvoering van de toepassingsprestaties afhankelijk van de individuele 
medewerker en zijn normale taakopvatting. 
 
Kort door de bocht geredeneerd zou gesteld kunnen worden dat de invoering van de maatregel 
ISD geen gevolgen heeft voor het executieve personeel van de PI Vught. Indien echter nader 
wordt ingezoomd op de resultaten van het onderzoek zijn toch een vijftal gevolgen te noemen. 
Dit zijn achtereenvolgens: het rapporteren aan de hand van een standaard format, de toename 
van de complexiteit van de doelgroep, de toename van de afhankelijkheidsrelatie tussen 
ISD’ers en het executieve personeel, de wijze van motiverend begeleiden en de manier 
waarop de begeleidingsgesprekken worden gevoerd.  
 
Deze nuanceringen worden vervolgens gespiegeld aan de interviewvraag die zich richt op 
welke veranderingen het executieve personeel ervaart met de komst van de ISD’ers. Gesteld 
kan worden dat alleen een deel van de groepswerkers (als deel van het onderzochte executieve 
personeel) aangeeft de ISD’ers een complexere doelgroep te vinden dan hetgeen ze gewend 
is. Slechts een klein deel van de nuanceringen wordt hiermee gestaafd. 
Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan veranderingen te ervaren als gevolg van 
de voor ISD’ers verplicht gestelde werkwijze van het programma Terugdringen Recidive. De 
slotconclusie is dan ook dat het eerder de voor ISD’ers verplicht gestelde TR-werkwijze is die 
zorgt voor veranderingen dan dat de veranderingen sec gelegen zijn in de komst van de 
ISD’ers zelf. Daarmee wordt de conclusie dat de invoering van de maatregel ISD geen 
gevolgen heeft voor het executieve personeel in grote mate onderbouwd. 
 
Tot slot worden een aantal aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de resultaten van het 
onderzoek. Hierbij is het verleidelijk om aanbevelingen te doen die de strekking hebben om 
tot op detailniveau te beschrijven wie welke taken heeft en welke beslissingsruimte de 
verschillende uitvoerders hebben. In het geval van de maatregel ISD is dit niet wenselijk. De 
maatregel beoogt immers een gedragsverandering te bewerkstelligen bij de doelgroep van de 
maatregel. Het sociaal constructivisme heeft duidelijk gemaakt dat in dit soort gevallen het 
niet anders kan, dat de uitvoerders die het dichtst bij de doelgroep staan de meeste invloed 
hebben. Het executieve personeel dient als gevolg hiervan over ruimte te beschikken om 
zelfstandig beslissingen te kunnen nemen, die ten goede komen aan de doelgroep. De 
aanbevelingen dragen hiertoe bij.  
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2. Inleiding 
 
 
2.1 Achtergrond en aanleiding van het probleem 
 
Sinds 1 oktober 2004 is de strafrechtelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor 
stelselmatige daders (ISD) van kracht. Deze kan beschouwd worden als de opvolger van de 
strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV). Primair beoogt de maatregel stelselmatige daders 
voor de duur van twee jaar uit de roulatie te nemen. Secundair richt zij zich op reïntegratie 
door middel van programma’s om gedragsverandering bij deze stelselmatige daders te 
bewerkstelligen. De SOV was alleen bestemd voor verslaafde veelplegers, terwijl de ISD 
naast verslaafden ook plaats biedt aan psychisch gestoorden, dak- en thuislozen en niet-
verslaafde veelplegers van relatief kleine vermogensdelicten. 
 
De Penitentiaire Inrichtingen Vught (PI Vught) is één van de zeven inrichtingen waar de 
maatregel ten uitvoer wordt gelegd. Grofweg vallen de gedetineerden die de maatregel ISD 
hebben opgelegd gekregen in twee groepen te delen: zij die wél en zij die géén programma 
volgen. Een programma is een samenhangend pakket aan activiteiten en interventies, 
specifiek gericht op behandeling van de problematiek van de gedetineerde die de aanleiding 
vormt voor het stelselmatig plegen van strafbare feiten.2 Zij die wel een programma volgen 
verblijven binnen de PI Vught op unit 3 of de Verslaafden Begeleidings Afdeling (VBA). De 
anderen worden op unit 6 geplaatst. Bij programma’s voorziet de maatregel in een nieuw 
soort functionaris. De regelgeving bepaalt dat indien een programma wordt aangeboden de 
directeur van de inrichting voor de betrokkene een trajectcoördinator aanwijst. De taken van 
de trajectcoördinator zijn vierledig. Ten eerste het begeleiden van betrokkene gedurende het 
gehele verblijf. Het toezicht uitoefenen op de naleving van de afspraken met betrokkene en op 
het voldoen aan de voorwaarden voor deelneming aan het programma is een tweede taak. Als 
derde taak dient de trajectcoördinator over het verblijfsplan te rapporteren en te adviseren aan 
de directeur van de inrichting. Tot slot legt hij verbindingen tussen de instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma.3 Er is bewust gekozen voor de 
aanduiding trajectcoördinator, omdat diens coördinerende rol voorop staat.4 
Trajectcoördinatoren hebben een voortgangsbewakende en coördinerende rol en houden zich 
dus niet bezig met de daadwerkelijke uitvoering van het programma. De werklast voor een 
trajectcoördinator is vastgesteld op twintig gedetineerden met de maatregel ISD in een 
programma. Hieruit volgt dat betrokken gedetineerden relatief weinig contact hebben met de 
hun aangewezen trajectcoördinator. De vraag rijst of met het centraal stellen van 
trajectcoördinatie de beoogde gedragsverandering gerealiseerd wordt. Er is nog niet 
stilgestaan bij de daadwerkelijke uitvoering van de programma’s. Wie voeren de 
programma’s in het kader van de maatregel ISD uit? Heeft het executieve personeel hierin een 
rol? Heeft de maatregel ISD überhaupt gevolgen voor het executieve personeel? Heeft het 
invloed op hun werk? 
 
Het is vooral het executieve personeel dat gedurende de dag een groot aantal activiteiten 
(dagprogramma) van de gedetineerden begeleidt. Volgens Kommer5 is het ‘in de contacten 

                                                
2 Nota van toelichting bij het besluit van 22 september 2004 tot wijziging van de Penitentiaire maatregel met 
betrekking tot de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, p. 6. Hier verder aan te 
halen als Nota van toelichting. 
3 Artikel 44k Penitentiaire maatregel. 
4 Nota van toelichting, p. 10.  
5 Kommer, M.M. (1991), De gevangenis als werkplek, Arnhem, Gouda Quint bv, p. 95. 
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die de piw-er (het executieve personeel, DV) heeft met gedetineerden dat zij gestalte geeft aan 
de wijze waarop de inrichting haar doel realiseert’. De doelen van de maatregel ISD zijn zoals 
gezegd tweeledig. Het detineren van stelselmatige daders beantwoordt aan de primaire 
doelstelling. Eén van de kerntaken van het executieve personeel richt zich dan ook op 
beveiliging. Beveiliging wil zeggen het voorkomen van ontvluchtingen en het bevorderen van 
een ordelijke gang van zaken.6 Een tweede kerntaak is de begeleiding, dat wil zeggen het 
daadwerkelijk bijdragen aan de realisering van de detentiedoelen door gedetineerden te 
stimuleren en richting te geven in hun bezigheden. Dit sluit aan bij de secundaire doelstelling 
om ISD-ers goed te reïntegreren in de samenleving.7 
 
De PI Vught kent diverse groepen executief personeel. Penitentiair inrichtingswerkers (piw-
ers) vormen de grootste groep en zijn terug te vinden op de meeste afdelingen. De piw-er 
draagt zorg voor een correcte uitvoering van het dagprogramma, de begeleiding en bejegening 
van de gedetineerden en de orde en de veiligheid op de afdeling gedurende de dag en nacht en 
treedt op indien deze verstoord wordt c.q. dreigt te worden. Hij is voorts gericht op een wijze 
van bejegening van- en omgang met gedetineerden die kan bijdragen aan maatschappelijke 
reïntegratie van gedetineerden.8 Daarnaast kent de PI Vught van oudsher ook groepswerkers. 
De groepswerker draagt zorg voor een methodische groeps- en individugerichte begeleiding 
van gedetineerden binnen een afdeling, gericht op het bewerkstelligen van individuele 
gedragsverandering teneinde hiermee de maatschappelijke reïntegratie van gedetineerden te 
bevorderen. Hij draagt in adviserende zin bij aan de totstandkoming van het dagprogramma 
en draagt zorg voor een correcte uitvoering daarvan. Hij draagt zorg voor de orde en de 
veiligheid op de afdeling gedurende de dag en nacht en treedt op indien deze verstoord wordt 
c.q. dreigt te worden.9 10 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het om drie redenen aannemelijk is dat het executieve 
personeel een rol heeft bij de uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel ISD. 
Ten eerste staat binnen de maatregel de trajectcoördinator centraal. Deze heeft met betrekking 
tot programma’s een voortgangsbewakende en coördinerende rol, maar geen uitvoerende rol. 
Ten tweede is het door de contacten die het executieve personeel heeft met de gedetineerden 
dat de organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden. Genoemde functiebeschrijvingen zijn de 
derde reden. Hierom is het twijfelachtig of de programma’s het gewenste resultaat hebben 
indien het executieve personeel geen duidelijke rol heeft. Met gewenst resultaat wordt 
bedoeld een gedragsverandering bij de tot de maatregel ISD veroordeelde veelplegers (ISD-
ers) zodat deze geen strafbare feiten plegen. Het al dan niet succesvol zijn van programma’s is 
bepalend voor de secundaire doelstelling van de maatregel ISD en daarmee voor de maatregel 
ISD in haar geheel. 
 
 
 
 
                                                
6 Kommer, 1991, p. 14. 
7 Kommer, 1991, p. 14. Kommer onderscheid nog een derde kerntaak, namelijk de bejegening, dat wil zeggen 
het op humane wijze met de gedetineerden omgaan. 
8 Functiebeschrijving medior piw-er. 
9 Functiebeschrijving medior groepswerker. 
10 Naast deze twee groepen executieve medewerkers zijn er nog: zorg- en behandelinrichtingswerkers, 
sociotherapeutische medewerkers, arbeidsmedewerkers en complexbeveiligers. Deze heb ik niet expliciet 
genoemd omdat zij nauwelijks (arbeidsmedewerkers) of geen (overigen) bemoeienis hebben met de 
gedetineerden die vallen onder de maatregel ISD. Daar waar gesproken wordt over executief personeel bedoel ik 
voortaan piw-ers en groepswerkers. 
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2.2 Doelstelling 
 
Indien een programma wordt aangeboden staat binnen de maatregel ISD de trajectcoördinator 
centraal. Wat de rol is van het executieve personeel bij een programma in het kader van de 
maatregel ISD is vooralsnog niet duidelijk. Doelstelling van dit onderzoek is dan ook om 
inzicht te krijgen in de gevolgen die de invoering van de maatregel ISD, en in het bijzonder de 
bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve personeel van de PI Vught.  
 
 
2.3 Probleemstelling 
 
Zonder een duidelijke rol voor het executieve personeel bij de uitvoering van programma’s in 
het kader van de maatregel ISD zullen deze niet het gewenste resultaat opleveren. Hierdoor 
wordt de reïntegratiedoelstelling van de maatregel ISD niet gerealiseerd en daarmee eveneens 
niet de doelstelling van de maatregel ISD in zijn geheel. De centrale vraag die hierbij 
beantwoord dient te worden luidt: Wat is de rol van het executieve personeel bij het uitvoeren 
van programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
 
 
2.4 Onderzoeksvragen 
 
Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden is het vooralsnog noodzakelijk de wetgeving 
nader te bestuderen, vervolgens na te gaan hoe beoogd is deze wetgeving te implementeren, 
om tenslotte de daadwerkelijke praktijk te bestuderen. Meer specifiek worden hiertoe de 
programma’s bezien die uiteindelijk gedragsverandering dienen te bewerkstelligen bij 
veelplegers. Volgens Geurts11 kan een vraagstelling zo complex zijn dat het nodig is om meer 
specifieke vervolgvragen te stellen. Hij onderscheidt diversiteit in de benodigde 
onderzoeksstrategieën, hiërarchie van vragen en cumulatie van noodzakelijke kennis als 
redenen om deelvragen op te voeren. Vervolgens concludeert hij dat in de onderzoekspraktijk 
meestal een mix van deze mogelijkheden voorkomt. Dit onderzoek is daar geen uitzondering 
op. De hieronder geformuleerde onderzoeksvragen dienen in onderlinge samenhang de 
centrale vraag te beantwoorden. 
 
1. Wat bepaalt de wetgeving over de rol van het executieve personeel bij de uitvoering van 
programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
 
2. Hoe is de wetgeving geïmplementeerd en welke bepalingen zijn opgenomen ten aanzien 
van de rol van het executieve personeel bij de uitvoering van programma’s in het kader van de 
maatregel ISD? 
 
3. Indien een programma een samenhangend pakket is aan activiteiten en interventies, 
specifiek gericht op behandeling van de problematiek van de gedetineerde die de aanleiding 
vormt voor het stelselmatig plegen van strafbare feiten, welke rol heeft dan het executieve 
personeel hierin? Met andere woorden: wat wordt in programma’s opgenomen ten aanzien 
van de rol van het executieve personeel? 
 
4. Wat is in de praktijk de rol van het executieve personeel bij de uitvoering van programma’s 
in het kader van de maatregel ISD?  
                                                
11 Geurts, P (1999), Van probleem naar onderzoek, een praktische handleiding met COO-cursus, Bussum, 
Uitgeverij Coutinho, p. 36. 
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2.5 Sociaal constructivisme 
 
De PI Vught draagt als onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen bij aan een 
rechtvaardige en veilige samenleving door het op een humane en doeltreffende wijze 
tenuitvoerleggen van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door hen die 
aan haar zorg zijn toevertrouwd zo goed mogelijk voor te bereiden op een respectabele 
terugkeer in de samenleving.12 Deze missie vormt het uitgangspunt voor de doelstellingen en 
het beleid binnen de inrichting en benadrukt het uitvoeringsgerichte karakter.  
 
Volgens Lipsky krijgt beleid pas zijn definitieve vorm in de uitvoeringsorganisatie en in de 
dagelijkse contacten van functionarissen op uitvoerend niveau en niet in officiële regelgeving. 
De impact van beleid is derhalve in grote mate afhankelijk van hoe het beleid wordt 
geïnterpreteerd door de uitvoerende krachten aan de basis. Een dergelijke interpretatie wordt 
door Van der Veen aangeduid als een ‘sociaal constructivistisch model van beleid’. Centraal 
in de sociaal constructivistische benadering van beleid staat het proces dat zich afspeelt tussen 
de formulering van het beleid (de vormgeving van wet- en regelgeving) en de uiteindelijke 
beslissingen die in de alledaagse praktijk worden genomen. De uitvoering van beleid wordt 
gezien als een sociaal proces dat plaatsvindt tussen de uitvoerders van beleid en cliënten. De 
uitvoerders van beleid beschikken hierbij over discretionaire ruimte. Dat wil zeggen een 
zekere beleidsvrijheid om de kloof tussen algemene regels en specifieke situaties te kunnen 
overbruggen. Deze beleidsvrijheid kan zijn oorsprong vinden op vier niveaus: de regelgeving, 
de uitvoerende organisatie, de uitvoerende ambtenaar en de cliënten. In de relaties tussen deze 
verschillende niveaus krijgt het proces van sociale constructie van beleid vorm. Centraal staat 
de vraag in hoeverre de besluitvorming van ambtenaren beïnvloed wordt door de regelgeving, 
de structuur van de ambtelijke organisatie, de aard van het uitvoerende werk en de relatie 
tussen ambtenaren en cliënten. 
 
Binnen het sociaal constructivisme staat laatstgenoemde vraag centraal. Beantwoording van 
deze vraag geeft inzicht in hoe het uiteindelijke beleid er daadwerkelijk uitziet. Het sociaal 
constructivisme kan daarmee goed als perspectief dienen om de onderzoeksvragen en 
daarmee de probleemstelling te beantwoorden. 
 
 
2.6 Globale onderzoeksopzet per onderzoeksvraag 
 
Om bruikbare informatie te verkrijgen wordt enerzijds gebruik gemaakt van 
documentenverzameling en anderzijds interviews. De eerste onderzoeksvraag zal worden 
beantwoord aan de hand van de bij de maatregel ISD behorende wetteksten en toelichtingen 
daarop. Vervolgens wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord op basis van de relevante 
beleidsstukken. Ook de derde onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van 
documentenverzameling. In tegenstelling tot de eerste twee onderzoeksvragen wordt hier geen 
gebruik gemaakt van algemene documenten, maar van documenten die opgesteld zijn ten 
behoeve van individuele gevallen. Hiermee worden de dossiers bedoeld van gedetineerden die 
de maatregel ISD opgelegd hebben gekregen en deelnemen aan een programma. Het 
antwoord op de laatste onderzoeksvraag wordt verkregen door het betreffende executieve 
personeel te interviewen. 
 
 
                                                
12 Missie/visie en doelstelling van de PI Vught nader belicht, p. 1. 
http://www.pivught.dji.minjus.nl/management/diversen/missie_visie.htm. 

http://www.pivught.dji.minjus.nl/management/diversen/missie_visie.htm
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2.7 Structuur van het verslag 
 
Het verslag is als volgt ingedeeld: Het eerste hoofdstuk betreft een samenvatting van het 
onderzoek. Het tweede hoofdstuk is de inleiding waarin aandacht wordt besteed aan 
achtereenvolgens: achtergrond en aanleiding van het probleem, doelstelling, probleemstelling, 
onderzoeksvragen, aanduiding van theoretisch kader en de globale onderzoeksopzet per 
onderzoeksvraag. Het derde hoofdstuk betreft het theoretisch kader. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
onderzoeksopzet per onderzoeksvraag. In de volgende vier hoofdstukken staat telkens één van 
de onderzoeksvragen centraal. Hoofdstuk 9 behandelt de conclusies (antwoord op de 
probleemstelling) en geeft aanbevelingen. 
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3. Theoretisch kader 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst. Maso en Smaling13 verstaan onder een 
theoretisch kader een aantal, mogelijk op empirische bevindingen gebaseerde, 
veronderstellingen en hypothesen die vóór het empirisch onderzoek zijn geformuleerd en die 
iets zeggen over het mogelijke antwoord op de vraagstelling (probleemstelling, DV). Een 
eerste voordeel van een theoretisch kader is volgens genoemde auteurs dat de 
veronderstellingen en hypothesen waaruit het bestaat, volstrekt duidelijk maakt waar het 
empirisch onderzoek zich specifiek op moet richten. Een ander voordeel is dat het de analyse 
van de verzamelde informatie eenvoudiger maakt dan wanneer een dergelijk kader niet is 
geformuleerd. Met andere woorden: een theoretisch kader richt de manier van onderzoeken en 
het analyseren van de gegevensverzameling. Of nog weer anders gesteld: een theoretisch 
kader is het perspectief waar vanuit het probleem wordt bekeken. 
 
In het vorige hoofdstuk is de doelstelling van dit onderzoek geformuleerd. Deze luidt: inzicht 
krijgen in de gevolgen die de invoering van de maatregel ISD, en in het bijzonder de 
bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve personeel van de PI Vught. Het betreft 
een onderzoek naar de werking van beleid. De focus van paragraaf 3.2 is dan ook 
beleidsuitvoering in algemene zin. Vertrekkend vanuit deze meer generieke benadering van 
beleidsuitvoering wordt in paragraaf 3.3 het sociaal constructivisme geïntroduceerd als 
specifieke verklaring voor de werking van beleid. Het is het sociaal constructivisme dat dient 
als theoretisch kader van dit onderzoek. Het begrip discretionaire ruimte, een belangrijk 
aspect van het sociaal constructivisme wordt in paragraaf 3.4 belicht. Vervolgens worden in 
paragraaf 3.5 mogelijke bronnen van discretionaire ruimte beschreven. Paragraaf 3.6 tenslotte 
beziet de probleemstelling en onderzoeksvragen in het licht van het theoretisch kader.  
 
 
3.2 Beleidsuitvoering 
 
Voordat in de volgende paragraaf wordt stil gestaan bij het sociaal constructivisme als 
theoretisch kader van dit onderzoek, wordt in deze paragraaf stil gestaan bij de uitvoering van 
beleid in algemene zin. Immers onderhavig onderzoek richt zich op de uitvoering van beleid, 
in casu: de maatregel ISD.  
 
Van de Graaf en Hoppe14 onderscheiden bij beleidsuitvoering drie soorten beleidsprestaties. 
Beleidsprestaties I zijn prestaties die erop gericht zijn om de organisatie-als-organisatie te 
onderhouden. Zij zorgen ervoor dat de organisatie kan presteren wat van haar verlangd wordt 
in het kader van het vigerende beleid. Zij scheppen de noodzakelijke randvoorwaarden en zijn 
voornamelijk intern gericht. Van de Graaf en Hoppe stellen dat het de prestatie is van de 
betrokken functionarissen om het nieuwe beleid zodanig in te passen in bestaande 
organisatorische routines, dat het nieuwe beleid door het bestaande apparaat kan worden 
uitgevoerd. Zij noemen dit beleidsinvoering: het geschikt maken voor toepassing van een 
beleid dat is vastgesteld. 

                                                
13 Maso, I. en A. Smaling (2004), Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie, Amsterdam, Boom, p. 21. 
14 Graaf, H. van de en R. Hoppe (1996), Beleid en politiek, een inleiding tot de beleidswetenschap en de 
beleidskunde, Bussum, Uitgeverij Coutinho, p. 337-347. 
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Beleidsprestaties II zijn de daadwerkelijke ‘toepassingsprestaties’en zijn in hoge mate extern 
gericht. Indien het beleid bepaalde handelingen voorschrijft ter realisering van de gestelde 
doelen, is het daadwerkelijke uitvoeren van deze handelingen door functionarissen een 
beleidsprestatie.  
Bij extern gerichte beleidsprestaties is het te eenvoudig om te veronderstellen dat het doel van 
beleid slechts bereikt kan worden door het handelen van bepaalde functionarissen. Om 
bepaalde effecten van beleid te bewerkstelligen is in veel gevallen de medewerking nodig van 
de doelgroep van beleid. Dit is vooral van belang als het beleid een gedrags-, houdings- of 
kennisverandering beoogt. De doelgroep verwordt dan tot wat van de Graaf en Hoppe noemen 
‘co-producenten’ van beleidseffecten en –prestaties die beoogd worden met de uitvoering van 
beleid. De auteurs betogen dat de realisering van het doel niet alleen afhankelijk is van het 
handelen van de beleidsactor, van het handelen van de uitvoerder van het beleid en van 
degenen die, op grond van hun relatie met de beleidsuitvoerder, als mede-uitvoerders kunnen 
worden beschouwd, maar evenzeer van het handelen van anderen, waaronder (leden van) de 
doelgroep. Er bestaat een interdependentie tussen wat uitvoerenden moeten doen en wat de 
doelgroep zelf moet doen om de gewenste beleidsprestatie tot stand te laten komen. Dit zijn 
de beleidsprestaties III. 
 
Bovenstaand laat zich als volgt in een schema weergeven: 
Figuur 3.1 Beleidsprestaties, beleidseffecten en co-productie 

 
Bron: van de Graaf en Hoppe (1996: 346) 
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In figuur 3.1 onderkennen Van de Graaf en Hoppe bij de productie van het doel van beleid 
drie (typen) actoren: beleidsactoren, (mede)beleidsuitvoerders en (leden van) de doelgroep. 
Een beleidsactor is een persoon of organisatie die een situatie onwenselijk acht en deze wil 
veranderen. De (mede)beleidsuitvoerder verricht al de handelingen die in het beleid worden 
voorgeschreven ter realisering van de gestelde doelen. De doelgroep tenslotte zijn diegenen 
bij wie het beleid, ter realisering van een beleidsdoel, een verandering in omstandigheden, 
opvattingen of gedrag beoogt te bewerkstelligen. 
 
De maatregel ISD heeft mede als doel een gedragsverandering bij de zeer actieve veelplegers 
te bewerkstelligen. Hiertoe dient het begrip co-productie nader bezien te worden. Co-
productie houdt in dat de beleidsdoelstelling niet gerealiseerd kan worden zonder de 
medewerking van de zeer actieve veelplegers. Van de Graaf en Hoppe15 delen co-productie in 
vier typen in. Zij ontlenen de eerste drie aan Whitaker (1980). De vier verschillen naar de aard 
van de bijdrage die van leden van de doelgroep wordt gevraagd. 
 
1. Burgers vragen om assistentie van beleidsuitvoerders in overheidsdienst. 
Hoewel moeilijk voor te stellen vragen sommige verdachten om de maatregel ISD. Meer 
specifiek vragen zij om de maatregel ISD met een (op resocialisatie gericht) programma. Zij 
hopen dat de maatregel ertoe bijdraagt dat zij na afloop niet meer in het oude (criminele) 
gedrag  terugvallen. 
 
2. De doelgroep verleent actief medewerking aan de uitvoerenden. 
Hierbij valt te denken aan het daadwerkelijk participeren door ISD-ers in 
(gedrags)interventies gericht op oplossing van verslavingsproblematiek dan wel van andere 
problematiek waarmee het plegen van strafbare feiten samenhangt. 
 
3. Doelgroep en uitvoerenden passen zich bewust aan elkaar aan. 
Resocialisatie kan alleen slagen als de uitvoerders en de ISD-ers duidelijke verwachtingen 
van elkaars bijdrage aan de oplossing van het probleem ontwikkelen. De meeste ISD-ers 
komen de inrichting binnen met het idee dat de inrichting hun problemen (als er al sprake is 
van enig probleembesef) wel even oplost. Gedurende het programma dient hen duidelijk 
gemaakt te worden, dat vooral zijzelf verantwoordelijk zijn voor verandering. Hierbij kunnen 
zij worden geholpen door de uitvoerenden. 
 
4. Co-productie gericht op het gezamenlijk realiseren van een zowel voor uitvoerders als 
doelgroep extern beleidsdoel. 
Voor elke ISD-er afzonderlijk is het afscheid nemen van crimineel gedrag een 
nastrevenswaardig doel. Hierbij kunnen zij geholpen worden door de uitvoerenden. Het 
uiteindelijke doel van het beleid richt zich echter op het verminderen van de recidive en het 
terugbrengen van overlast.  
 
Om de beleidsdoelstellingen van de maatregel ISD te kunnen realiseren is co-productie nodig 
van de tot de maatregel ISD veroordeelde zeer actieve veelplegers. Uit het voorgaande valt af 
te leiden dat het executieve personeel, daar waar het gaat om een bijdrage te leveren aan 
programma’s, vooral een actieve rol speelt bij de uitvoering van taken die behoren bij de 
typen twee en drie van co-productie. 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de trajectcoördinator een coördinerende en 
voortgangsbewakende rol hebben bij de uitvoering van programma’s in het kader van de 

                                                
15 Graaf, H. van de en R. Hoppe, 1996, p. 448. 
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maatregel ISD. Deze kent een wettelijke basis. Met andere woorden: de trajectcoördinatoren 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de bewuste programma’s. Op deze manier 
hebben zij een belangrijke rol bij de uitvoering van de maatregel ISD. In termen van Van de 
Graaf en Hoppe is het executieve personeel dan aan te merken als medebeleidsuitvoerder als 
het gaat om het uitvoeren van programma’s. 
 
Het is de bedoeling van dit onderzoek om te beschrijven welke gevolgen de invoering van de 
maatregel ISD heeft voor het executieve personeel. Welke handelingen worden het executieve 
personeel voorgeschreven door het beleid? In welke mate worden deze daadwerkelijk 
uitgevoerd? Met andere woorden: er wordt een beschrijving gegeven van de beleidsprestaties 
II. De keuze voor deze ‘bottom-up’-benadering kan op verschillende wijze worden 
gelegitimeerd. 
 
Een eerste legitimering valt te ontlenen aan Van de Graaf en Hoppe.16 Zij menen dat het ‘top-
down’ (als tegenovergesteld aan ‘bottom-up’) op een aantal belangrijke punten het zicht 
verduistert op de problemen en de praktijk van de beleidsuitvoering. Specifiek beleid dient 
zijn plaats te vinden tussen een veelvoud van beleid en wordt bovendien geconfronteerd met 
een doelgroep die eigen wensen en plannen met betrekking tot het beleid heeft. Kortom: het 
zicht op positie en rol van andere actoren wordt verduisterd. Daarnaast verduistert het ‘top-
down’-perspectief het zicht op de in het beleid-als-plan onvoorziene omstandigheden en 
ontwikkelingen. Het zicht op de mogelijkheden en moeilijkheden van beleidsuitvoering is 
vaak duidelijker bij beleidsuitvoerders dan bij beleidsmakers. Intelligente aanpassing van het 
beleid is daarom op uitvoeringsniveau vaak eerder en makkelijker mogelijk dan via 
(hernieuwde) beleidsvorming. 
Het uitgangspunt bij het ‘bottom-up’-perspectief is volgens genoemde auteurs niet langer wat 
er volgens het beleid-als-plan zou moeten gebeuren, maar wat er in het beleidsveld werkelijk 
gedaan wordt door allerlei actoren die een rol hebben, of zich een rol aanmeten, bij de 
uitvoering van beleid. Beleidsuitvoerders worden niet meer gezien als actoren die geacht 
worden min of meer ‘machinaal’ door anderen geformuleerde opdrachten uit te voeren. 
Geconcludeerd kan worden dat de auteurs 2 redenen noemen om te focussen op het 
beleidsveld en de daarin aanwezige actoren. In de volgende paragrafen zal verder worden 
uitgelegd waarom deze benadering de voorkeur heeft. Vertrekpunt is een tweede legitimering 
voor de ‘bottom-up’-benadering. 
 
 
3.3 Sociaal constructivisme 
 
In de vorige paragraaf is de beleidsuitvoering toegelicht. Afgesloten werd met een eerste 
legitimering voor de ‘bottom-up’-benadering van de uitvoering van beleid. Deze paragraaf 
staat stil bij een tweede legitimering, waarin verklaard wordt waarom het beleid vaak niet 
wordt uitgevoerd zoals bedacht. 
 
Uitgangspunt bij deze tweede legitimering is de theorie van Lipsky. Hij postuleert dat beleid 
pas zijn definitieve vorm krijgt in de uitvoeringsorganisatie en in de dagelijkse contacten van 
de functionarissen op uitvoerend niveau en niet in officiële regelgeving.17 De impact van 
beleid is derhalve in grote mate afhankelijk van hoe het beleid wordt geïnterpreteerd door de 
uitvoerende krachten aan de basis. Een dergelijke interpretatie wordt door Van der Veen 
                                                
16 Graaf, H. van de en R. Hoppe, 1996, p. 334-335. 
17 Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, New York: Russell 
Sage Foundation, p. xii. 
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aangeduid als een ‘sociaal constructivistisch model van beleid’.18  Deze benadering van de 
bestudering van de uitvoering van overheidsbeleid staat tegenover het formeel-rationele 
model.  
 
Aan de formeel-rationele benadering ligt het ideaaltypische model van een bureaucratie van 
Max Weber ten grondslag. Centraal in Webers typering van de bureaucratische organisatie 
staat het regelgeleide karakter van bureaucratisch handelen en de hiërarchische structuur van 
het uitvoerende apparaat. In een dergelijke benadering zijn de resultaten van het beleid min of 
meer logisch (via deductie) af te leiden uit de heersende wetten en regels. Deze benadering is 
exemplarisch voor een ‘top-down’ benadering. 
 
Van der Veen stelt dat in een dergelijk model een te strikte relatie wordt verondersteld tussen 
de regels en de uiteindelijke beslissing van de betrokken ambtenaar. Het daadwerkelijke 
proces van uitvoering blijft in nevelen gehuld. Het lijkt op een ‘black box’ waarin wetgeving 
en beleid worden omgezet in praktische resultaten. Regelgeving kan echter onvoldoende 
expliciet of uitsluitend zijn om een beslissing op te baseren. Dit betekent dat de uitvoering van 
beleid niet alleen afhankelijk is van de regelgeving, maar dat ook andere factoren een rol 
spelen in het besluitvormingsproces. In zijn boek ‘Street-Level Bureaucracy’ stelt Lipsky dat 
de wijze waarop de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd in hoge mate afhankelijk is van de 
uitvoerende ambtenaren. Lipsky noemt deze ambtenaren ‘street level bureaucrats’ en 
omschrijft hen als functionarissen ‘who interact with and have wide discretion over the 
dispensation of benefits or the allocation of public sanctions’.19 Het zijn dus ambtenaren die in 
face-to-face contact staan met burgers en een relatief grote beslissingsvrijheid hebben. 
Openbare dienstverlenende organisaties die een significant aantal dergelijke werknemers 
tewerkstellen worden ‘street level bureaucratieën’ genoemd. Lipsky’s conclusie betreffende 
deze ‘street level bureaucratieën’ is vergaand. Hij schrijft: ‘… public policy is not best 
understood as legislatures or top-floor suites of high-ranking administrators, because in 
important ways it is actually made in the crowded offices and daily encounters of street-level 
workers’.20 Er wordt dus als uitgangspunt genomen dat de uitvoering en effecten van 
maatregelen worden bepaald door de wijze waarop deze maatregelen op het lokale niveau 
worden geïmplementeerd door degenen die het meest met de cliënten te maken hebben. Niet 
de regels staan centraal, maar de uitvoerende ambtenaren. Deze benadering wordt de bottom-
up benadering genoemd.21 
 
Centraal in de sociaal-constructivistische benadering van beleid staat het proces dat zich 
afspeelt tussen de formulering van het beleid (de vormgeving van wet- en regelgeving) en de 
uiteindelijke beslissingen die in de alledaagse praktijk worden genomen. Het doel van deze 
benadering is om de hierboven genoemde ‘black box’ open te breken. De uitvoering van 
beleid wordt in een sociaal-constructivistische benadering gezien als een sociaal proces dat 
plaatsvindt tussen de uitvoerders van beleid en cliënten en niet als een rationeel logisch-
deductief proces, dat volledig wordt gestuurd door wetten en regels.22 Het 
                                                
18 Veen, R. van der (1990) De sociale grenzen van beleid: een onderzoek naar de uitvoering en effecten van het 
stelsel van sociale zekerheid, Leiden, Stenfert Kroese, p, 6-8. 
19 Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, New York: Russell 
Sage Foundation, p. xi. 
20 Lipsky, M. (1980) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, New York: Russell 
Sage Foundation, p. xii. 
21 Ontleend aan: Struyven, L & P. de Cuyper (2004) De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de 
kloof tussen beleid en uitvoering onderzocht, Leuven, Hoger instituut voor de arbeid. 
22 Veen, R. van der (1990) De sociale grenzen van beleid: een onderzoek naar de uitvoering en effecten van het 
stelsel van sociale zekerheid, Leiden, Stenfert Kroese, p. 4-5. 
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implementatieproces kan dan ook aanleiding geven tot onverwachte resultaten, of zoals 
Pressman en Wildavsky stellen: ‘There are then two implementation processes. One is the 
initially perceived, formally defined, prospectively expected set of causal links required to 
result in a desired outcome; the other is the unexpected nexus of causality that actually 
evolves during implementation’.23  
 
Er zijn vier niveaus te onderscheiden in het proces van de sociale constructie van beleid. 
Achtereenvolgens zijn dit de regelgeving, de uitvoerende organisatie, de uitvoerend 
ambtenaar en tot slot de cliënten van de uitvoerende organisatie. In de relaties tussen deze 
verschillende niveaus krijgt het proces van sociale constructie van beleid vorm. Centraal staat 
de vraag in hoeverre de besluitvorming van ambtenaren wordt beïnvloed door de regelgeving, 
de structuur van de ambtelijke organisatie, de aard van het uitvoerende werk en de relatie 
tussen ambtenaren en cliënten. 
 
Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat bij het beschrijven van de uitvoeringspraktijk niet 
alleen de juridische aspecten, de uitvoeringsorganisatie en de cliënten dienen te worden 
belicht, maar vooral de actoren binnen de uitvoeringsorganisatie. Dit zal het onderwerp zijn 
van de volgende paragraaf. 
 
 
3.4 Discretionaire ruimte 
 
In de vorige paragraaf is het belang van de uitvoerende ambtenaren bij de uitvoering van 
beleid onderstreept. Eén van de belangrijkste aspecten hierbij is de mate van 
beslissingsvrijheid die zij hebben bij de uitvoering van een bepaald beleid. Deze 
beslissingsvrijheid, ook wel beleidsvrijheid of discretionaire ruimte genoemd, is onderwerp 
van deze paragraaf.  
 
Bakker en Van Waarden stellen dat de uitvoering van plannen en de toepassing van regels 
bepaalt wat er uiteindelijk van beleid terechtkomt, of en hoe een law in the books een law in 
action wordt. Implementatie kan dan ook omschreven worden als het proces waarbij 
organisaties (en hun leden) beleid realiseren, dat wil zeggen waarbij organisaties als 
intermediair optreden tussen beleidsmakers en burgers. Het vindt plaats op het interface 
tussen burger en staat.24 Het mag dus duidelijk zijn dat beleid niet datgene is wat de wetgever 
ervan gemaakt heeft, maar wel datgene wat de verantwoordelijke voor de uitvoering, ervan 
maakt.25 De resultaten van beleid kunnen dus niet zomaar logisch worden afgeleid uit de 
heersende wetten en regels; vaak hebben regels een min of meer interpretatief karakter en 
wordt een zekere mate van discretionaire ruimte overgelaten aan de uitvoerende ambtenaar. 
Discretionaire ruimte wijst op de marge waarover de uitvoerders van beleid beschikken en 
waarbinnen zij zelf kunnen bepalen wat er moet gebeuren.26 Struyven en Cuyper citeren 
Handler (1979: 7) die vanuit negatie stelt dat ‘discretion is the opposite of fixed, clearly 

                                                
23 Pressman, J & A. Wildavsky (1984) Implementation: how great expectations are dashed in Oakland or why 
it’s amazing that federal programs work at all, Berkeley, University of California Press. Ontleend aan: Put, J e.a. 
(2001) OCMW’s en studenten, eindrapport van een onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke 
Integratie, Leuven. 
24 Bakker, W. & F. van Waarden (1999) Ruimte rond regels: stijlen van regulering en beleidsuitvoering 
vergeleken, Amsterdam, Uitgeverij Boom. 
25 Lammertyn, F. (1995) Over hulpverlening en uitsluiting, Leuven, K.U. Leuven Departement Sociologie. 
26 Hermans, K. & F. Lammertyn, De terugvordering van het bestaansminimum en van maatschappelijke 
dienstverlening bij onderhoudsplichtigen. 
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defined, an precisely stated eligibility rules and conditions. Discretion gives officials 
choices’.27 
 
Regels en discretionaire ruimte voor de uitvoerders zijn niet aan elkaar tegengesteld, maar 
horen onvermijdelijk bij elkaar. Volgens Bakker en Van Waarden28 worden bij de 
implementatie van beleid algemene en abstracte regels toegepast in specifieke situaties. De 
uitvoering van beleid is veelal het met elkaar in verbinding brengen van cliënten, regels en 
situaties. Begrippen, categorieën en voorwaarden moeten geïnterpreteerd worden en situaties 
van individuele burgers moeten worden ingeschat. Om de kloof tussen algemene regels en 
specifieke situaties te kunnen overbruggen, moeten uitvoerende organisaties en 
functionarissen een zekere beleidsvrijheid hebben, een zekere discretionaire ruimte. Zonder 
die ruimte wordt effectieve én efficiënte implementatie aanzienlijk bemoeilijkt. Het is de taak 
van uitvoerenden om binnen de ruimte die de regel zelf laat, de uiteindelijke beslissing te 
nemen. De ruimte die uitvoerenden hebben, wordt bepaald door de mate van precisie en detail 
van de regelgeving, de procedures die voor uitvoering en handhaving voorgeschreven zijn en 
de sancties die op overtreding gesteld zijn. Hoe groter de discretionaire ruimte, hoe 
belangrijker de rol van de uitvoerder voor de uiteindelijke vormgeving van het beleid. 
 
Discretionaire ruimte biedt dus enerzijds de mogelijkheid aan de uitvoerders om het beleid af 
te stemmen op individuele gevallen en aan te passen aan onvoorziene of veranderde 
omstandigheden. Maar anderzijds kunnen zich ten gevolge van deze beslissingsvrijheid 
rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid voordoen. Teulings e.a. omschrijven deze 
problematiek als het dilemma van responsiviteit versus rechtsgelijkheid. Onder responsiviteit 
verstaan zij dat de ambtenaar binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid heeft om naar eigen 
oordeel in te spelen op de door hem waargenomen omstandigheden. De uitvoeringsambtenaar 
beschikt over informatie van specifieke cliënten en kan daarom beter oordelen wie welke hulp 
nodig heeft dan op het centrale niveau. Dergelijke beoordelingen zijn nooit volledig te 
objectiveren in regels en dienen daarom gedelegeerd te worden aan de professionele 
uitvoeringsambtenaren. Dit betekent dat de uitvoeringsambtenaar altijd een zekere 
beoordelingsruimte of discretionaire bevoegdheid heeft. Misschien zelfs wel noodzakelijk. 
Echter, overheidsoptreden moet bij voorkeur wettelijk gefundeerd zijn om een gelijke 
behandeling te garanderen. Zonder wettelijke inbedding kan de discretionaire ruimte van de 
uitvoeringsambtenaren leiden tot willekeur en vriendjespolitiek (rechtsongelijkheid). 
Wettelijke inbedding en rechtsgelijkheid vereisen dat de uitvoeringsambtenaren zich louter 
baseren op controleerbare en verifieerbare informatie. Overheidsorganisaties staan dus voor 
een dilemma. Enerzijds is het belangrijk het risico van willekeur zoveel mogelijk te beperken 
door de discretionaire ruimte te verkleinen. Maar anderzijds is het voor een adequate 
voorziening van beleid onmogelijk om deze discretionaire ruimte volledig uit te bannen.29 
 
Op basis van vorenstaande kan gesteld worden dat in het kader van de maatregel ISD 
discretionaire ruimte noodzakelijk is. Centraal bij de maatregel ISD, en dan vooral bij 
programma’s staat immers het ‘individualiseringsbeginsel’30 Het programma wordt afgestemd 
op de criminogene factoren van de ISD-er (maatwerk). Om maatwerk te kunnen leveren 

                                                
27 Struyven, L & P. de Cuyper (2004) De trajectbegeleiding van werklozen in Vlaanderen: de kloof tussen beleid 
en uitvoering onderzocht, Leuven, Hoger instituut voor de arbeid, p. 15. 
28 Bakker, W. & F. van Waarden, 1999, p. 19-20. 
29 Teulings, C., R. van der Veen en W. Trommel (1997) Dilemma’s van sociale zekerheid: een analyse van 10 
jaar herziening van het stelsel van sociale zekerheid, `s-Gravenhage, VUGA Uitgeverij, p. 210-213. 
30 Veen, R. van der (1990) De sociale grenzen van beleid: een onderzoek naar de uitvoering en effecten van het 
stelsel van sociale zekerheid, Leiden, Stenfert Kroese, p. 29-30. 
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zullen de beleidsuitvoerders altijd een zekere eigen interpretatieruimte nodig hebben om 
responsief (flexibel) op individuele situaties te kunnen inspelen. Hoe groot de discretionaire 
ruimte is hangt van een aantal mogelijke oorzaken af. Deze komen in de volgende paragraaf 
aan bod. 
 
 
3.5 Bronnen van discretionaire ruimte 
 
Paragraaf 3.3 kenschetste het sociaal constructivisme waarin uitgelegd wordt wat zich afspeelt 
tussen het beleid-als-plan en de daadwerkelijke uitvoering van het beleid. Een belangrijk 
aspect daarvan, namelijk discretionaire ruimte werd in paragraaf 3.4 toegelicht. Deze 
paragraaf brengt in kaart waar deze discretionaire ruimte door veroorzaakt kan worden. 
 
Van der Veen (1990: 11-18) onderscheidt vier mogelijk bronnen van discretionaire ruimte. 
Dit zijn achtereenvolgens; de regelgeving, de organisatiestructuur, de aard van het 
uitvoerende werk en de relatie tussen ambtenaren en cliënten. Deze vier mogelijke bronnen 
zullen hieronder worden toegelicht. 
 
1. Regelgeving als bron van discretionaire ruimte. 
De beslissingsvrijheid is uiteraard afhankelijk van de wet- en regelgeving. Dat wet- en 
regelgeving altijd een zekere mate van discretionaire ruimte laat is onder andere een gevolg 
van het feit dat de begrippen die in wet- en regelgeving worden gebruikt tot op zekere hoogte 
onbepaald of vaag zijn. Hierdoor wordt de interpretatie van deze begrippen overgelaten aan 
de uitvoerders en wordt daarmee de beslissingsbevoegdheid automatisch gedelegeerd naar het 
uitvoerende niveau. Deze onbepaaldheid kan versterkt worden door drie factoren. Ten eerste 
gebrekkige kennis bij de opstellers van de wet over het te reguleren probleem. Ten tweede 
tegenstrijdige doelstellingen in één en dezelfde wet. Tot slot de noodzakelijkheid van 
professionele kennis voor de uitvoering, waardoor de wet alleen algemene voorwaarden 
omschrijft. Daarnaast kan onbepaaldheid een gevolg zijn van ten eerste de onderlinge 
wisselwerking tussen verschillende, deels overlappende regels, waardoor de inhoud van 
begrippen ongrijpbaar worden, en ten tweede het feit dat de betekenis van juridische 
begrippen afhankelijk is van de sociale werkelijkheid. Teulings e.a.31 voegen hier aan toe dat 
de wetgever ook bewust discretionaire ruimte aan de uitvoerder kan laten. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is het feit dat de wetgever van oordeel is dat de specifieke invulling van 
regels enkel kan geschieden door lagere niveaus als gevolg van de professionele of technische 
kennis die op het lokale niveau aanwezig is. De wetgever erkent dus lokale autonomie van de 
uitvoeringsorganisatie. 
 
2.  De organisatiestructuur van uitvoerende instanties. 
Er zijn drie redenen waarom de structuur van de uitvoerende organisaties discretionaire 
ruimte kan scheppen. Ten eerste hebben uitvoerende organisaties een duidelijke hiërarchische 
structuur, maar is deze zo complex en de problemen waar de uitvoerders zich voor gesteld 
zien zijn soms zo specifiek dat beheersing van het ambtelijke besluitvormingsproces via 
hiërarchische controle bijzonder moeilijk is. Ten tweede kan functionele differentiatie in 
verschillende ambtelijke rollen, bedoeld om een doorzichtige, hiërarchische 
organisatiestructuur te creëren, door onduidelijkheid in de uit te voeren regels en de te 
realiseren doelen en door tegenstellingen tussen de verschillende ambtelijke rollen het 
omgekeerde effect hebben van dat wat bedoeld was. De derde factor is de mate van 

                                                
31 Teulings, C., R. van der Veen en W. Trommel, 1997, p. 220. 
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centralisatie of decentralisatie van het uitvoeringsapparaat. Het zicht krijgen op het werk van 
de uitvoerend ambtenaar is in gedecentraliseerde organisaties groter. 
 
3. De aard van het uitvoerende werk. 
De uitvoerend ambtenaar zit gevangen tussen het management van de uitvoerende organisatie 
en de cliënten over wie een oordeel moet worden geveld. De organisatie tracht het werk van 
ambtenaren te structureren en te controleren en de cliënt verwacht aandacht voor zijn of haar 
specifieke problemen en omstandigheden. Dit conflict in de aard van het uitvoerende werk, 
Lipsky spreekt in dit verband van een tegenstelling tussen ‘treatment on mass-basis and how 
to provide individual responses’32 , leidt ertoe dat ambtenaren altijd een bepaalde mate van 
discretionaire ruimte zullen zoeken en ook nodig hebben. Ten eerste omdat zij degenen zijn 
die het contact met het publiek onderhouden, de situatie van de cliënt moeten vertalen naar de 
algemene regels en uiteindelijk beslissingen moeten nemen en/of moeten verantwoorden naar 
de cliënt. Ten tweede omdat de aard van de te beoordelen zaken vaak complex is. Het creëren 
van discretionaire ruimte door de ambtenaren zelf kan worden getypeerd als het op afstand 
houden van de organisatie en de regelgeving enerzijds en het op afstand houden van de cliënt 
anderzijds. 
 
4. De relatie tussen ambtenaren en cliënten. 
De werksituatie van uitvoerende ambtenaren die in directe relatie staan tot het publiek wordt 
in hoge mate beheerst door contacten met cliënten. Prottas en Lipsky zien het beheersen van 
de omvang van de vraag van cliënten als de belangrijkste methode van ambtenaren die de 
cliënt op afstand houdt. Hiertoe wordt ten eerste de toegankelijkheid van de instelling beperkt, 
en ten tweede de vraag van cliënten verminderd door middel van het beperkt verstrekken van 
informatie aan cliënten. Lipsky ziet deze verschijnselen als bepalend voor het gezicht van 
overheidsbureaucratieën. Zelfs in die mate dat hij schrijft: ‘It is dysfunctional to most street-
level bureaucracies to become more responsive. Increases in client demands at one point will 
only lead to mechanisms to ration services further at another point, assuming recources 
remain unchanged’33. Het beheersen van de vraag van cliënten geeft ambtenaren de 
mogelijkheid zelf keuzes te maken in de moeite die zij doen voor een bepaalde cliënt (onder 
de voorwaarde dat de cliënt de betreffende regel niet kent). Deze vrijheid leidt er volgens 
Prottas en Lipsky toe dat de cliënten die het meest geschikt zijn voor behandeling, de beste 
behandeling krijgen. Dezelfde auteurs leggen de nadruk erg sterk op de afhankelijkheid van 
de cliënt. De uitvoering van beleid wordt echter gekenmerkt door een wederzijdse 
afhankelijkheid van cliënt en ambtenaar. De cliënt is inderdaad afhankelijk van de beslissing 
van de ambtenaar, maar de ambtenaar heeft informatie nodig van de cliënt om een beslissing 
te kunnen nemen. De verhoudingen in de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt 
variëren naar de omstandigheden en het type besluit dat moet worden genomen, maar de 
situatie ligt uiteindelijk wel overwegend in de handen van de ambtenaar. Deze kan informatie 
‘manipuleren’ om zodoende tot een bepaalde beslissing te komen (zie ook van de Graaf en 
Hoppe over co-productie). 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat bovenstaande bronnen de mogelijke oorzaken 
weergeven van de beleidsvrijheid van de bij de beleidsuitvoering betrokken actoren. Om de 
centrale doelstelling van onderhavig onderzoek, te weten inzicht krijgen in de gevolgen die de 
invoering van de maatregel ISD, en in het bijzonder de bijbehorende programma’s, heeft voor 
het executieve personeel van de PI Vught, te realiseren zal het zich moeten richten op deze 
bronnen. Daartoe wordt allereerst in de volgende paragraaf de probleemstelling en de 
                                                
32 Lipsky, 1980, p. 44. 
33 Lipsky, 1980, p. 101. 
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onderzoeksvragen bezien vanuit het perspectief van het sociaal constructivisme met de 
bijbehorende discretionaire ruimte en de bronnen daarvan.  
 
 
3.6 Sociaal constructivisme in relatie tot probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
In deze paragraaf zal worden bezien of het sociaal constructivisme kan dienen als perspectief 
waar vanuit het probleem kan worden bekeken. Kunnen de probleemstelling en de 
onderzoeksvragen met behulp van dit theoretisch kader worden beantwoord? 
 
Het sociaal constructivisme is een specifieke verklaring voor de werking van het beleid. De 
kern van het sociaal constructivisme is dat beleid pas zijn definitieve vorm krijgt in de 
uitvoeringsorganisatie en in de dagelijkse contacten van de functionarissen op uitvoerend 
niveau en niet in officiële regelgeving. De impact van beleid is in grote mate afhankelijk van 
hoe het beleid wordt geïnterpreteerd door de uitvoerende krachten aan de basis. Een 
belangrijk aspect bij het sociaal constructivisme is de discretionaire ruimte. Hiermee wordt 
een bepaalde beleidsvrijheid bedoeld die uitvoerende organisaties en functionarissen hebben 
om de kloof tussen algemene regels en specifieke situaties te kunnen overbruggen. De grootte 
van deze discretionaire ruimte is afhankelijk van oorzaken op vier verschillende niveaus: 
regelgeving, organisatiestructuur, aard van het uitvoerende werk en de relatie tussen 
ambtenaren en cliënten.  
 
De in hoofdstuk 2 geformuleerde probleemstelling luidt: Wat is de rol van het executieve 
personeel bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de maatregel ISD? Het 
theoretisch kader biedt het inzicht dat deze vraag beantwoord kan worden aan de hand van het 
begrip discretionaire ruimte. Getracht wordt om te bepalen welke beslissingsvrijheid het 
executieve personeel heeft bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de maatregel 
ISD. Aan het onderzoeken (van een bepaalde mate) van beslissingsvrijheid ligt de impliciete 
veronderstelling ten grondslag dat het executieve personeel ook daadwerkelijk iets te 
beslissen heeft. Met andere woorden wat houdt het beleid in en wat is hierin specifiek 
opgenomen voor het executieve personeel? Allereerst dient dan ook onderzocht te worden 
welke handelingen uitgevoerd moeten worden door het executieve personeel bij programma’s 
in het kader van de maatregel ISD? Of anders gesteld: welke toepassingsprestaties dient het 
executieve personeel te verrichten? Hiertoe worden achtereenvolgens onderzocht de wet- en 
regelgeving (de maatregel ISD) die door de PI Vught dient te worden uitgevoerd, de interne 
organisatie en regelgeving van de PI Vught en de individuele programma’s. 
Pas als duidelijk is welke handelingen verricht dienen te worden, kan de vraag gesteld worden 
hoe het executieve personeel hier in de praktijk daadwerkelijk mee omgaat, om zo te komen 
tot de beantwoording van de probleemstelling. Dit is de vraag naar de discretionaire ruimte 
van het executieve personeel. Het antwoord is gelegen in de bronnen van discretionaire 
ruimte. Onderzocht zal worden in welke mate de beslissingsvrijheid van het executieve 
personeel wordt beïnvloed door de vier niveaus in het proces van de sociale constructie van 
beleid: de wet- en regelgeving (de maatregel ISD), de interne organisatie en regelgeving van 
de PI Vught, de handelswijze van het executieve personeel, en de relatie tussen het executieve 
personeel en de ISD’ers. 
 
Nu het perspectief is beschreven waarmee naar de probleemstelling wordt gekeken, of anders 
gezegd de bril is gemaakt om het probleem nauwkeurig te kunnen bestuderen, rest de vraag 
wat dit betekent voor de onderzoeksvragen. Wat is het onderwerp van onderzoek? Hierboven 
is aangegeven dat dit de toepassingsprestaties (handelingen) van het executieve personeel 
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zijn. Welke dit concreet zijn, is echter niet op voorhand aan te geven. Dit moet in eerste 
instantie blijken uit het beleid zoals dat vertaald is in wet- en regelgeving. De eerste 
onderzoeksvraag valt dan ook als volgt te herformuleren: welke toepassingsprestaties dient 
het executieve personeel op basis van de wet- en regelgeving te verrichten bij programma’s in 
het kader van de maatregel ISD? 
 
De in paragraaf 2.4 geformuleerde tweede onderzoeksvraag richt zich op de beleidsinvoering 
van de maatregel ISD. Hierbij dient niet alleen te worden gekeken naar de 
organisatiestructuur zoals die specifiek voor de maatregel ISD is ontwikkeld, maar ook naar 
de organisatiestructuur van de PI Vught waarbinnen de maatregel ISD een plaats heeft 
gekregen. Ook hier geldt dat wordt gezocht naar toepassingsprestaties zoals die geleverd 
dienen te worden door het executieve personeel. Dit leidt tot de volgende formulering van de 
tweede onderzoeksvraag: welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis 
van de beleidsinvoering te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
 
De derde onderzoeksvraag richt zich op de programma’s. Deze zijn te interpreteren als beleid 
met betrekking tot een individuele ISD’er. Het betreft individueel maatwerk. Het gaat immers 
om een samenhangend pakket aan activiteiten en interventies, specifiek gericht op 
behandeling van de problematiek van de gedetineerde die de aanleiding vormt voor het 
stelselmatig plegen van strafbare feiten. Eveneens wordt hier gezocht naar concrete 
toepassingsprestaties die verwacht worden van het executieve personeel. De derde 
onderzoeksvraag dient dan ook te luiden: welke toepassingsprestaties dient het executieve 
personeel op basis van programma’s te verrichten? 
 
Het beantwoorden van deze drie onderzoeksvragen moet leiden tot inzicht in de te verwachte 
rol van het executieve personeel bij programma’s in het kader van de maatregel ISD. Of het 
executieve personeel ook aan deze verwachtingen voldoet is een vraag van een andere orde. 
Zoals eerder gesteld zal het antwoord hierop worden gezocht aan de hand van het begrip 
discretionaire ruimte met de daarbij behorende bronnen. In een schema weergegeven ziet het 
er als volgt uit: 
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Figuur 3.2: Schematische weergave ten behoeve van onderzoeksvraag 4. 
 
Op basis van voorgaande kan de vierde onderzoeksvraag als volgt worden herformuleert: 
welke discretionaire ruimte heeft het executieve personeel bij de te verwachte 
toepassingsprestaties, zoals vastgesteld bij de eerste drie onderzoeksvragen, bij de uitvoering 
van programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
 
 
3.7 Samenvatting 
 
Op basis van de voorgaande paragrafen kan worden gesteld dat door het sociaal 
constructivisme met de daarbij behorende (bronnen van) discretionaire ruimte als perspectief 
te nemen de onderzoeksvragen enigszins zijn herzien. De onderzoeksvragen zijn nu als volgt 
geformuleerd: 
1.Welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis van de wet- en 

regelgeving te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
2.Welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis van de beleidsinvoering 

te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
3.Welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis van programma’s te 

verrichten? 
4.Welke discretionaire ruimte heeft het executieve personeel bij de te verwachte 

toepassingsprestaties, zoals vastgesteld bij de eerste drie onderzoeksvragen, bij de 
uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel ISD? 

 
Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat een theoretisch kader enerzijds duidelijk maakt 
waar het empirische onderzoek zich op moet richten en anderzijds de analyse van de 
verzamelde informatie eenvoudiger maakt. Om de probleemstelling te beantwoorden is het 
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duidelijk geworden dat de vier niveaus van de sociale constructie van beleid onderzocht 
dienen te worden. Ten eerste om na te gaan wat het executieve personeel voor rol heeft bij de 
uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel ISD. Het betreft hier de niveaus 
van de wet- en regelgeving en de (uitvoerings)organisatie. Daarbij wordt ook gekeken naar 
hetgeen opgenomen is in de programma’s ten behoeve van de individuele ISD-er. Vervolgens 
zal worden nagegaan hoe het executieve personeel hiermee omgaat. Hierbij zijn alle vier de 
niveaus relevant. Onderzocht zal worden hoe de verschillende indicatoren van discretionaire 
ruimte het handelen van het executieve personeel bepalen. Hierbij wordt aangenomen dat hoe 
groter de discretionaire ruimte is des te onduidelijker de rol van het executieve personeel is bij 
het uitvoeren van programma’s in het kader van de maatregel ISD. Naarmate de 
onduidelijkheid groter is zullen de programma’s niet het gewenste resultaat opleveren. 
Hierdoor wordt de reïntegratiedoelstelling van de maatregel ISD niet gerealiseerd en daarmee 
niet de doelstelling van de maatregel ISD in zijn geheel (zie paragraaf 2.3: probleemstelling). 
In de analyse van de verzamelde informatie zal duidelijk moeten blijken wat de beoogde rol 
van het executieve personeel is. Vervolgens zal aan de hand van de acht verschillende 
indicatoren van de bronnen van discretionaire ruimte (zie schema 3.2) bepaald moeten worden 
wat de rol van het executieve personeel in de praktijk is bij het uitvoeren van programma’s in 
het kader van de maatregel ISD.  
 
Nu het theoretisch kader is geschetst, de consequenties zijn bezien voor de onderzoeksvragen 
en het duidelijk is waaruit het onderwerp van onderzoek bestaat, is het noodzakelijk om te 
bepalen hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd. Dit zal het onderwerp zijn van het 
volgende hoofdstuk, waarin de onderzoeksopzet per onderzoeksvraag wordt geformuleerd. 
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4. Onderzoeksopzet per onderzoeksvraag 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is het sociaal constructivisme met de daarbij behorende discretionaire 
ruimte weergegeven als theoretisch kader. Een theoretisch kader dient om beschrijvingen van 
de werkelijkheid mogelijk te maken, doordat allerlei waarnemingen op een systematische 
wijze in een eenvoudig kader worden geplaatst. Volgens Swanborn leidt je uit een theorie 
bepaalde verwachtingen af: als ik die en die gegevens verzamel zouden die er zus of zo uit 
moeten zien.34 In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke manier de waarnemingen worden 
gedaan en vervolgens worden geanalyseerd. 
Alvorens hiertoe over te gaan in paragraaf 4.3, wordt in paragraaf 4.2 stil gestaan bij de 
onderzoeksstrategie, het onderzoeksontwerp en databronnen. Paragraaf 4.4 gaat vervolgens in 
op de wijze van analyseren van de data, waarna paragraaf 4.5 tenslotte het hoofdstuk afsluit. 
 
 
4.2 Strategie, ontwerp en databronnen 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie, het onderzoeksontwerp, de 
databronnen en de data-analyse. Immers het moet een ieder duidelijk zijn hoe het onderzoek is 
opgebouwd en hoe de onderzoeksresultaten tot stand komen. Hiermee wordt verwezen naar 
de spelregels van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Eén van de belangrijkste spelregels is 
het streven naar verifieerbare en falsifieerbare kennis. Het moet andere onderzoekers mogelijk 
zijn de eventuele (on)juistheid van die kennis aan te tonen. 
 
Gezien het doel van het onderzoek (inzicht krijgen in de gevolgen die de invoering van de 
maatregel ISD, en in het bijzonder de bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve 
personeel van de PI Vught) is dit onderzoek te typeren als een beschrijvend onderzoek. Er 
vindt systematische waarneming plaats ter beschrijving van een gedeelte van een sociaal 
systeem of een sociaal proces35, in casu de maatregel ISD binnen de PI Vught. Op welke 
wijze kan deze beschrijving ten uitvoer worden gebracht? Dit is de vraag naar de strategie. 
Onder strategie wordt verstaan een complex van onderzoeksactiviteiten waardoor het ene 
onderzoek een heel andere verschijningsvorm heeft dan de andere.36 
 
Gezien de probleemstelling en de daarbij geformuleerde onderzoeksvragen, heb ik voor 
onderzoeksvraag 1 tot en met 3 gekozen voor bureauonderzoek. Bureauonderzoek immers, 
behelst onder andere de inhoudsanalyse van massacommunicatieteksten. Onderzoeksvraag 1 
en 2 zoomen in op wetteksten en beleidsstukken die aan te merken zijn als 
massacommunicatieteksten. Beiden hebben betrekking op documenten die door de 
samenleving zijn geproduceerd en vormen de neerslag van verbaal gedrag. Hiermee zijn zij te 
typeren als databronnen die direct voorhanden zijn. Ook onderzoeksvraag 3 zal met behulp 
van bureauonderzoek worden beantwoord. Echter in tegenstelling tot de eerste 2 
onderzoeksvragen is hier geen sprake van massacommunicatieteksten. Hier worden als 
databron de individuele programma’s van de ISD-ers gebruikt. Het betreft neerslag van 
verbaal gedrag op microniveau. Ook deze zijn direct voor handen. 
 
                                                
34 Swanborn, P.G. (1987), Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Meppel, Boom, p. 24. 
35 Swanborn, 1987, p. 68. 
36 Swanborn, 1987, p. 209. 
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Ten behoeve van de beantwoording van de onderzoeksvraag 4 zal naast bureauonderzoek 
gebruik worden gemaakt van de enquêtestrategie. Onderzocht worden de 8 indicatoren van 
discretionaire ruimte. Het bureauonderzoek zal wederom dienen om de wetteksten, 
beleidsstukken en individuele programma’s te onderzoeken. Ditmaal echter niet om op zoek 
te gaan naar concrete aanwijzingen voor het executieve personeel, maar om te achterhalen in 
welke mate er sprake is van: onduidelijkheid of ondubbelzinnigheid, gegeven ambtelijke 
vrijheid, interne controle, functionele differentiatie en centralisatie (de linkerhelft van figuur 
3.2).  
Het doel van een enquête is het verzamelen en analyseren van gegevens ten behoeve van de 
oplossing van vooral beschrijvingsproblemen.37 Kenmerkend voor de vragen is dat ze zich 
richten op gedrags- en houdingsaspecten van het executieve personeel. Het executieve 
personeel fungeert als databron ter beantwoording van deze vragen. Antwoord wordt 
verkregen door middel van het stellen van vragen aan het executieve personeel. Hierbij wordt 
het executieve personeel niet alleen bevraagd over de complexiteit van de situatie, het 
professionele karakter van het werk en de afhankelijkheidsrelatie (de rechterhelft van figuur 
3.2), maar ook over de andere 5 indicatoren. 
 
Het ontwerp van het onderzoek heeft in grote lijnen betrekking op de keuze van de eenheden, 
variabelen en meetmoment(en).38 Leidend bij het ontwerp is de probleemstelling. Zoals te 
lezen is in hoofdstuk 2 luidt deze: wat is de rol van het executieve personeel bij het uitvoeren 
van programma’s in het kader van de maatregel ISD? Hierbij vormt het executieve personeel 
de eenheden waarover de probleemstelling iets zegt. Of zoals Geurts het noemt: het 
onderzoeksobject.39 In hoofdstuk 2 is al bepaald dat het hier gaat om de piw-ers en 
groepswerkers van unit 3 en de VBA, aangezien zij (het meest) te maken hebben met ISD-ers 
in een programma. Er heeft dus een vernauwing plaats gevonden van het begrip executief 
personeel van de PI Vught naar executief personeel van unit 3 en de VBA. Deze laatste groep 
vormt dus het onderzoeksobject. 
 
Het belangrijkste kenmerk van het onderzoeksobject, of ook wel variabele, waarover de 
probleemstelling iets zegt is de rol die het executieve personeel heeft bij het uitvoeren van 
programma’s in het kader van de maatregel ISD.40 Met het duiden van de rol als variabele is 
nog niet duidelijk hoe deze kan worden waargenomen. Met andere woorden: hoe wordt deze 
variabele verder geoperationaliseerd? Onder operationaliseren wordt verstaan: het vertalen 
van een niet waarneembaar kenmerk in waarneembare verschijnselen die voor het 
onderzochte systeem of verschijnsel op die plaats en die tijd het bedoelde kenmerk zo goed 
mogelijk lijken te representeren.41 Het theoretisch kader is hierbij richtinggevend. Kort 
gezegd komt het erop neer dat de rol van het executieve personeel afhankelijk is van het 
sociaal constructivisme van beleid. Deze wordt bepaald door de discretionaire ruimte van de 
uitvoerders van beleid aan de basis. Discretionaire ruimte kent vier bronnen, die door in totaal 
8 indicatoren worden bepaald. Deze indicatoren bepalen in grote mate wat de centrale 
variabele (rol van het executieve personeel) is. Deze centrale variabele wordt dus niet 
rechtstreeks beschreven, maar via de bronnen en indicatoren van discretionaire ruimte.  
 

                                                
37 Swanborn, 1987, p. 265. 
38 Swanborn, 1987, p. 213. 
39 Geurts, 1999, p. 51. 
40 Voor de leesbaarheid wordt vanaf hier kortweg “de rol van het executieve personeel” of zelfs “de rol” 
gebruikt. 
41 Swanborn, 1987, p. 159. 
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De eenheden en variabelen zijn inmiddels bekend. Rest alleen nog een keuze te maken over 
meetmoment(en). Aangezien het een beschrijvend onderzoek betreft wordt nagegaan hoe de 
situatie op een bepaald moment is. Vanuit dit oogpunt is het niet logisch om op een later 
tijdstip nogmaals dezelfde meting te doen. Meestal worden meerdere meetmomenten gebruikt 
om een verandering of trend vast te kunnen stellen. Het nut van een tweede meting zou er in 
gelegen zijn om, als het beschrijvend onderzoek daar aanleiding toegeeft, mogelijke 
aanpassingen in beleid te meten. Vooralsnog kan worden volstaan met een enkele meting.  
 
Nu de onderzoeksstrategie is bepaald, de keuzen zijn gemaakt ten aanzien van eenheden, 
variabelen en databronnen, én bepaald is dat gemeten wordt op één bepaald moment, is het 
van belang aan te geven wat dit betekent voor de onderzoeksvragen. Dit is het onderwerp van 
de volgende paragraaf. 
 
 
4.3 Onderzoeksopzet per onderzoeksvraag 
 
In de vorige paragraaf is aangegeven hoe het onderzoek zal worden opgebouwd. In deze 
paragraaf zal per subparagraaf worden aangegeven wat dit betekent voor de onderzoeksopzet 
van elke onderzoeksvraag afzonderlijk. 
 
4.3.1 Welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis van de wet- en 

regelgeving te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
Door middel van nauwkeurige bestudering van de relevante wet- en regelgeving zal in kaart 
worden gebracht welke concrete handelingen het executieve personeel dient te verrichten. 
 
4.3.2 Welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis van de 

beleidsinvoering te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel 
ISD? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen de volgende onderwerpen worden bestudeerd: 
de relevante stukken aangaande de beleidsinvoering, de organisatiestructuur zoals deze 
specifiek is ontworpen voor de maatregel ISD en de organisatiestructuur van de PI Vught 
waarbinnen de maatregel ISD een plaats heeft gekregen. Wederom zal getracht worden de 
concrete handelingen voor het executieve personeel in kaart te brengen. 
 
4.3.3 Welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis van 

programma’s te verrichten? 
Eerder is gesteld dat programma’s kunnen worden beschouwd als beleid met betrekking tot 
een individuele ISD’er. Door het bestuderen van de programma’s van alle ISD’ers binnen de 
PI Vught wordt geïnventariseerd welke concrete handelingen hieruit voortvloeien voor het 
executieve personeel. 
 
4.3.4 Welke discretionaire ruimte heeft het executieve personeel bij de te verwachte 

toepassingsprestaties, zoals vastgesteld bij de eerste drie onderzoeksvragen, bij de 
uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel ISD? 

Zoals uit paragraaf 4.2 blijkt kent de beantwoording van deze vraag een gelaagdheid. De 
eerste laag betreft wederom een onderzoek van de wetteksten, beleidsstukken en individuele 
programma’s. Ten eerste om te herleiden of de discretionaire ruimte van het executieve 
personeel het gevolg is van de wet- en regelgeving. Immers wanneer regels geen duidelijke 
instructies geven hoe in bepaalde situaties te handelen wordt de beslissingsbevoegdheid 
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automatisch naar lagere niveaus gedelegeerd.42 Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten 
grondslag liggen. Nagegaan zal worden of en in welke mate deze oorzaken, namelijk 
onduidelijkheid of dubbelzinnigheid en gegeven ambtelijke vrijheid, terug te vinden zijn in 
onderhavige wet- en regelgeving. Ten tweede om na te gaan of de discretionaire ruimte het 
gevolg is van de beleidsinvoering. Onderzocht wordt of de oorzaken interne controle, 
functionele differentiatie en centralisatie te herleiden vallen tot de organisatiestructuur. Niet 
alleen zoals die specifiek voor de maatregel ISD is ontwikkeld, maar ook de 
organisatiestructuur van de PI Vught waarbinnen de maatregel ISD een plaats heeft gekregen. 
Ten derde wordt nagegaan of de discretionaire ruimte het gevolg is van de individuele 
programma’s. Is er sprake van onduidelijkheid of dubbelzinnigheid en/of van gegeven 
ambtelijke vrijheid in deze programma’s? Ook hier geldt immers dat wanneer programma’s 
geen duidelijke instructies geven hoe in bepaalde situaties te handelen, de 
beslissingsbevoegdheid automatisch naar lagere niveaus wordt gedelegeerd. 
 
De tweede laag in de beantwoording van deze onderzoeksvraag betreft het houden van een 
enquête onder het executieve personeel. Hierin worden zij niet alleen bevraagd op de 
oorzaken van discretionaire ruimte behorende bij de bronnen medewerker en cliënt, maar ook 
over de oorzaken van discretionaire ruimte behorende bij de bronnen regelgeving en 
organisatie. Bij dit laatste worden uiteraard de bevindingen van het bureauonderzoek uit de 
eerste laag betrokken. 
 
Tot zover is de wijze van verzamelen van data beschreven. Om te komen tot 
onderzoeksresultaten zullen de gevonden data geanalyseerd dienen te worden. De wijze 
waarop dit gebeurt wordt beschreven in de volgende paragraaf. 
 
 
4.4 Data-analyse 
 
Het verzamelen van data is één aspect van onderzoeken. Het analyseren van de gevonden data 
een ander. Deze paragraaf geeft aan hoe de data worden geordend en geanalyseerd. 
De eerste 3 onderzoeksvragen zullen ieder afzonderlijk een aantal toepassingsprestaties 
opleveren voor het executieve personeel in het kader van de maatregel ISD. Door deze samen 
te voegen ontstaat een lijst van toepassingsprestaties die de basis vormt voor de laatste 
onderzoeksvraag. 
Onderzoeksvraag 4 wordt mede beantwoord aan de hand van een enquête. De te verwachte 
hoeveelheid data wordt geordend en gereduceerd door middel van een datamatrix. In deze 
matrix staan op de x-as de interviewvragen en op de y-as de respondenten. De matrix zelf is 
gevuld met alle relevante onderzoeksinformatie. In de cellen zullen geen getallen maar 
(steek)woorden en korte zinnen staan. De datamatrix maakt de onderzoeksgegevens 
overzichtelijk, zodat ze kunnen worden geanalyseerd. Per vraag kan eenvoudig worden 
vastgesteld welk antwoord in welke frequentie voorkomt. Op deze manier wordt het dus 
mogelijk een antwoord op dit deel van de onderzoeksvraag te formuleren. 
Vervolgens wordt aan de hand van de 8 indicatoren van discretionaire ruimte nagegaan wat de 
discretionaire bevoegdheid is van het executieve personeel bij deze toepassingsprestaties. 
Door per indicator vast te stellen in welke mate zij bijdrage aan de discretionaire ruimte voor 
het executieve personeel kan uiteindelijk bepaald worden hoe groot de discretionaire ruimte is 
voor het executieve personeel bij de te verwachte toepassingsprestaties. 
 

                                                
42 Van der Veen, 1990, p. 12. 
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4.5 Besluit 
 
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de wijze waarop de gegevens worden verzameld. Daarnaast 
wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de data worden geanalyseerd en wat dit als resultaat 
moet opleveren. Ten eerste een lijst van toepassingsprestaties. Daarnaast een datamatrix die 
gebruikt kan worden om een deel van onderzoeksvraag 4 te beantwoorden. Tot slot een 
overzicht per indicator in welke mate bijgedragen wordt aan de discretionaire ruimte van het 
executieve personeel bij de te verwachte toepassingprestaties.  
 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet per onderzoeksvraag gegeven. Hoofdstuk 2 
formuleerde de probleemstelling en de doelstelling van het onderzoek. Hoofdstuk 3 schetste 
het theoretisch kader. De voorbereiding voor de gegevensverzameling is hiermee afgerond en 
de daadwerkelijke gegevensverzameling kan nu starten. Dit zal per onderzoeksvraag in de 
volgende vier hoofdstukken worden weergegeven. 
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5. Wet- en regelgeving 
 
 
5.1 Inleiding 
 
De komende drie hoofdstukken onderzoeken welke toepassingsprestaties het executieve 
personeel dient te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel ISD. Nagegaan 
wordt wat de verwachte rol is van het executieve personeel bij programma’s in het kader van 
de maatregel ISD. De eerste twee hoofdstukken hebben de focus op het algemene beleid, 
waarbij hoofdstuk 5 zich richt op het beleid zoals in wet- en regelgeving is vastgelegd en 
waarbij hoofdstuk 6 zich richt op het beleid zoals het geïmplementeerd is. Hoofdstuk 7 geeft 
een analyse van hetgeen in de individuele programma’s is opgenomen als 
toepassingsprestaties voor het executieve personeel. De programma’s worden hierbij 
aangemerkt als individueel beleid ten aanzien van elke ISD’er afzonderlijk. Aan het eind van 
elk hoofdstuk zal een opsomming worden gegeven van de toepassingsprestaties zoals 
aangetroffen in de bestudeerde stukken. In de conclusie van hoofdstuk 7 zullen deze 
gecumuleerd worden weergegeven en zal duidelijk zijn welke toepassingsprestaties worden 
verwacht van het executieve personeel bij de uitvoering van programma’s in het kader van de 
maatregel ISD. Deze conclusie zal gelden als vertrekpunt van hoofdstuk 8, waarin geprobeerd 
wordt een antwoord te geven op de vierde onderzoeksvraag. 
 
In paragraaf 4.3 is de onderzoeksopzet per onderzoeksvraag geformuleerd. In dit hoofdstuk 
staat de eerste onderzoeksvraag centraal. Deze luidt: welke toepassingsprestaties dient het 
executieve personeel op basis van de wet- en regelgeving te verrichten bij programma’s in het 
kader van de maatregel ISD? Door middel van nauwkeurige bestudering van de relevante wet- 
en regelgeving zal in kaart worden gebracht welke concrete handelingen het executieve 
personeel dient te verrichten. Paragraaf 5.2 geeft een kort overzicht van de wet- en 
regelgeving die het betreft. Deze worden daarna per paragraaf (5.3 tot en met 5.6) onderzocht 
op concrete handelingen voor het executieve personeel. In paragraaf 5.7 wordt tenslotte het 
antwoord geformuleerd op de eerste onderzoeksvraag.  
 
 
5.2 Maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders 
 
Deze paragraaf geeft een kort overzicht weer van de relevante wet- en regelgeving met 
betrekking tot de maatregel ISD. Met de inwerkingtreding op 1 oktober 200443 van de Wet 
van 9 juli 2004 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering 
en de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), is de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor 
stelselmatige daders van kracht. Op dezelfde dag is ook een wijziging ingetreden in de 
Penitentiaire maatregel (Pm). Welke concrete handelingen in deze wet- en regelgeving zijn 
opgenomen ten behoeve van het executieve personeel wordt in de volgende vier paragrafen 
onderzocht. Gestart wordt in paragraaf 4.3 met het Wetboek van Strafrecht. 
 
 
 
 
 
 

                                                
43 Stb. 2004, 471. 
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5.3 Wetboek van Strafrecht 
 
In deze paragraaf wordt onderzocht welke concrete handelingen het Wetboek van Strafrecht 
herbergt ten behoeve van het executieve personeel. Binnen het Wetboek van Strafrecht betreft 
het de artikelen 38m tot en met 38u. 
Het doel van de maatregel is verwoord in artikel 38m lid 2 en lid 3 Sr. In eerste instantie 
strekt de maatregel tot beveiliging van de maatschappij en de beëindiging van de recidive van 
de verdachte (lid 2). Daarnaast strekt de maatregel er mede toe een bijdrage te leveren aan de 
oplossing van de verslavingsproblematiek of andere problematiek, indien de verdachte 
verslaafde is dan wel ten aanzien van hem andere specifieke problematiek bestaat (lid 3). De 
verdachte wordt geplaatst in een inrichting voor stelselmatige daders indien aan drie vereisten 
is voldaan (artikel 38m lid 1 Sr). Ten eerste dient het door de verdachte begane feit een 
misdrijf te betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. In de tweede plaats dient de 
verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan het door hem begane feit ten minste driemaal 
wegens een misdrijf onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een 
vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf te zijn veroordeeld, is het feit begaan na 
tenuitvoerlegging van deze straffen of maatregelen en er voorts ernstig rekening mede moet 
worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan. Ten slotte dient de 
veiligheid van personen of goederen het opleggen van de maatregel te eisen. De duur van de 
maatregel wordt in artikel 38n lid 1 Sr gesteld op ten hoogste twee jaren en wordt ten uitvoer 
gelegd in een door onze Minister van Justitie aangewezen inrichting voor stelselmatige daders 
(artikel 38o lid 1 Sr). Bij of krachtens de wet worden regels gesteld ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van de maatregel in en buiten de inrichting en de rechtspositie van degene 
aan wie de maatregel is opgelegd (artikel 38o lid 2 Sr). Een andere belangrijke bepaling is 
opgenomen in artikel 38s Sr. Het betreft de mogelijkheid voor de rechter om op vordering van 
het openbaar ministerie, op verzoek van de verdachte of diens raadsman dan wel ambtshalve, 
bij of na het opleggen van de maatregel te beslissen tot een tussentijdse beoordeling van de 
noodzaak van de voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel. 
 
De maatregel ISD strekt volgens de Memorie van Toelichting tot een meer effectieve aanpak 
van stelselmatige daders die de veiligheid van personen en goederen in de openbare ruimte in 
gevaar brengen en veelvuldig misdrijven als openlijk geweld, straatroof, winkeldiefstal en 
vernieling plegen. Stelselmatige daders zijn meerplegers (tussen de 2 en 11 antecedenten) en 
veelplegers (meer dan 11 antecedenten).44 Uitgangspunt van de maatregel is dat door het 
oppakken en langer vasthouden van stelselmatige daders meer criminaliteit van de straat 
wordt gehaald, waardoor de onveiligheid, de (drugs)overlast en de verloedering in het 
publieke domein zullen afnemen.45 In eerste instantie richt de maatregel zich op de zeer 
actieve stelselmatige daders, d.w.z. degenen die in het recente verleden het meest frequent 
delicten hebben gepleegd. Deze groep wordt geschat op 4000 à 5000 personen.46 
De maatregel richt zich met andere woorden op personen die in de volksmond ook wel 
‘draaideurcriminelen’ worden genoemd, en in de vrije maatschappij veel overlast 
veroorzaken. Om het draaideurkarakter (heel vaak, maar heel kort in detentie) te doorbreken 
worden de stelselmatige daders langduriger van hun vrijheid beroofd. De zaaksgerichte 
aanpak wordt vervangen door een persoonsgerichte aanpak; een aanpak waarbij het totale 
criminele verleden van de verdachte in beeld wordt gebracht en waarbij niet alleen 
afzonderlijke delicten worden berecht.47 Het gedurende langer tijd benemen van de vrijheid 
                                                
44 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.1. 
45 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.3. 
46 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.9. 
47 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.2. 
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van stelselmatige daders leidt tot langduriger uitschakeling van crimineel gedrag. Tevens 
biedt langdurige vrijheidsbeneming grotere mogelijkheden tot doorbreking van een 
stelselmatig tot criminaliteit leidend gedrags- en levenspatroon. Hiertoe wordt voorzien in op 
reïntegratie gerichte programma’s, toezicht en begeleiding.48 
 
Volgens de Memorie van Toelichting is bij de tenuitvoerlegging van de maatregel 
uitgangspunt een langere vrijheidsbeneming in een zeer beperkt regime. Een intensieve 
interventie zal alleen plaatsvinden als daarvoor bij betrokkene een duidelijk aanknopingspunt 
is.49 
De maatregel ISD legt dus de nadruk sterk op het beëindigen van onveiligheid, overlast en 
maatschappelijke schade door detentie, terwijl die detentie een globaal karakter heeft.50 
Kooijmans (2005) sluit zich aan bij Elzinga en Gaarthuis die stellen dat de kans op (welslagen 
van) reïntegratie geen grondslag is voor oplegging van de maatregel: het reïntegratieaspect is 
slechts aan de orde indien daartoe aanknopingspunten bestaan. Daarmee is reïntegratie als 
doelstelling ondergeschikt gemaakt aan overlastbestrijding.51 
 
De Memorie van Toelichting legt uit dat stelselmatige daders in het huis van bewaring door 
het gevangeniswezen en de reclassering worden gescreend. Deze screening heeft primair tot 
doel om vast te stellen of er aanknopingspunten zijn voor een resocialisatietraject of dat moet 
worden volstaan met uitsluitend een “kale” detentie. De uitkomst van de screening vormt de 
basis van het voorlichtingsrapport van de reclassering dat openbaar ministerie en rechtelijke 
macht kunnen betrekken bij de vraag welke sanctie wordt voorgesteld en opgelegd. Secundair 
vormt de screening de grondslag voor het bepalen of er bijzondere regimaire voorzieningen 
nodig zijn tijdens de vrijheidsbeneming en of er aanknopingspunten zijn voor een traject dat is 
gericht op het veranderen van het criminele levenspatroon. Een dergelijk traject zal alleen 
worden uitgezet als daarvoor aanknopingspunten zijn.52 
 
Uit vorengaande kan geconcludeerd worden dat binnen het Wetboek van Strafrecht geen 
concrete aanwijzingen zijn opgenomen voor het executieve personeel. Ook de Memorie van 
Toelichting geeft hierover geen uitsluitsel. Het enige dat opgemerkt kan worden is dat de 
screening gedaan wordt door zowel de reclassering als het gevangeniswezen. Welke 
functionarissen dit zijn binnen het gevangeniswezen, en of dit mogelijk het executieve 
personeel is, is vooralsnog niet duidelijk. De screening wordt echter verricht voor de 
veroordeling en brengt dus geen handelingen met zich mee voor het executieve personeel in 
het kader van de uitvoering van programma’s. 
 
 
5.4 Wetboek van Strafvordering 
 
Paragraaf 5.4 onderzoekt welke concrete handelingen het Wetboek van Strafvordering (Sv) 
voorschrijft aan het executieve personeel. Het betreft de artikelen 67, 67a, 509y, 509z, 509aa 
tot en met 509gg van het Wetboek van Strafvordering. 
Artikel 1 Sv bepaalt dat strafvordering alleen plaats heeft op de wijze bij de wet voorzien. Om 
een verdachte te plaatsen in een inrichting voor stelselmatige daders, is één van de vereisten 

                                                
48 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.3 en 4. 
49 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.4. 
50 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.7 en 9.  
51 Kooijmans, T. (2005) Inrichtingen voor stelselmatige daders, in: E.R. Muller en P.C. Vegter, Detentie. 
Gevangen in Nederland, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2005, 231-265. 
52 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.8 en 9. 
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dat het om een feit gaat waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (artikel 38m lid 1 Sr). Bij 
stelselmatige daders echter is het gewicht van iedere afzonderlijke zaak zodanig, dat geen 
voorlopige hechtenis mogelijk is. Daartoe zijn artikel 67 Sv (voorwaarden voorlopige 
hechtenis) en 67a Sv (gronden voorlopige hechtenis) gewijzigd. Aan artikel 67 lid1 onderdeel 
b Sv zijn mishandeling (artikel 300 lid 1 Sr) en beschadiging (artikel 350 Sr) toegevoegd. Ter 
verzekering van de mogelijkheid dat stelselmatige daders die de veiligheid of de gezondheid 
van personen of goederen in gevaar brengen, steeds in voorlopige hechtenis kunnen worden 
genomen is artikel 67a lid 2 onderdeel 3° Sv opengesteld voor enige niet-vermogensdelicten, 
en wel bedreiging met geweld (artikel 285 Sr), mishandeling (artikel 300 Sr) en beschadiging 
(artikel 350 Sr)53. 
Artikel 509y Sv geeft definities van veroordeelde, maatregel, en reclasseringswerker. Artikel 
509z Sv stelt nadere procesmatige eisen aan artikel 38q Sr (voorwaarden) en 38r Sr (niet 
naleven voorwaarden). Atrikel 509aa Sv stelt vervolgens nadere procesmatige eisen aan 
artikel 38s Sr (tussentijdse beoordeling). Artikel 509bb Sv voorziet in de toekenning van een 
advocaat als door de rechter beveelt wordt dat de maatregel, conform artikel 38r Sr, alsnog 
tenuitvoergelegd zal worden. Artikel 509cc Sv geeft de betrokkenen de gelegenheid getuigen 
en deskundigen op te roepen. De openbaarheid van de behandeling van de zaak wordt 
geregeld in artikel 509dd Sv. Ook wordt in dit artikel verwezen naar andere artikelen uit het 
Sv die de procesgang bewaken, én in de mogelijkheid voor het openbaar ministerie en de 
veroordeelde om, hangende het onderzoek, wijzigingen aan te brengen in de vordering of de 
conclusie, onderscheidenlijk het verzoek. Artikel 509ee stelt vormvereisten aan de beslissing 
die genomen is aan de hand van artikel 38r, 39q, en 38s van het Wetboek van Strafrecht. De 
mogelijkheid tot het instellen van beroep met betrekking tot artikel 38r en 38s Sr wordt 
geregeld in artikel 509ff Sv. Tot slot bepaalt artikel 509gg dat het gerechtshof zo spoedig 
mogelijk beslist. Het bevestigt de beslissing van de rechtbank of doet, met vernietiging 
daarvan, wat de rechtbank had behoren te doen. De beslissing van het gerechtshof is niet aan 
enig gewoon rechtsmiddel onderworpen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het Strafboek van Strafvordering geen concrete handelingen 
benoemt voor het executieve personeel. Op zich is dit niet verwonderlijk aangezien het 
Wetboek van Strafvordering er vooral op toeziet dat de procesgang rechtmatig verloopt.  
 
 
5.5 Penitentiaire beginselenwet 
 
Deze paragraaf toetst de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) op concrete handelingen voor het 
executieve personeel. Van de Pbw betreft het de artikelen 1, 4, 9, 10a, 18a, 18b en 18c. 
In artikel 1 onderdeel t Pbw wordt de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders 
onder een vrijheidsbenemende maatregel geplaatst. De tenuitvoerlegging van een 
vrijheidsbenemende maatregel vindt plaats op basis van artikel 2 lid 1 Pbw, voor zover niet 
bij of krachtens de wet anders is bepaald, door onderbrenging van de persoon aan wie deze is 
opgelegd in een penitentiaire inrichting. Lid 2 van hetzelfde artikel stipuleert vervolgens dat 
met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel de 
tenuitvoerlegging hiervan zoveel mogelijk dienstbaar wordt gemaakt aan de voorbereiding 
van de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij.  
In artikel 9 lid 1 Pbw wordt bepaald dat inrichtingen te onderscheiden zijn in huizen van 
bewaring, gevangenissen en inrichtingen voor stelselmatige daders. Onze Minister kan een 
inrichting aanwijzen tot zowel huis van bewaring of gevangenis als inrichting voor 

                                                
53 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 980, nr. 3, p.10 en p. 15. 
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stelselmatige daders. In bijzondere gevallen kan Onze Minister een inrichting aanwijzen tot 
zowel huis van bewaring als gevangenis. De wet opent dus de mogelijkheid een inrichting (of 
een deel van de inrichting) een driedubbele bestemming te geven. Hierdoor kan de 
tenuitvoerlegging van de maatregel ISD zowel plaatsvinden in een regime van algehele 
gemeenschap als in een regime van beperkte gemeenschap. In aansluiting hierop schrijft 
artikel 10a Pbw voor dat inrichtingen voor stelselmatige daders bestemd zijn voor de 
opneming van personen aan wie een maatregel als bedoeld in artikel 38m Sr is opgelegd. 
De artikelen 18a, 18b en 18c Pbw richten zich op de inhoudelijkheid van de 
tenuitvoerlegging. Artikel 18a lid 1 Pbw verplicht de directeur zorg te dragen dat zo spoedig 
mogelijk en in ieder geval binnen een maand na binnenkomst van de gedetineerde in een 
inrichting voor stelselmatige daders, zo veel mogelijk in overleg met hem, een verblijfsplan 
wordt vastgesteld. Lid 2 van hetzelfde artikel vereist nadere regels hieromtrent bij algemene 
maatregel van bestuur. Het betreft de eisen waaraan een verblijfsplan ten minste moet voldoen 
en de voorschriften die bij de vaststelling of een wijziging van het plan in acht genomen 
moeten worden. De plicht tot het zorgdragen dat de tenuitvoerlegging overeenkomstig het 
verblijfsplan plaatsvindt wordt de directeur opgelegd in artikel 18b Pbw. Tot slot ziet artikel 
18c lid 1 tot en met lid 4 Pbw op de evaluatie door de directeur van het verloop van de 
tenuitvoerlegging. Nadere regels omtrent de procedure die met betrekking tot de evaluatie 
dienen te worden gevolgd en de eisen die aan het verslag daarvan ten minste dienen te worden 
gesteld, worden bij algemene maatregel van bestuur gesteld (artikel 18c lid 5 Pbw). 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de Pbw een aantal verplichtingen voor de directeur met zich 
meebrengt. Ten eerste is hij ervoor verantwoordelijk dat binnen een maand na binnenkomt 
een verblijfsplan wordt vastgesteld. Ten tweede draagt hij er zorg voor dat de 
tenuitvoerlegging overeenkomstig het verblijfsplan plaatsvindt. Ten derde evalueert de 
directeur het verloop van de tenuitvoerlegging. De Pbw geeft dus geen concrete handelingen 
ten behoeve van het executieve personeel. Of de directeur taken delegeert en of dit mogelijk 
aan het executieve personeel is, kan op basis van de Pbw niet worden geconcludeerd. 
Mogelijk leiden de verwijzingen naar de algemene maatregel van bestuur (de Penitentiaire 
maatregel) wel tot concrete handelingen voor het executieve personeel. De Penitentiaire 
maatregel is dan ook onderwerp van de volgende paragraaf.  
 
 
5.6 Penitentiaire maatregel 
 
In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de Penitentiaire maatregel (Pm) concrete 
handelingen voorschrijft aan het executieve personeel. De relevante artikelen van de 
Penitentiaire maatregel zijn de artikelen 44b toen en met 44 q. 
Ingevolge artikel 38o lid 2 Sr worden bij of krachtens de wet regels gesteld ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van de maatregel in en buiten de inrichting en de rechtspositie van degene 
aan wie de maatregel is opgelegd. Artikel 18a lid 2 Pbw en artikel 18c lid 5 Pbw zien op 
nadere regelgeving bij algemene maatregel van bestuur. Het kader voor de nadere regelgeving 
is de Penitentiaire beginselenwet en de daarop gebaseerde Penitentiaire maatregel. De Pbw en 
de Pm zijn immers ook van toepassing op de tenuitvoerlegging van de maatregel ISD en op de 
rechtspositie van degene aan wie de ISD is opgelegd. Daarom is de nadere regelgeving inzake 
de maatregel ISD opgenomen in de Pm.54 Genoemde regels zijn opgenomen in hoofdstuk 9a 
van de Penitentiaire maatregel.  
 

                                                
54 Nota van toelichting, p. 6. 
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De tenuitvoerlegging van de maatregel vindt plaats in een inrichting, waarbij de laatste fase 
buiten de inrichting kan plaatsvinden (artikel 44d Pm).De algemene verantwoordelijkheid 
voor de tenuitvoerlegging van de laatste fase van de maatregel buiten de inrichting ligt bij de 
directeur, en de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij het college van burgemeester en 
wethouders (artikel 44e Pm).  
Het in artikel 18a lid 1 Pbw genoemde verblijfsplan bestrijkt de wijze van tenuitvoerlegging 
van de maatregel en wordt door de directeur vastgesteld (artikel 44g Pm). In het verblijfsplan 
worden opgenomen: een diagnose van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van 
betrokkene en een individueel begeleidingsplan (artikel 44i lid 1 Pm). Indien een programma 
wordt aangeboden dan behelst het verblijfsplan ten eerste het programma zelf. Ten tweede de 
voorwaarden die zijn verbonden aan deelneming aan het programma, de afspraken met 
betrokkene over deelneming daaraan en de gevolgen van het niet nakomen van die afspraken. 
Tot slot wordt de naam van de trajectcoördinator toegevoegd (artikel 44i lid 2 Pm). Een 
programma wordt aangeboden indien aannemelijk is dat betrokkene in staat en bereid is aan 
een programma deel te nemen (artikel 44j lid 1 Pm).55 Indien ten aanzien van de betrokkene 
een specifieke problematiek bestaat waarmee het plegen van strafbare feiten samenhangt, 
wordt in het programma met die problematiek rekening gehouden (artikel 44j lid 2 Pm). 
Anders gezegd wordt nagegaan wat de criminogene factoren van betrokkene zijn. Het 
programma is in ieder geval gericht op de ontwikkeling van vaardigheden van betrokkene ten 
aanzien van: zelfzorg en hygiëne, arbeid, scholing, besteding van vrije tijd, beheer van 
financiën, zelfstandig wonen en sociale omgang (artikel 44j lid 3 Pm). 
De taken van de trajectcoördinator bij een programma zijn vierledig. Ten eerste het 
begeleiden van betrokkene gedurende het gehele verblijf. Het toezicht uitoefenen op de 
naleving van de afspraken met betrokkene en op het voldoen aan de voorwaarden voor 
deelneming aan het programma is een tweede taak. Als derde taak dient de trajectcoördinator 
over het verblijfsplan te rapporteren en te adviseren aan de directeur en, wat de laatste fase 
buiten de inrichting betreft, ook aan het college van burgemeester en wethouders. Tot slot legt 
hij verbindingen tussen de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het 
programma (artikel 44k Pm). Er is bewust gekozen voor de aanduiding trajectcoördinator, 
omdat diens coördinerende rol voorop staat.56 
De selectiefunctionaris beslist over plaatsing buiten de inrichting in de laatste fase op de 
grondslag van een advies van de directeur en het college van burgemeester en wethouders. 
Alvorens te adviseren winnen de directeur en het college van burgemeester en wethouders het 
oordeel van de trajectcoördinator in (artikel 44l lid 1 Pm). De selectiefunctionaris kan indien 
betrokkene niet of niet meer in staat of bereid is deel te nemen aan het programma in de 
laatste fase buiten de inrichting dan wel te voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden, 
hem op grondslag van een advies van de directeur terugplaatsen in de inrichting (artikel 44m 
lid 1 Pm). Daartoe wint de directeur het oordeel van het college van burgemeester en 
wethouders en de trajectcoördinator in (artikel 44m lid 2 Pm). Bij overtreding van de 
voorwaarden kan de directeur betrokkene waarschuwen dan wel een wijziging of aanvulling 

                                                
55 Indien betrokkene niet vatbaar is of wil zijn voor gedragsbeïnvloeding, kan een daarop gericht programma niet 
bijdragen aan beëindiging van zijn recidive en de oplossing van een specifieke problematiek. Dat aanbod blijft 
achterwege, wanneer betrokkene niet in staat en bereid is deel te nemen aan een op gedragsbeïnvloeding gericht 
programma. Betrokkene komt dan in een basisprogramma. Hem wacht een sobere tenuitvoerlegging, tenzij blijkt 
dat het aanbieden van een specifiek programma alsnog zinvol is. In het “niet bereid” zijn mag niet worden 
berust. Het streven is gericht op het bevorderen van de bereidheid tot deelneming aan een programma. Het 
personeel dient attent te zijn op mogelijkheden om niet bereidwilligen toe te leiden naar een deelneming aan een 
programma en op positieve ontwikkelingen bij hen. Die bereidheid kan onder meer worden bevorderd wanneer 
niet bereidwilligen worden geconfronteerd met de positieve gevolgen van deelneming aan een programma door 
anderen. Nota van toelichting, p. 9. 
56 Nota van toelichting, p. 10. 
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van de aan plaatsing buiten de inrichting gestelde bijzondere voorwaarden. (artikel 44n lid1 
Pm). Wederom wint de directeur hiertoe het oordeel van de trajectcoördinator in en pleegt hij 
overleg met het college van burgemeester en wethouders. 
Tot slot wordt in artikel 44q Pm de evaluatie belicht. Lid 1 geeft aan dat de directeur de 
evaluatie van het verloop van het verblijf in de inrichting uitvoert, en de directeur en het 
college van burgemeester en wethouders de evaluatie van het verloop van het verblijf buiten 
de inrichting in de laatste fase. Lid 2 benoemt de verschillende aspecten waarover verslag 
wordt gedaan. Lid 3 stelt dat het verslag tot stand komt in samenwerking met de 
trajectcoördinator en degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het 
programma. 
 
In de Penitentiaire maatregel wordt aldus aangegeven wie verantwoordelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de maatregel ISD. Primair de directeur van de inrichting en secundair 
het college van burgemeester en wethouders. Hiertoe wordt een verblijfsplan opgesteld. De 
tenuitvoerlegging kan geschieden zonder programma en met programma. Indien er in het 
verblijfsplan een programma wordt opgenomen, is er een centrale rol weggelegd voor de 
trajectcoördinator. Het belang van de trajectcoördinator wordt onderstreept doordat zijn taken 
expliciet in de Penitentiaire maatregel worden benoemd. De tenuitvoerlegging van de 
maatregel ISD dient niet verward te worden met uitvoering van programma’s. Een 
programma is volgens de nota van toelichting: een samenhangend pakket aan activiteiten en 
interventies, specifiek gericht op behandeling van de problematiek van de gedetineerde die de 
aanleiding vormt voor het stelselmatig plegen van strafbare feiten.57  Onduidelijk is wie 
verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke uitvoering van (delen van) het programma als de 
trajectcoördinator verantwoordelijk is voor coördinatie en voortgangsbewaking. Onderhavige 
regelgeving geeft hier nauwelijks duidelijkheid over. In artikel 44g lid 2 Pm wordt verwezen 
naar degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de onderdelen van dat 
programma. Artikel 44k onderdeel d Pm geeft aan dat de trajectcoördinator verbindingen legt 
tussen de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma. Artikel 
44q lid 3 Pm stipuleert dat het (evaluatie)verslag tot stand kom in samenwerking met de 
trajectcoördinator, indien deze is aangewezen, en degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van het programma. Wie “degenen” zijn en welke instanties worden bedoeld wordt 
niet aangegeven.  Duidelijk is dat de trajectbegeleider coördineert en niet uitvoert. De nota 
van toelichting geeft slechts mondjesmaat antwoord op deze vragen. In de nota58 wordt 
gesteld dat de tenuitvoerlegging van de maatregel ISD wordt gerealiseerd door de inzet van 
extra detentiecapaciteit met de mogelijkheid van een personeelsintensief activiteitenaanbod en 
extra reclasseringsinzet bij onder meer de extramurale fase.59 Niet helder is wat 
personeelsintensief activiteitenaanbod behelst en hoe een dergelijk activiteitenaanbod eruit 
ziet. Niet duidelijk wordt of het executieve personeel hierbij betrokken is. Eveneens is niet 
duidelijk hoe de reclasseringsinzet er precies uitziet. In de nota wordt tevens aangegeven dat 
bij aanwijzing van een trajectcoördinator voor een stelselmatige dader de 
verslavingsreclassering kan worden ingeschakeld. Hieruit leid ik af dat dit één van de 
instanties is die kan worden ingezet ten behoeve van de uitvoering van een (deel van een) 
programma. Dit wordt niet nader gespecificeerd.  
 
Samenvattend geeft de Penitentiaire maatregel duidelijk aan wat de doelstellingen zijn, wat 
gedaan moet worden en wie verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging. Zoals geïllustreerd 
                                                
57 Nota van toelichting, p. 6. 
58 Nota van toelichting, p. 7. 
59 In de praktijk wordt onderscheiden de fase waarin betrokkene binnen een inrichting verblijft (intramuraal) en 
de laatste fase waarin betrokkene buiten de inrichting verblijft (extramuraal). 
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aan de hand van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een programma blijkt dat 
nog niet helder hoe de maatregel uitgevoerd moet worden. Eveneens is niet duidelijk 
geworden welke concrete handelingen worden verwacht van het executieve personeel bij de 
uitvoering van programma’s. Mogelijk dat zij bedoeld worden bij een personeelsintensief 
activiteitenaanbod, maar zeker is dit in zijn geheel niet. 
 
 
5.7 Conclusie 
 
Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de vraag welke toepassingsprestaties het executieve 
personeel op basis van de wet- en regelgeving dient te verrichten bij programma’s in het kader 
van de maatregel ISD. Geanalyseerd is welke concrete handelingen het executieve personeel 
worden voorgeschreven in achtereenvolgens het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 
Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire maatregel. Geconcludeerd 
kan worden dat in de wet- en regelgeving géén concrete handelingen worden voorgeschreven 
voor het executieve personeel. De enige mogelijke aanwijzing zit verscholen in de 
Penitentiaire maatregel waarin gesproken wordt over een personeelsintensief 
activiteitenaanbod. Of hiermee wordt verwezen naar het executieve personeel is absoluut niet 
duidelijk. Kortom: de wet- en regelgeving geven geen te verwachte toepassingsprestaties voor 
het executieve personeel bij de uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel 
ISD. 
 
Vanwege het ontbreken van deze toepassingsprestaties is het interessant om te weten hoe de 
wet- en regelgeving is geïmplementeerd. Dit zal het onderwerp zijn van het volgende 
hoofdstuk waarin een antwoord wordt gegeven op de vraag welke toepassingsprestaties het 
executieve personeel op basis van de beleidsinvoering dient te verrichten bij programma’s in 
het kader van de maatregel ISD. 
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6. Beleidsinvoering 
 
 
6.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 5 is de conclusie getrokken dat de wet- en regelgeving géén concrete 
handelingen voorschrijft aan het executieve personeel. Aangegeven is dat het daarom 
interessant zou zijn om na te gaan hoe de wet- en regelgeving is geïmplementeerd en welke te 
verwachte toepassingsprestaties hieruit af te leiden zijn. In dit hoofdstuk staat dan ook de 
beleidsinvoering centraal en wordt getracht een antwoord te geven op de tweede 
onderzoeksvraag zoals geformuleerd in paragraaf 4.3.2. Gezamenlijk geven de twee 
hoofdstukken inzicht in de te verwachte toepassingsprestaties van het executieve personeel op 
basis van het algemene beleid. 
 
De tweede onderzoeksvraag luidt: welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel 
op basis van de beleidsinvoering te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel 
ISD? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen de volgende onderwerpen worden 
bestudeerd: de relevante stukken aangaande de beleidsinvoering, de organisatiestructuur zoals 
deze specifiek is ontworpen voor de maatregel ISD en de organisatiestructuur van de PI 
Vught waarbinnen de maatregel ISD een plaats heeft gekregen. Wederom zal, net als in 
hoofdstuk 5, getracht worden de concrete handelingen voor het executieve personeel in kaart 
te brengen. Ten eerste zal in paragraaf 6.2 worden beschouwd het beleidskader “Plaatsing in 
een inrichting voor stelselmatige daders” van de Directie Sancties, Reclassering & 
Slachtofferzorg (DSRS) van het Ministerie van Justitie d.d. 9 juli 2004. Paragraaf 6.3 
vervolgens beziet het “Implementatieplan ISD” van de Dienst Justitiële Inrichtingen / 
Gevangenis Wezen van december 2004. Het “draaiboek ISD” van de PI Vught van juni 2005 
is onderwerp van paragraaf 6.4. Ten slotte geeft paragraaf 6.5 het antwoord op de in dit 
hoofdstuk centraal staande onderzoeksvraag. 
 
 
6.2 Beleidskader “Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders” 
 
6.2.1 Inleiding 
Deze paragraaf gaat na welke concrete handelingen voor het executieve personeel zijn af te 
leiden uit het beleidskader. Uit het beleidskader valt op te maken dat de maatregel ISD (of 
beter gezegd de intensieve aanpak van veelplegers) onderdeel uit maakt van de nota ‘Naar een 
veiliger samenleving’. Hierin staat een integrale benadering van de veelplegers problematiek 
centraal. 
Het doel van het beleidskader is het aanreiken van een eenduidige en heldere richting voor de 
betrokken organisaties om uitvoering te kunnen geven aan een door de rechter opgelegde 
maatregel ISD. De betrokken organisaties zijn het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële 
Inrichtingen en de drie reclasseringsorganisaties.60 De focus van het beleidskader beperkt zich 
dus niet tot DJI. In het kader van dit onderzoek, waar ik me richt op de maatregel ISD binnen 
de PI Vught, belicht ik uit het beleidskader vooral die onderwerpen die van belang zijn voor 
DJI en het daaronder ressorterende gevangeniswezen. 
 
Het veelplegersbeleid kent drie uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn onderwerp van de 
volgende subparagrafen. 

                                                
60 Beleidskader, 2004, p. 2. 
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6.2.2 Langdurige vrijheidsbeneming 
Door langdurige vrijheidsbeneming wordt het onmogelijk voor zeer actieve veelplegers het 
criminele gedragspatroon voort te zetten. Benadrukt wordt dat slechts in die gevallen dat er 
duidelijke aanknopingspunten zijn voor gedragsverandering en de reële kans op 
recidivevermindering aanwezig lijkt, intensieve programma’s met dat doel worden 
aangewend. Met als gevolg dat kostbare investeringen gericht op gedragsverandering wel 
worden ingezet maar selectief. Als uitgangspunt geld dus: basisregime, tenzij.61 
Ten tweede de persoonsgerichte aanpak. Het criminele verleden weegt niet alleen mee voor 
de duur van de sanctie (maatregel ISD), maar ook voor de vorm (basisregime, tenzij). 
Het laatste uitgangspunt is trajectmatige benadering. Om de ‘juiste’ mensen te detineren en na 
detentie ook beheersbaar te houden is het nodig de activiteiten binnen en buiten het justitiële 
circuit op elkaar aan te sluiten. Gemeenten, politie, OM, ZM, DJI, de drie 
reclasseringsorganisaties en de zorginstellingen dienen nauw samen te werken om de aanpak 
van veelplegers succesvol te maken.62 
 
Binnen het beleidskader wordt voor de betrokken organisaties de richting aangegeven met 
betrekking tot de routing bij de instroom en de tenuitvoerlegging van de maatregel bij 
veelplegers. 
De essentie van de wet is dat veelplegers langdurig uit de roulatie worden genomen met als 
regimevoering het adagium ‘basisregime, tenzij’. De onderscheiden regimevormen zijn een 
basisregime en een regime met een gedragsbeïnvloedend programma. Bij het basisregime 
staat opsluiting centraal. Bij detentie met programma staat gedragsverandering en reïntegratie 
voorop. Voor zover middelen hiervoor beschikbaar zijn, krijgt de veelpleger een voor hem 
toepasselijk programma aangeboden.63 
 
Het beleidskader onderscheid drie stadia in de tenuitvoerlegging van de maatregel ISD. Ten 
eerste het voortraject (de toeleiding tot de terechtzitting). Het Openbaar Ministerie voert de 
regie en zal het proces vastleggen in een aanwijzing. De verantwoordelijkheid van DJI bij het 
voortraject beperkt zich tot de opdracht om de tenuitvoerlegging volgens de intentie en de 
overwegingen van de rechter bij het vonnis te organiseren. Hier doet zich een opvallende 
tegenstrijdigheid voor met grote gevolgen voor DJI, die zich als volgt laat toelichten: In 
opdracht van het Openbaar Ministerie voert de Reclassering een diagnose uit. Hiertoe wordt 
het instrument Recidive Inschattingsschalen (RISc) gebruikt. Deze diagnose heeft tot doel 
vast te stellen: het recidiverisico, het risico op gevaar voor anderen, criminogene factoren die 
ten grondslag liggen aan het risico en beïnvloedbaarheid en motivatie. Dit vormt de basis voor 
het advies aan de rechter. Eventuele aanknopingspunten tot gedragsverandering worden 
vermeld in het adviesrapport. Uit ervaring blijkt dat bij (bijna) alle zeer actieve veelplegers 
meerdere aanknopingspunten worden geïdentificeerd. De rechter neemt de 
aanknopingspunten mee in zijn overwegingen tot het opleggen van de maatregel ISD. Zoals 
gezegd dient DJI bij de tenuitvoerlegging volgens de intentie en de overwegingen van de 
rechter bij het vonnis te organiseren, met als gevolg dat het adagium ‘basisregime, tenzij’ 
dient te worden omgedraaid in ‘regime met programma, tenzij’. Dit heeft eveneens gevolgen 
voor de tussentijdse beoordeling, waarbij de rechter geïnformeerd wil worden of DJI de 
tenuitvoerlegging wel conform de overwegingen heeft uitgevoerd. Het beschikbaar hebben 
van middelen, of beter gezegd het ontbreken van middelen, kan dus niet dienen als argument 
om geen programma aan te bieden. 
                                                
61 Beleidskader, 2004, p. 3. Hier wordt dus bedoeld basisregime (maatregel ISD zonder programma), tenzij (er 
voldoende aanknopingspunten zijn). 
62 Beleidskader, 2004, p. 3. 
63 Beleidskader, 2004, p. 8. 
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Voordat kan worden ingegaan op het tweede stadium bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregel ISD dient eerst aandacht te worden besteed aan een andere ontwikkeling binnen 
gevangeniswezen. Het betreft het programma Terugdringen Recidive. Dit programma heeft 
belangrijke consequenties voor de uitvoering van de maatregel ISD binnen de PI Vught. 
 
6.2.3 Programma Terugdringen Recidive 
Het programma Terugdringen Recidive (TR) maakt deel uit van het project Modernisering 
Sanctie Toepassing (MST) dat onderdeel is van het Veiligheidsprogramma van de 
opeenvolgende kabinetten Balkenende. Het programma TR moet ervoor zorgen dat de hoge 
recidivecijfers van delictplegers worden tegengegaan. Het programma laat zich omschrijven 
als: alleen iets doen als de doelgroep zich er toe leent (selectief) en alleen díe aanpak inzetten 
die zich bewezen heeft (effectief). Dit vertaalt zich in goede diagnose- en selectie-
instrumenten (o.a. RISc), interventies die resultaat hebben én een goede nazorg. De TR-
methode werkt bovendien alleen als er nauw en volgens heldere afspraken wordt 
samengewerkt binnen de (strafrecht)keten en er sprake is van een totaalaanpak. Die 
totaalaanpak houdt ten eerste in een goede selectie maken: op basis van detentieduur en op 
basis van RISc (vaststellen van het recidiverisico en de (criminogene) tekorten die iemand 
vertoont). Ten tweede een reïntegratieplan waarin precies staat omschreven wat er met een 
gedetineerde gaat gebeuren, zodat alle partijen dat helder hebben. Ten derde het inzetten van 
gedragsinterventies die zich in praktijk én liefst ook wetenschappelijk hebben bewezen. Ten 
vierde regelmatige evaluatie van ingezette instrumenten, methodes en gedragsinterventies ter 
permanente verbetering. Goede nazorg tenslotte waarbij nadrukkelijk wordt samengewerkt 
met de gemeenten.64 
De kern van het programma TR is het samenwerkingsmodel gevangeniswezen en 
reclassering. Beoogd wordt door goede samenwerking te komen tot één ‘totaaltraject’ voor de 
gedetineerde. Het gehele justitiële traject wordt benut om te kunnen werken aan 
gedragsverandering en daardoor aan het terugdringen van recidive. Hierbij zijn een aantal 
kenmerkende uitgangspunten. Allereerst is gevangeniswezen verantwoordelijk voor het 
intramurale traject, de reclassering is uitvoeringsverantwoordelijke voor het traject dat zich 
extramuraal afspeelt. Ten tweede worden trajecten gezamenlijk uitgewerkt door de 
reclasseringswerker en de trajectbegeleider van de inrichting. Ook zijn zij gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de registratie, het volgen en voor de verantwoording. Hiermee krijgt 
het duaal casemanagement gestalte. 
 
6.2.4 Uitvoering 
Zoals aangegeven kent de tenuitvoerlegging van de maatregel ISD drie stadia. Het eerste 
stadium, te weten het voortraject, kwam al aan de orde. Het tweede stadium is de uitvoering. 
Wat deze behelst en wat de consequenties van het programma TR hierop zijn komt nu aan de 
orde. 
De maatregel ISD kan in een basisregime of in een regime met een programma ten uitvoer 
worden gelegd. Het beleidskader bepaalt dat nadat de rechter de maatregel ISD heeft 
opgelegd de uitwerking van het vonnis, waarvan het reclasseringsadvies onderdeel vormt, ter 
hand moet worden genomen en de tenuitvoerlegging voorbereid met inachtneming van de 
uitgangspunten zoals deze in het kader van het programma Terugdringen Recidive (TR) zijn 
ontwikkeld.65  
De aard van de maatregel vraagt om een gedifferentieerde uitvoering vervolgt het 
beleidskader. Of lang verblijvende gedetineerden interventies aangeboden krijgen is 
                                                
64 Programma Terugdringen Recidive, Draaiboek samenwerking Terugdringen Recidive, 2006, p,2. 
65 Beleidskader, 2004, p. 11. 
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afhankelijk van de beschikbare middelen en wordt mede bepaald aan de hand van de uitkomst 
van de RISc, afgenomen tijdens de preventieve hechtenis. Het vormt de basis voor het plan 
van aanpak voor reïntegratie en detentie. Conform het programma TR zijn de reclassering en 
het gevangeniswezen verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het 
reïntegratieplan.66 Het reïntegratieplan heeft dezelfde betekenis als programma binnen de 
maatregel ISD. 
Volgens het beleidskader worden afhankelijk van de beschikbare middelen, de 
beïnvloedbaarheid en de motivatie van de veelpleger interventies aangeboden. Daartoe wordt 
een reïntegratieplan opgesteld inhoudend een voorstel over de aard en de duur van de aan te 
bieden interventies. Dat betekent dat een gedeelte van de maatregel zo mogelijk kan worden 
uitgevoerd binnen detentie en een aansluitende periode buiten de inrichting eventueel in een 
daarvoor bestemde (zorg)voorziening. Houdt men zich niet aan de vooraf gemaakte 
afspraken, dan is terugkeer naar het basisregime het gevolg.67 
Verwacht wordt van DJI dat zij ten eerste de doelgroep herkenbaar en traceerbaar plaatst. Ten 
tweede dient zij binnen de voorzieningen rekening te houden met de specifieke wijze van 
uitvoering en de inzet van interventies voor een geselecteerde groep. Vervolgens binnen de 
voorziening de mogelijkheid bieden tot tussentijds beoordeling van motivatie waarbij 
gestroomlijnde in- en uitplaatsing van en naar het basisregime en tussen de verschillende 
gradaties mogelijk is voorzover capaciteit en middelen dit toelaten. Als vierde plaatsen in de 
regio van de voorziening waar de extramurale fase wordt doorgebracht om de voorbereiding 
en aansluiting daarop zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tot slot de laatste fase ten uitvoer 
leggen bij de locatie van vestiging en/of de vervolgvoorzieningen, vanwege de bekostiging 
daarvan door de gemeente en de voorbereiding op een naadloze aansluiting van de nazorg ná 
de tenuitvoerlegging van de maatregel.68 In 2007 zijn 1000 plaatsen op arrondissementsniveau 
verdeeld. 
 
Om het reïntegratieproces goed te laten verlopen dient trajectcoördinatie plaats te vinden. 
Conform het programma TR geldt duale trajectbegeleiding. Dit houdt in dat voor het 
intramurale deel van de tenuitvoerlegging de verantwoordelijkheid ligt bij DJI die daarvoor 
eigen trajectcoördinatoren69 aanstelt die een meer initiërende rol krijgen toebedeeld. Tijdens 
de extramurale tenuitvoerlegging ligt de verantwoordelijkheid bij een van de 
reclasseringsorganisaties. De trajectcoördinatoren van die organisaties zijn vooral belast met 
het houden van toezicht. Wanneer er geen interventies zijn geïndiceerd neemt het 
gevangeniswezen de begeleiding voor zijn rekening.70 Betrokkene verblijft dan in het 
basisregime. Hierin zal door de medewerker maatschappelijke dienstverlening, ter 
voorbereiding op de nazorg aansluitend op de maatregel, een korte inventarisatie worden 
verricht op de leefgebieden huisvesting, arbeid, inkomen en zorg. 
Voor degenen die op basis van de diagnose in aanmerking komen voor een (zorg)traject, is 
het zaak dat doorgeleiding naar de zorg zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt. Daarmee 
wordt niet alleen bewerkstelligd dat men zo snel mogelijk kan starten met het voorgestelde 
traject maar tevens detentiecapaciteit wordt vrijgespeeld. Om de toeleiding naar de zorg goed 
voor te bereiden kan DJI bij de reclassering die producten inkopen die daarvoor geïndiceerd 
zijn.71 
                                                
66 Beleidskader, 2004, p. 11. 
67 Beleidskader, 2004, p. 11. 
68 Beleidskader, 2004, p. 12. 
69 Het programma TR spreekt van trajectbegeleiders in plaats van trajectcoördinatoren. 
70 Beleidskader, 2004, p. 12. 
71 Beleidskader, 2004, p. 13. In het kader van het programma TR heeft de werkgroep interventies programma’s 
geïnventariseerd en in kaart gebracht die daarvoor geschikt geacht zijn op basis van vooraf gestelde 
kwaliteitscriteria. 
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Een naadloze aansluiting van de nazorg op de intramurale fase en op beëindiging van de 
maatregel is essentieel voor het welslagen van de maatregel als geheel. Een succesvolle 
reïntegratie voorkomt terugval in het vroegere gedragspatroon en draagt bij tot een 
vermindering van delictgedrag, het overlastgevende gedrag in de maatschappij en het onder 
controle krijgen en houden van verslaving.72 
 
6.2.5 Nazorg 
Het derde en laatste stadium bij de tenuitvoerlegging van de maatregel ISD is tenslotte de 
nazorg. DJI biedt basisvoorzieningen die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding met het oog 
op terugkeer in de maatschappij. Daartoe verricht zij een korte inventarisatie op de 
leefgebieden huisvesting, arbeid, inkomen en zorg. Ruim voor de datum van ontslag (zeker 
drie maanden) dient de gemeente van vestiging op de hoogte gesteld te worden van de komst 
van de ex-gedetineerde en de te verwachten voorbereidingen die daaraan voorafgaand dienen 
te worden georganiseerd. Om eerdere investeringen tijdens detentie niet teniet te doen is 
continuïteit van zorg noodzakelijk. Structureel investeren in alle ingezette trajecten door het 
bieden van blijvende nazorg is en blijft de verantwoordelijkheid van de lokale overheden.73 
 
6.2.6 Conclusie 
Het beleidskader van het Ministerie van Justitie geeft geen concrete handelingen ten behoeve 
van het executieve personeel in het kader van programma’s, ook wel reïntegratieprogramma’s 
genoemd. Wederom wordt de rol van de trajectcoördinator of trajectbegeleider benadrukt. 
Deze kan van het gevangeniswezen of van de reclassering zijn. Interventies die ter 
voorbereiding zijn op het vervolgtraject kunnen door DJI worden ingekocht bij de 
reclassering. Kortom: er zijn geen toepassingsprestaties voor executief personeel beschreven. 
 
 
6.3 “Implementatieplan ISD” van de Dienst Justitiële Inrichtingen / Gevangeniswezen 
 
De vorige paragraaf stond stil bij het beleidskader van het Ministerie van Justitie dat 
betrekking heeft op het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de drie 
reclasseringsorganisatie. Het Implementatieplan ISD richt zich op de Dienst Justitiële 
Inrichtingen met daaronder ressorterend het gevangeniswezen. Doel van het 
implementatieplan is om inrichtingen en het binnen de ISD in te zetten personeel kaders en 
handreikingen te geven (2004, 4). De maatregel ISD wordt uitgevoerd in de Penitentiaire 
Inrichtingen Utrecht, Amsterdam, Haaglanden, Rijnmond, Vught, de Grittenborgh en Zwolle 
(specifiek voor vrouwen). Voor de trajectcoördinatie in de nieuwe ISD voorzieningen, Vught, 
Hoogeveen en Zwolle is de TR benadering uitgangspunt.74 
 
Uit het implementatieplan blijkt dat de PI Vught in 2007 een formele capaciteit heeft voor de 
maatregel ISD van 110 plaatsen.75 Hiermee worden de arrondissementen Breda, Den Bosch, 
Roermond en Maastricht bediend, die trekkingsrechten bezitten van respectievelijk 32, 39, 8 
en 31 plaatsen. Deze plaatsen worden op twee wijzen gefinancierd. Voor basisplaatsen geldt 
een lagere prijs dan voor trajectplaatsen. Daarnaast is er financiering voor interventies gericht 
op gedragsbeïnvloeding die zowel intramuraal als extramuraal kunnen worden uitgevoerd. 
Deze financiering is in feite gekoppeld aan de instroom op trajectplaatsen, maar wordt apart 

                                                
72 Beleidskader, 2004, p. 14. 
73 Beleidskader, 2004, p. 14. 
74 In die zin dat de overige vier als oud aan te duiden zijn in de zin van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden, 
de voorloper van de maatregel ISD, die zich alleen op verslaafden richtte. 
75 Implementatieplan ISD, 2004, p. 8. 
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beschikbaar gesteld.76 De financiering van de ISD plaatsen is gelimiteerd. Er is geld 
beschikbaar voor maximaal 1000 plaatsen, waarbij er van uit gegaan wordt dat een deel van 
de gedetineerden in een (goedkoper) basisregime geplaatst wordt. De financiële ruimte is een 
begrenzing waarmee rekening gehouden moet worden.77 
 
Volgens het implementatieplan geeft het verblijfsplan ten eerste een samenvatting van de 
indicatiestelling op basis van de screening. Vervolgens geeft het aan in hoeverre op korte 
termijn dan wel na verloop van tijd een verzoek tot overplaatsing naar andere voorzieningen 
als verslavingsklinieken of GGZ-instellingen overwogen wordt. Ten derde geeft het uitsluitsel 
over plaatsing in het basisregime of op een trajectplaats78 en de dan te volgen interventies, 
inclusief de waarschijnlijke tijdsfasering daarvan en welke onderdelen in principe intramuraal 
dan wel extramuraal worden uitgevoerd. Tot slot beschrijft het verblijfsplan de aan het traject 
verbonden voorwaarden zoals in de wet omschreven.79 Indien er sprake is van een traject 
wordt een trajectcoördinator toegewezen. 
 
De maatregel ISD kent een sterk persoonsgerichte benadering en geeft daarmee een 
vraaggestuurd antwoord op geconstateerde problematiek. Op basis van de RISc worden 
bepaalde gedragsinterventies gekozen. Vervolgens wordt in groepsverband aan die 
interventies deelgenomen. De uitkomst van de screening die voorafgaat aan het opleggen van 
de maatregel ISD is richtinggevend voor de gedragsinterventies die worden ingezet. De 
werkgroep interventies van het programma TR heeft geconcludeerd dat voor (zeer actieve) 
veelplegers in beginsel geen bijzondere gedragsinterventies behoeven te worden ontwikkeld. 
Wel zullen de ook voor andere justitiabelen beschikbare interventies veel intensiever moeten 
worden toegepast en vereisen de veelplegers extra (reclasserings)begeleiding en –toezicht.80 
 
In de ISD voorzieningen zal aandacht zijn voor een stimulerende sfeer die van belang is om 
de motivatie van de deelnemers voor gedragsverandering te beïnvloeden.81 In een omgeving 
waarin gedragsverandering wordt ondersteund, zijn goede begeleiding en passende nazorg 
belangrijke factoren bij het bereiken van resultaat. Bij de ontwikkeling van de maatregel ISD 
is dan ook aansluiting gezocht bij de verslaving begeleidingsafdeling (VBA) in de 
inrichtingen in Hoogeveen en Vught, en bij de voorzieningen van de strafrechtelijke opvang 
verslaafden (SOV) in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Aansluiten bij bestaande 
voorzieningen als VBA en SOV maakt het de penitentiaire inrichtingen makkelijker een 
bepaald klimaat, wat vooral vorm krijgt door inzet van gemotiveerd en deskundig personeel, 
te realiseren.82 Technieken als “motivational interviewing” zijn ingevoerd om motivatie voor 
gedragsverandering te versterken. Dit geldt evenzeer voor gedetineerden die in eerste instantie 
in het basisregime zijn geplaatst. Bij voldoende motivatie kunnen zij alsnog een traject 
aangeboden krijgen. 
 
De taken van de trajectcoördinator liggen vast in artikel 44k Pm. Binnen de PI Vught zijn 
deze taken ingebed in het TR-begeleidingsmodel. Bij gedetineerden die een traject volgen is 
sprake van duaal casemanagement. Op basis van de uitkomsten van de screening (RISc) 
wordt een reïntegratieplan opgesteld, waarin de uit te voeren interventies en de voorbereiding 

                                                
76 Implementatieplan ISD, 2004, p. 9. 
77 Implementatieplan ISD, 2004, p. 3. 
78 Waar het programma TR spreekt over een traject, kent de maatregel ISD de term programma. 
79 Implementatieplan ISD, 2004, p. 13. 
80 Implementatieplan ISD, 2004, p. 15. 
81 Implementatieplan ISD, 2004, p. 13. 
82 Implementatieplan ISD, 2004, p. 16. 
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en organisatie van de nazorg, indien noodzakelijk, vermeld worden.83 Daarbij is vastgesteld 
dat de reclassering uitvoeringsverantwoordelijke is voor het traject dat zich extramuraal 
afspeelt en het gevangeniswezen verantwoordelijk is voor de uitvoering van het intramurale 
deel van het traject. De reclassering legt als uitvoeringsverantwoordelijke organisatie 
verantwoording af bij het gevangeniswezen voor de extramurale fase. Trajecten worden 
gezamenlijk bedacht, geregistreerd, gevolgd en verantwoord. Deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in combinatie met de gedeelde uitvoeringsverantwoordelijkheid is de 
essentie van het duale casemanagement. Er is sprake van een trajectbegeleider van het 
gevangeniswezen en van een trajectbegeleider van de reclassering. 
 
Het gevangeniswezen is verantwoordelijk voor alle activiteiten die volgens het 
reïntegratieplan tijdens de intramurale fase moeten worden opgestart en uitgevoerd. De 
trajectbegeleider van het gevangeniswezen draagt zorg voor de uitvoering. Het pallet aan 
interventies waaruit gekozen kan worden bestaat uit producten die door het gevangeniswezen 
zelf worden aangeboden, reclasseringsproducten uit het bestaande productfolio of producten 
ingehuurd bij andere organisaties. Wanneer in de loop van de tijd bijstellingen in het 
reïntegratieplan noodzakelijk zijn, dan zal de trajectbegeleider van het gevangeniswezen 
contact opnemen met de trajectbegeleider van de reclassering om dit te bespreken.84 In het 
realiseren van een goede aansluiting tussen de intra- en extramurale fase speelt de 
trajectbegeleider een onmisbare rol. Deze functionaris ziet erop toe dat de afspraken die in een 
eerdere fase zijn gemaakt met de ketenpartners ook bijtijds worden nagekomen waarbij hij 
bemiddelt en regisseert.85 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat in het implementatieplan voor het eerst aanwijzingen 
zijn te vinden voor het executieve personeel. Door middel van inzet van gemotiveerd en 
deskundig personeel dient een stimulerende sfeer (bepaald klimaat) te worden gecreëerd die 
van belang is om de motivatie van de deelnemers te beïnvloeden. Het executieve personeel 
kan hiervoor onder andere gebruik maken van de motiverende gesprekstechnieken.  
 
 
6.4 “Draaiboek ISD” van de PI Vught van juni 2005 
 
Binnen de PI Vught is het beleidskader en het implementatieplan vertaald in het “draaiboek 
ISD”. In het draaiboek wordt benadrukt dat de methodiek van het programma TR (duaal 
casemanagement) uitgangspunt is bij de maatregel ISD. Gedetineerden die in een standaard 
regime verblijven, dienen gemotiveerd te worden door PIW-ers en andere dienstvakken om 
alsnog te kiezen voor een traject. Hiervoor dient per gedetineerde per week een 
begeleidingsgesprek te worden gehouden.86 
De inkomstenperiode zal vier maanden duren en bestaat uit een standaard programma. Binnen 
deze periode maakt een ISD-er zelf de keuze om wel of niet deel te nemen aan een traject. 
Indien hij niet deelneemt aan een traject zal hij direct in een standaardregime worden 
geplaatst.87 
Degenen die wel in aanmerking komen voor een traject krijgen een trajectbegeleider van het 
gevangeniswezen toegewezen. Er is sprake van een vraaggestuurde en persoonsgerichte 
benadering. De adviesrapportage van de reclassering en de uitkomsten van het gesprek van de 

                                                
83 Implementatieplan ISD, 2004, p. 19. 
84 Implementatieplan ISD, 2004, p. 20. 
85 Implementatieplan ISD, 2004, p. 22. 
86 Draaiboek ISD, 2005, p. 3. 
87 Draaiboek ISD, 2005, p. 2. 
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gedetineerde met de trajectbegeleiders van zowel gevangeniswezen als de reclassering 
worden vastgelegd in een reïntegratieplan. Het reïntegratieplan is een belangrijk onderdeel 
van het verblijfsplan. Er worden te volgen interventies opgenomen alsmede de taken van de 
trajectbegeleider en de detentiefasering (intramurale en extramurale fase). In het 
reïntegratieplan wordt omschreven wie wat doet, welke interventies intramuraal dan wel 
extramuraal worden uitgevoerd en binnen welke termijnen. De uitvoering geschiedt volgens 
de werkwijze van het programma TR.88 Werkzaamheden zijn weggelegd voor het executieve 
personeel op het gebied van begeleidingsgesprekken en rapportages. Voor alle ISD-ers wordt 
gerapporteerd volgens een standaard formulier dat voor het programma TR is ontwikkeld. 
Rapportages worden gedaan door piw-ers en groepswerkers. 
 
In een omgeving waarin gedragsverandering wordt ondersteund, zijn goede begeleiding en 
passende nazorg belangrijke factoren bij het bereiken van resultaat. Van personeel werkzaam 
in deze omgeving wordt naast de professionele grondhouding (aanleren van discipline en 
aanbrengen van structuur) verwacht dat ze openstaan voor de problematiek van deze 
doelgroep. Ze beschikken over inlevingsvermogen, hebben een luisterend oor en zijn in staat 
motiverend te begeleiden. Het schrijven van rapportages is essentieel voor de voortgang van 
het traject.89 
 
Het draaiboek ISD geeft tot nu toe de meeste handreikingen als het gaat om concrete 
handelingen voor het executieve personeel. Ten eerste dient het personeel 
begeleidingsgesprekken te voeren met ISD’ers. Ten tweede dienen zij te rapporteren in het 
kader van het traject aan de hand van een daartoe ontwikkeld standaard formulier. Ten derde 
wordt van het executieve personeel een professionele grondhouding verwacht die ertoe 
bijdraagt dat ISD’ers discipline en structuur aanleren. Ten vierde dienen zij open te staan voor 
de problematiek van de doelgroep. Tot slot moeten zij in staat zijn motiverend te begeleiden. 
Verder worden nog de houdingsaspecten inlevingsvermogen en kunnen luisteren genoemd. 
 
 
6.5 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is onderzocht welke toepassingsprestaties het executieve personeel op basis 
van de beleidsinvoering dient te verrichten bij programma’s in het kader van de maatregel 
ISD. Hiertoe zijn achtereenvolgens het beleidskader, het implementatieplan en het draaiboek 
beschouwd. Daar waar het beleidskader nog geen concrete handeling voor het executieve 
personeel voorschrijft, wordt in het implementatieplan voor het eerst een taak genoemd. Het 
betreft het creëren van een bepaald klimaat dat de motivatie stimuleert van de ISD’ers. Het 
draaiboek benoemt echter de meeste concrete handelingen. Successievelijk zijn dit: het voeren 
van begeleidingsgesprekken, rapporteren, discipline en structuur aanleren, openstaan voor de 
problematiek van de doelgroep en motiverend begeleiden. Daarnaast worden de 
houdingsaspecten inlevingsvermogen en kunnen luisteren genoemd. 
 
Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 samen geven antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen die 
zich richten op de toepassingprestaties van het executieve personeel op basis van het 
algemene beleid. Uit de conclusie van beide hoofdstukken valt op te maken dat uit de wet- en 
regelgeving geen concrete handelingen zijn af te leiden, maar uit de beleidsinvoering wel. Dit 
zijn de vijf hierboven genoemde toepassingsprestaties. Hiermee is het onderzoek naar de 
handelingen gebaseerd op het algemene beleid afgerond. Naast dit algemene beleid is het 
                                                
88 Draaiboek ISD, 2005, p. 3. 
89 Draaiboek ISD, 2005, p. 5. 
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interessant om na te gaan wat er in de programma’s is opgenomen ten aanzien van de 
handelingen voor het executieve personeel. De programma’s zijn hierbij aan te merken als 
individueel beleid ten aanzien van elke ISD’er afzonderlijk. De programma’s zijn het 
onderwerp van het volgende hoofdstuk, waarin ook de eindconclusie wordt getrokken 
aangaande de toepassingsprestaties zoals af te leiden uit de wet- en regelgeving, de 
beleidsinvoering en de programma’s. De aldus geformuleerde te verwachte 
toepassingsprestaties zullen als vertrekpunt dienen voor de beantwoording van de vierde 
onderzoeksvraag; het onderwerp van hoofdstuk 8. 
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7. Programma’s 
 
 
7.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 5 (wet- en regelgeving) en hoofdstuk 6 (beleidsinvoering) is onderzocht welke 
toepassingsprestaties van het executieve personeel verwacht worden op basis van algemeen 
beleid. Geconcludeerd wordt dat in de wet- en regelgeving geen concrete handelingen zijn 
terug te vinden voor het executieve personeel. Bij de beleidsinvoering daarentegen zijn vijf 
concrete handelingen terug te vinden. Het betreft het voeren van begeleidingsgesprekken, 
rapporteren, discipline en structuur aanleren, openstaan voor de problematiek van de 
doelgroep en motiverend begeleiden. Hiermee zijn de eerste twee onderzoeksvragen 
beantwoord. De derde onderzoeksvraag belicht ook een soort van beleid, maar dan 
individueel beleid voortkomend uit de programma’s van elke ISD’er afzonderlijk. Uiteindelijk 
zal duidelijk zijn welke toepassingsprestaties van het executieve personeel worden verwacht 
op basis van zowel het individuele beleid (programma’s), als van het algemene beleid (wet- 
en regelgeving en beleidsinvoering).  
 
Het huidige hoofdstuk zoomt in op programma’s als individueel beleid en beantwoordt de 
onderzoeksvraag “welke toepassingsprestaties dient het executieve personeel op basis van 
programma’s te verrichten” (paragraaf 4.3.3). Hiertoe zijn alle 44 dossiers van de op 25 
november 2008 binnen de PI Vught verblijvende ISD’ers onderzocht. Ten eerste is nagegaan 
of er een reïntegratieplan (programma) in het dossier van de ISD’er aanwezig is. Indien dit het 
geval is, is ten tweede, onderzocht welke concrete handelingen hierin zijn opgenomen ten 
behoeve van het executieve personeel. Paragraaf 7.2 geeft de resultaten van het 
dossieronderzoek. In paragraaf 7.3 worden de conclusies getrokken. Niet alleen ten aanzien 
van de programma’s als individueel beleid, maar ook ten aanzien van de wet- en regelgeving 
en de beleidsinvoering als algemeen beleid. Afgesloten zal worden met een eindconclusie 
betreffende de te verwachte toepassingsprestaties voor het executieve personeel bij de 
uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel ISD. Deze zullen fungeren als 
vertrekpunt voor de beantwoording van de vierde onderzoeksvraag, waarin nagegaan wordt 
hoe het executieve personeel omgaat met deze te verwachte toepassingsprestaties.  
 
 
7.2 Dossieronderzoek 
 
Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat er een overgang wordt gerealiseerd van 
papieren dossiers naar digitale dossiers. Om geen enkel reïntegratieplan te missen zijn zowel 
de digitale dossiers als de papieren dossiers onderzocht. Tabel 7.1 geeft de resultaten van het 
onderzoek. Kolom 1 geeft het aantal dossiers weer, kolom 2 de aanwezigheid van een 
reïntegratieplan en kolom 3 tenslotte de aanwezigheid in het reïntegratieplan van 
toepassingsprestaties voor het executieve personeel. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
reden van afwezigheid van het reïntegratieplan. Zonder limitatief te zijn, kunnen de volgende 
redenen worden genoemd: de ISD’er weigert mee te werken, de ISD’er is nog te kort 
gedetineerd, het proces verbaal is nog niet beschikbaar, er is nog geen opdracht verstrekt om 
een reïntegratieplan te maken en het reïntegratieplan wordt tot stand gebracht. 
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Dossiernummer Reïntegratieplan Toepassingsprestatie executieven 
01 Nee - 
02 Nee - 
03 Nee - 
04 Nee - 
05 Nee - 
06 Nee - 
07 Ja Budgetteringscursus 
08 Ja Geen 
09 Ja Geen 
10 Ja Geen 
11 Nee - 
12 Ja Geen 
13 Ja Budgetteringscursus 
14 Nee - 
15 Nee - 
16 Nee - 
17 Nee - 
18 Nee - 
19 Ja Geen 
20 Ja Geen 
21 Nee - 
22 Ja Geen 
23 Ja Geen 
24 Ja Geen 
25 Nee - 
26 Ja Geen 
27 Ja Geen 
28 Ja Geen 
29 Nee - 
30 Nee - 
31 Nee - 
32 Nee - 
33 Ja Geen 
34 Nee - 
35 Ja Geen 
36 Ja Geen 
37 Ja Geen 
38 Ja  Geen 
39 Nee - 
40 Ja Geen 
41 Nee - 
42 Nee - 
43 Nee - 
44 Nee - 

Tabel 7.1 Resultaten dossieronderzoek 
 
Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat bij 20 van de 44 dossiers het reïntegratieplan voor 
handen is. Bij 2 van de 20 reïntegratieplannen wordt expliciet de rol van het executieve 



 48 

personeel genoemd. Het betreft een budgetteringscursus uit te voeren door de groepswerkers 
van de VBA. Meer precies gezegd gaat het om één groepswerker van de VBA die hiervoor 
speciaal is opgeleid. Deze groepswerker is overigens zes dagen na het dossieronderzoek met 
pensioen gegaan. Het overige executieve personeel is hier niet toe opgeleid. Een eventuele 
nieuwe budgetteringscursus zal net als andere interventies ingekocht moeten worden. Andere 
interventies die regelmatig in de reïntegratieplannen worden genoemd zijn onder andere: 
terugvalpreventie, onderwijs, begeleid wonen, cognitieve vaardigheidstraining, 
schoolloopbaanbegeleiding, klinische opname, toeleiding wonen en zorg, arbeidstoeleiding, 
schuldhulpverlening en sociale vaardigheidstraining. Verantwoordelijk voor de uitvoering van 
deze interventies zijn, zonder uitputtend te willen zijn: Novadic-Kentron, afdeling onderwijs 
van de PI Vught, Leger des Heils, Reclassering Nederland, Forensisch Psychiatrische 
Afdeling, gemeenten, GGZ-instellingen, maatschappelijk werk en medewerker 
maatschappelijke dienstverlening. 
Opmerkelijk is dat in de reïntegratieplannen meerdere interventies zijn opgenomen, die door 
verschillende medewerkers van verschillende afdelingen of instellingen dienen te worden 
uitgevoerd, maar er geen interventies instaan die uitgevoerd moeten worden door het 
executieve personeel. 
 
 
7.3 Conclusie 
 
In deze paragraaf wordt het antwoord gegeven op de vraag welke toepassingsprestaties het 
executieve personeel dient te verrichten op basis van programma’s. Het dossieronderzoek 
naar 44 binnen de PI Vught verblijvende ISD’ers levert 20 reïntegratieplannen op waarin in 
twee gevallen het geven van een budgetteringscursus als concrete handeling wordt 
voorgeschreven. Het betreft hier echter slechts één daartoe speciaal daartoe opgeleide 
groepswerker. Het gaat daarom te ver om het geven van de budgetteringscursus aan te merken 
als toepassingsprestatie voor het executieve personeel bij het uitvoeren van programma’s in 
het kader van de maatregel ISD. Verder zijn er geen concrete handelingen voor het executieve 
personeel aangetroffen in de verschillende reïntegratieplannen van de ISD’ers. 
 
De eindconclusie van het bureauonderzoek zoals uitgevoerd in de hoofdstukken 5 tot en met 7 
is dat alleen in de beleidsinvoering concrete handelingen worden genoemd die door het 
executieve personeel moeten worden uitgevoerd. Vastgesteld kan worden dat het om de 
volgende vijf handelingen gaat: het voeren van begeleidingsgesprekken, rapporteren, 
discipline en structuur aanleren, openstaan voor de problematiek van de doelgroep en 
motiverend begeleiden.Dit zijn met andere woorden de te verwachte toepassingsprestaties op 
basis van de bestudering van het algemene beleid (wet- en regelgeving en beleidsinvoering) 
en het individuele beleid (programma’s). Het zijn deze vijf toepassingsprestaties die fungeren 
als startpunt voor de laatste onderzoeksvraag. Deze vraag richt zich op de discretionaire 
ruimte die het executieve personeel heeft bij de genoemde toepassingsprestaties. Hoe groter 
de discretionaire ruimte, des te onduidelijker de rol van het executieve personeel. Naarmate de 
onduidelijkheid groter is zullen de programma’s niet het gewenste resultaat opleveren. 
Hierdoor wordt de reïntegratiedoelstelling van de maatregel ISD niet gerealiseerd en daarmee 
niet de doelstelling van de maatregel ISD in zijn geheel. 
In welke mate er sprake is van discretionaire ruimte bij de vastgestelde toepassingsprestaties 
is onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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8. Discretionaire ruimte 
 
 
8.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 5 tot en met 7 is onderzocht welke toepassingsprestaties het executieve personeel 
dient te verrichten, gebaseerd op de wet- en regelgeving, de beleidsinvoering en de 
programma’s. Daar waar uit de wet- en regelgeving en de programma’s geen concrete 
handelingen voor het personeel zijn af te leiden, noemt de beleidsinvoering er vijf. 
Achtereenvolgens zijn dit het voeren van begeleidingsgesprekken, rapporteren, discipline en 
structuur aanleren, openstaan voor de problematiek van de doelgroep en motiverend 
begeleiden. Hiermee zijn de te verwachte toepassingsprestaties bepaald. Het zijn deze 
toepassingsprestaties die centraal staan in dit hoofdstuk.  
 
In hoofdstuk 8 wordt het antwoord gegeven op de onderzoeksvraag welke discretionaire 
ruimte het executieve personeel heeft bij de hierboven genoemde toepassingsprestaties.90 
Getracht wordt om aan de hand van de acht indicatoren bij de vier bronnen van discretionaire 
ruimte te bepalen in welke mate er sprake is van discretionaire ruimte. Zoals in paragraaf 
4.3.4 is aangegeven kent de beantwoording van deze vraag een gelaagdheid. De eerste laag 
betreft de vijf indicatoren die vallen onder de bronnen regelgeving en organisatie. In paragraaf 
8.2 wordt stilgestaan bij onduidelijkheid of dubbelzinnigheid en ambtelijke vrijheid gegeven 
in regels als indicatoren voor de bron regelgeving. Paragraaf 8.3 besteedt aandacht aan interne 
controle, mate van functionele differentiatie en mate van centralisatie als indicatoren van de 
bron organisatie. Het onderwerp individuele programma’s, te beschouwen als individuele 
regelgeving is het onderwerp van paragraaf 8.4. Door middel van bureauonderzoek zal 
gepoogd worden te achterhalen, of en in welke mate, er sprake is van discretionaire ruimte. 
De tweede laag wordt gevormd door de drie indicatoren behorende bij de bronnen 
medewerker en cliënt. In paragraaf 8.5 zal worden nagegaan, op basis van een enquête onder 
het executieve personeel, in welke mate de complexiteit van de situatie, het professionele 
karakter van het werk en de afhankelijkheidsrelaties tussen ambtenaar en cliënt, bijdragen aan 
de discretionaire ruimte. In de enquête wordt het executieve personeel uiteraard bevraagd over 
de gevonden toepassingsprestaties uit de eerste drie onderzoeksvragen.  
In de paragraaf 8.6 wordt vervolgens het antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag. 
Deze wordt geformuleerd aan de hand van de acht indicatoren. 
De laatste paragraaf slaat uiteindelijk de brug naar hoofdstuk 9 waarin de eindconclusies van 
het onderzoek en aanbevelingen worden geformuleerd. 
 
 
8.2 Regelgeving 
 
Deze paragraaf geeft een antwoord op de vraag of, en in welke mate, de discretionaire ruimte 
van het executieve personeel te herleiden is tot onduidelijkheid of dubbelzinnigheid 
(indicator 1) dan wel tot ambtelijke vrijheid gegeven in regels (indicator 2). Immers 
wanneer regels geen duidelijke instructies geven hoe in bepaalde situaties te handelen wordt 
de beslissingsbevoegdheid automatisch naar lagere niveaus gedelegeerd. 
 

                                                
90 In paragraaf 3.3.4 is de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: welke discretionaire ruimte heeft het 
executieve personeel bij de te verwachte toepassingsprestaties, zoals vastgesteld bij de eerste drie 
onderzoeksvragen, bij de uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
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De conclusie zoals geformuleerd in paragraaf 5.7 aangaande de toepassingsprestaties van het 
executieve personeel aangaande de wet- en regelgeving is dat er géén concrete handelingen 
worden voorgeschreven. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de discretionaire ruimte van het 
executieve personeel? In ieder geval geldt dat er geen interpretatie kan worden gegeven over 
de onduidelijkheid of dubbelzinnigheid van de gehanteerde begrippen, omdat deze 
eenvoudigweg ontbreken. Als conclusie zou kunnen worden getrokken dat het ontbreken van 
concrete handelingen inhoudt dat de discretionaire ruimte maximaal is. Immers men gaat niet 
op zoek naar de grenzen van wat is voorgeschreven, maar men heeft de keuze om al dan niet 
een bijdrage te leveren aan programma’s in het kader van de maatregel ISD. Heeft de 
wetgever hier bewust discretionaire ruimte aan de uitvoerder gelaten? Deze vraag kent een 
tweeledig antwoord. Het eerste richt zich op de uitvoeringsorganisaties. Uit de Memorie van 
Toelichting valt op te maken dat er sprake is van een persoonsgerichte aanpak en dat er sprake 
dient te zijn van ketensamenwerking. Dit impliceert dat de concrete uitvoering van de 
maatregel alleen kan geschieden door organisaties die directe bemoeienis hebben met de 
ISD’er en daarvoor de professionele en technische kennis hebben. Het tweede deel van het 
antwoord richt zich op de taakverdeling binnen de uitvoeringsorganisatie. Hierover kan 
gezegd worden dat de wet een trajectcoördinator voorschrijft. Zoals eerder gesteld kent deze 
een voortgangsbewakende en coördinerende rol. Wie daadwerkelijk de programma’s uitvoert 
wordt niet aangegeven. Uit de wet- en regelgeving valt niet op te maken of dit een bewuste 
keuze is of niet. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat het ontbreken van concrete handelingen voor het 
executieve personeel in de wet- en regelgeving zorgt voor een grote beslissingsvrijheid. 
Vooralsnog lijkt het dat de executieven niet alleen de mate van een bijdrage aan een 
programma kunnen bepalen, maar zelfs de keuze hebben op helemaal geen bijdrage te 
leveren. Dit valt niet te herleiden tot onduidelijkheid of dubbelzinnigheid van de gehanteerde 
begrippen. Evenmin wordt duidelijk of dit een bewuste keuze is van de wetgever of niet.  
 
Wordt deze discretionaire ruimte dan anderszins beperkt? Mogelijk dat hierop aspecten van 
de organisatie van invloed zijn. Dit is het onderwerp van de volgende paragraaf. 
 
 
8.3 Organisatie 
 
In deze paragraaf richt de focus zich op (de mate van) discretionaire ruimte als gevolg van de 
interne controle (indicator 3), de mate van functionele differentiatie (indicator 4) en de mate 
van centralisatie (indicator 5). Op deze manier wordt antwoord gegeven op de vraag in welke 
mate de beleidsinvoering consequenties heeft voor de beslissingsvrijheid van het executieve 
personeel.  
 
In paragraaf 6.5 is geconcludeerd dat op basis van de beleidsinvoering aan het executieve 
personeel 5 concrete handelingen zijn voorgeschreven. In vergelijking met de vorige 
paragraaf zijn dit geen zaken die voor worden geschreven door de wet- en regelgeving, maar 
door de organisatie. Indicatoren die de mate van discretionaire ruimte binnen een organisatie 
bepalen zijn de interne controle, de mate van functionele differentiatie en de mate van 
centralisatie.  
 
Hoe wordt binnen de PI Vught toegezien dat de toepassingsprestaties door het executieve 
personeel ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Met andere woorden hoe is de interne 
controle georganiseerd? De organisatiestructuur zoals ontwikkeld voor de maatregel ISD, met 
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daarin het meest herkenbaar de rol van de trajectcoördinator geeft daarvoor geen houvast. 
Ook de TR-systematiek biedt weinig houvast. Het enige dat concreet voortvloeit uit de TR-
systematiek is een bepaald rapportage format. Hierbij wordt aan de hand van 
onderwerpkopjes gevraagd aan het executieve personeel te rapporteren over een aantal 
houdingsaspecten van de ISD’er. Deze rapportages worden aangeleverd ten behoeve van het 
multidisciplinaire gedetineerdenberaad waar in de regel elke gedetineerde eens per 6 weken 
wordt besproken. Op indicatie kan dit echter ook eerder. Deze procedure is voor een ISD’er 
echter niet anders dan voor een reguliere gedetineerde. Het bewaken van de kwantiteit en 
kwaliteit is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het gedetineerdenberaad. Gezien 
het feit dat dit meestal de directeur van de unit is, worden de rapportages door de regel tijdig 
aangeleverd en bevatten ze de meest relevante informatie. Hier brengt de interne controle met 
zich mee dat de discretionaire bevoegdheid gering is. 
De controle op het voeren van begeleidingsgesprekken, het aanleren van discipline en 
structuur, het openstaan voor de problematiek en motiverend begeleiden is veel lastiger. De 
ISD- en TR-systematiek geven hiervoor geen aanknopingspunten. Biedt de 
organisatiestructuur hiervoor een oplossing? Unit 3 is een cellengebouw bestaande uit 12 
afdelingen met 12 gedetineerden. Binnen de unit zijn 3 teams van gemiddeld 11 piw-ers 
werkzaam. Elk team wordt geleid door een afdelingshoofd. Een team heeft 4 afdelingen onder 
haar hoede. In de praktijk komt dit er op neer dat 1 piw-er gedurende de dag verantwoordelijk 
is voor 1 afdeling, oftewel 12 gedetineerden.  
De VBA is een cellengebouw van 4 afdelingen met 12 gedetineerden. Binnen de VBA zijn 2 
teams van 10 groepswerkers operationeel. Ook hier wordt een team geleid door een 
afdelingshoofd. Een team op de VBA is werkzaam op 2 afdelingen. Hier geldt dat 2 
groepswerkers gedurende de dag verantwoordelijk zijn voor 1 afdeling, of anders gezegd voor 
12 gedetineerden. 
Gezien de span-of-control van het afdelingshoofd en het feit dat er sprake is van een 
volcontinu bedrijf, zal er slechts sporadisch direct toezicht zijn op de uitoefening van het werk 
van een executieve. Het is dus in grote mate afhankelijk van de professionaliteit en motivatie 
van de betrokken medewerker of de toepassingsprestaties daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Er is dus sprake van een grote mate van discretionaire bevoegdheid. 
Op basis van bovenstaande kan dus geconcludeerd worden dat de interne controle nauwelijks 
van invloed is op de discretionaire bevoegdheid. Gesteld kan worden dat er een grote mate 
van beslissingsvrijheid is voor het executieve personeel om de toepassingsprestaties 
daadwerkelijk uit te voeren. Dit is vooral afhankelijk van de professionaliteit en motivatie van 
de medewerker. Een uitzondering hierop is het rapporteren. Het rapporteren dient als input 
voor het gedetineerdenberaad dat wordt voorgezeten door de directeur van de unit. Dit heeft 
tot gevolg dat de rapportages tijdig worden aangeleverd en voorzien zijn van de meest 
relevante informatie. 
 
De mate van functionele differentiatie is de tweede indicator die de mate van discretionaire 
ruimte binnen een organisatie bepaalt. Zoals in paragraaf 3.5 aangegeven kan functionele 
differentiatie in verschillende ambtelijke rollen, bedoeld om een doorzichtige, hiërarchische 
organisatiestructuur te creëren, door onduidelijkheid in de uit te voeren regels en de te 
realiseren doelen en door tegenstellingen tussen de verschillende ambtelijke rollen het 
omgekeerde effect hebben van dat wat bedoeld was. Wederom dient vermeld te worden dat de 
rol van de trajectcoördinator zich vooral beperkt tot een voortgangsbewakende en 
coördinerende rol. Eerder is al aangegeven dat de taak van het executieve personeel zich dient 
te richten op het voeren van begeleidingsgesprekken, rapporteren, discipline en structuur 
aanleren, openstaan voor de problematiek van de doelgroep en motiverend begeleiden. Daar 
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waar de taak van de trajectbegeleider duidelijk is91, is de taak van het executieve personeel 
voor velerlei uitleg vatbaar. Het is sterk afhankelijk van de individuele opvattingen van het 
executieve personeel hoe zij uitvoering geven aan genoemde toepassingsprestaties. Kwestieus 
is of de verschillende personeelsleden op de hoogte zijn van de doelen zoals gesteld in het 
programma van een ISD’er. In hoeverre er sprake is van tegenstelling tussen de 
trajectcoördinator en het executieve personeel valt op basis van de voorliggende documenten 
niet vast te stellen. Wel is het zo dat het personeel streeft naar orde, rust en veiligheid op de 
afdeling. Pas al dit voor elkaar is zal een individueel personeelslid zich willen (en kunnen) 
richten op andere doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de genoemde zaken in het kader van de 
maatregel ISD. 
Kortom de functionele differentiatie brengt veel discretionaire ruimte voor het executieve 
personeel met zich mee. Ten eerste is het onduidelijk wat bedoeld wordt met de afzonderlijke 
toepassingsprestaties. Deze zijn zeer interpretatiegevoelig. Ten tweede is het twijfelachtig of 
ieder personeelslid op de hoogte is van de doelen van het programma van een ISD’er. Ten 
derde zijn de prioriteiten van de trajectcoördinator anders dan die van het executieve 
personeel. 
 
De derde en laatste indicator die van invloed is op de discretionaire ruimte van een organisatie 
is de mate van centralisatie. Aangenomen wordt dat het zicht krijgen op het werk van de 
uitvoerend ambtenaar in een gedecentraliseerde organisatie groter is. Unit 3 en de VBA zijn 
relatief platte organisaties waarbij de directeuren aan respectievelijk 3 en 2 afdelingshoofden 
leiding geven. De afdelingshoofden sturen de teams aan. Er is dus sprake van een organisatie 
die bestaat uit 3 lagen: de teams, de afdelingshoofden en de directeur. Hoewel de 
afdelingshoofden en de directeur niet in staat zijn om dagelijks toezicht te houden op de 
uitvoering van de werkzaamheden van het personeel, zijn er toch relatief korte lijnen tussen 
de drie lagen. Hiermee wordt de discretionaire bevoegdheid van het personeel dus verkleind. 
 
Als antwoord op de vraag in welke mate de beleidsinvoering consequenties heeft voor de 
beslissingsvrijheid van het executieve personeel kan nu gesteld worden dat dit zeer beperkt is. 
Ondanks het feit dat de beleidsinvoering een aantal toepassingsprestaties vaststelt voor het 
executieve personeel, kunnen deze in grote mate zelf bepalen of, en in welke mate, zij deze 
daadwerkelijk uitvoeren. De enige uitzondering hierop is het rapporteren aan de hand van het 
TR-format ten behoeve van het multidisciplinaire gedetineerdenberaad. Doordat deze wordt 
voorgezeten door de directeur van de unit zal het personeel tijdig en in voldoende mate 
rapporteren. Het is eerder de bestaande (platte) organisatiestructuur die door haar korte lijnen 
tussen team, afdelingshoofd en directeur er voor zorgt dat de discretionaire bevoegdheid nog 
enigszins beperkt wordt, en zo geen complete vrijblijvendheid kan worden gegeven aan de 
toepassingsprestaties. 
 
In deze paragraaf is aangegeven dat de organisatie maar beperkte invloed heeft op de 
discretionaire ruimte van het executieve personeel. Ook de vorige paragraaf kwam tot een 
vergelijkbare conclusie. Is het dan zo dat de individuele programma’s van invloed zijn op de 
beslissingsvrijheid van het personeel? Het antwoord hierop volgt in paragraaf 8.4. 
 
 
 
 
 

                                                
91 Zie hiervoor paragraaf 1.1 
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8.4 Programma’s 
 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre discretionaire ruimte het 
gevolg is van individuele programma’s. Nagegaan wordt of er sprake is van onduidelijkheid 
of dubbelzinnigheid (indicator 1p) en/of van gegeven ambtelijke vrijheid in deze 
programma’s (indicator 2p).  
 
In paragraaf 7.3 wordt geconcludeerd dat in 2 van de 20 reïntegratieplannen een concrete 
handeling wordt voorgeschreven voor het executieve personeel. Echter in deze twee gevallen 
gaat het om een budgetteringscursus door 1 specifieke groepswerker die voor deze cursus was 
opgeleid. Het betreft dus niet een handeling die door alle executieve medewerkers uitgevoerd 
kan worden. Door het ontbreken van concrete handelingen kan dus niets gezegd worden over 
onduidelijkheid of dubbelzinnigheid bij de gehanteerde begrippen. Op basis van de stukken is 
niet te achterhalen of er bewust geen concrete handeling voor het executieve personeel wordt 
voorgeschreven. De reïntegratieplannen richten zich vooral op de (erkende) interventies. 
Mogelijk dat een impliciete verwachting is dat het personeel die toepassingsprestaties verricht 
zoals die zijn geformuleerd bij de beleidsinvoering. 
 
Als het gaat om de programma’s kan niet anders dan geconcludeerd worden dat deze een zeer 
grote mate van discretionaire ruimte laten aan het executieve personeel. Het niet opnemen van 
concrete handelingen impliceert dat het personeel zelf kan bepalen of, en in welke mate, zij 
een bijdrage leveren aan het reïntegratieplan. 
 
Uit deze paragraaf en de vorige twee paragrafen kan afgeleid worden dat de discretionaire 
ruimte bij de vastgestelde toepassingsprestaties buitengewoon groot is. Slechts het rapporteren 
aan de hand van het TR-format en de platte organisatiestructuur van de units beperken deze 
ruimte enigszins. Gesteld kan worden dat de regelgeving en de organisatie (met de daarbij 
behorende indicatoren) als bronnen voor discretionaire ruimte slechts in zeer kleine mate van 
invloed zijn op deze discretionaire ruimte. Hiermee is de eerste laag in de beantwoording van 
de onderzoeksvraag afgerond. Paragraaf 8.5 gaat in op de tweede laag om te komen tot een 
antwoord op de onderzoeksvraag. 
 
 
8.5 Medewerker en cliënt 
 
8.5.1 Inleiding 
De complexiteit van de situatie (indicator 6), het professionele karakter van het werk 
(indicator 7) en de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt (indicator 8) zijn het 
onderwerp van deze paragraaf. Onderzocht wordt in hoeverre deze indicatoren bijdragen aan 
de discretionaire ruimte van het executieve personeel bij de uitvoering van programma’s in 
het kader van de maatregel ISD. Getracht wordt om door middel van een enquête bij de 
executieve medewerkers hierop een antwoord te formuleren. In de enquête zal ook worden 
stilgestaan bij de bevindingen uit de eerste drie onderzoeksvragen, de doelstelling van de 
maatregel ISD, de reïntegratieplannen en de contacten met het trajectbegeleiders. 
 
In bijlage 1 is de opzet van het interview weergegeven. Hieronder zullen op hoofdlijnen de 
resultaten worden weergegeven. Eerst zal echter worden stilgestaan bij de 
onderzoekseenheden en de respons. 
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8.5.2 Onderzoekseenheden en respons 
Het onderzoeksobject zijn de executieve medewerkers van unit 3 en de VBA. Op unit 3 
werken 33 penitentiair inrichtingswerkers en op de VBA 20 groepswerkers. Deze hebben 
eerst een brief ontvangen als vooraankondiging dat ze benaderd zullen worden voor een 
interview in het kader van het afstudeerproject voor de studie Bestuurskunde aan de 
Universiteit Twente. Vervolgens zijn de mensen of telefonisch of per email (2 keer) benaderd 
om een afspraak te maken. 
Van de groepswerkers hebben 16 van de 20 hun medewerking verleend, oftewel 80 %. Gezien 
de respons zullen de uitkomsten een goed beeld geven van de mening van alle groepswerkers. 
Van de penitentiair inrichtingswerkers hebben 17 van de 33 hun medewerking verleend, 
oftewel 51,5%. Uit deze respons kan worden afgeleid dat de uitkomsten een redelijk beeld 
geven van de mening van alle penitentiair inrichtingswerkers. Voor de totale groep geldt dat 
33 van de 53 executieven hun medewerking hebben verleend. Een respons van 62,3%. 
Het is aannemelijk dat een ander onderzoek naar dit onderwerp, door andere, onafhankelijke 
onderzoekers in dezelfde situatie, met dezelfde onderzoeksopzet, met een vergelijkbare 
respons, nagenoeg dezelfde uitkomsten zullen opleveren.  
 
8.5.3 Resultaten 
De interviews hebben plaatsgevonden in maart en april 2009. Vooraf is aangegeven dat de 
antwoorden anoniem worden verwerkt en dat de mogelijkheid bestaat om een exemplaar van 
het onderzoek te ontvangen. Tevens is aangegeven dat wat besproken is vertrouwelijk is. 
Daarna volgde een korte toelichting en inleiding op het interview. Bij elk interview zijn 
uitvoerig aantekeningen gemaakt. Om de grote hoeveelheid data te ordenen en te reduceren, is 
gebruik gemaakt van een datamatrix. In deze matrix staan op de x-as de interviewvragen en 
op de y-as de 33 respondenten. De matrix zelf is gevuld met alle relevante 
onderzoeksinformatie. In de cellen staan dus geen getallen maar (steek)woorden en korte 
zinnen. De datamatrix maakt de onderzoeksgegevens overzichtelijk, zodat ze kunnen worden 
geanalyseerd. 
Hieronder volgen de meest opmerkelijke resultaten uit de 16 interviewvragen. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de resultaten wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
Om zo goed mogelijk aan de doelstelling van het onderzoek te kunnen voldoen en het 
interview in eerste instantie zo min mogelijk richting te geven is eerst een algemene vraag 
geformuleerd waarbij de medewerkers zelf kunnen aangeven wat naar hun mening de 
gevolgen zijn voor hun werk van de invoering van de maatregel ISD. 
 
Uit het interview blijkt dat van de 16 groepswerkers 11 aangeven dat het werk is veranderd, 3 
dat er weinig is veranderd en 2 dat er niets is veranderd. Van de 14 die aangeven dat het werk 
(weinig) is veranderd geven 9 aan dat het werken met ISD’ers anders is dan met de overige 
gedetineerden.  
Van de 14 geven 13 medewerkers aan veranderingen te ervaren in de werkwijze die 
voortvloeien uit het programma Terugdringen Recidive. De 2 groepswerkers die zeggen geen 
verandering te ervaren in het werk, noemen echter wel de gevolgen van het programma 
Terugdringen Recidive voor het werk. Kortom: 15 van de 16 groepswerkers ervaren dat het 
programma Terugdringen Recidive gevolgen heeft voor het werk.  
Bijzonder is dat 14 groepswerkers aangeven veranderingen in het werk te ervaren als gevolg 
van de invoering van de maatregel ISD, maar bovenal de gevolgen te merken van het 
programma TR (15). 
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Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers zeggen 8 medewerkers dat het werk is veranderd, 3 
dat er weinig is veranderd en 6 dat er niets is veranderd. Van de 11 die aangeven dat het werk 
(weinig) is veranderd geven er 8 aan dat het werken met ISD’ers anders is dan met de overige 
gedetineerden.  
De 6 piw’ers die geen verandering ervaren in het werk, hebben dat niet met de ISD’ers zelf en 
ook niet met de gevolgen van het programma Terugdringen Recidive. 5 piw’ers daarentegen 
ervaren wel veranderingen in het werk als gevolg van het programma Terugdringen Recidive.  
 
Ten opzichte van de piw’ers (64,7%) ervaren meer groepswerkers (87,5%) de gevolgen van 
de invoering van de maatregel ISD. Een enigszins vergelijkbaar percentage groepswerkers 
(56,25%) als piw’ers (47,1%) geeft aan dat het werken met ISD’ers anders is dan met de 
overige gedetineerden. Ten aanzien van het programma TR geven 13 piw’ers (76,5%) en 15 
groepswerkers (93,8%) aan dat het invloed heeft op het werk. 
Voor de totale populatie zijn de percentages achtereenvolgens 75,8%, 51,5% en 84,8%. 
 
Op de vraag wat de doelstelling is van de maatregel ISD geven 1 groepswerker en 2 piw’ers 
de 2 beide doelstellingen. Opmerkelijk weinig als verondersteld wordt dat de executieven een 
bijdrage dienen te leveren aan de uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel 
ISD.  
 
Ten aanzien van de kennis met betrekking tot de inhoud van het reïntegratieplan behorende 
bij de ISD’ers vallen een aantal dingen op. Ten eerste dat 15 groepswerkers (93,8%) op de 
hoogte zijn van de inhoud van het reïntegratieplan, maar dat 11 van deze 15 (73,3%) niet weet 
wat van hen verwacht wordt op basis van dat plan. Ten tweede dat slechts 6 piw’ers (35,3) op 
de hoogte zijn van de inhoud van het reïntegratieplan. Deze 6, maar ook de andere 11, geven 
allen aan niet te weten wat op basis van het reïntegratieplan van hen verwacht wordt. Van de 
gehele populatie tenslotte geven slechts 4 groepswerkers (12,1%) aan te weten wat van hen 
wordt verwacht als het gaat om het reïntegratieplan. 
Gezien het vorenstaande lijkt het tegenstrijdig dat 15 groepswerkers (93,8%) en 14 piw’ers 
(82,4%) contact onderhouden met de trajectbegeleider over het reïntegratieplan van de 
ISD’ers. In bijna alle gevallen gaat het echter om informatie-uitwisseling en afstemming en 
bijna nooit over de rol van de executieve ten aanzien van het reïntegratieplan. 
 
Uit het bureauonderzoek naar de toepassingsprestaties zijn 5 specifieke taken voor het 
executieve personeel naar voren gekomen.  
Van de 16 groepswerkers geven 4 geen, 10 één, 1 twee en 1 drie toepassingsprestaties. Bij de 
penitentiaire inrichtingswerkers geven 5 één en 12 geen toepassingsprestaties. Dit is 
merkwaardig als van het executieve personeel verwacht wordt dat zij deze dienen uit te 
voeren in het kader van de reïntegratieplannen van de ISD’ers. 
Vervolgens is per toepassingsprestatie gevraagd of de respondenten deze uitvoeren, op welke 
wijze ze dat doen, of dat afwijkt van hetgeen men gewend was en wat er over de 
toepassingsprestatie is vastgelegd. 
Ten aanzien van het rapporteren blijkt dat nagenoeg alle respondenten (op 2 na) rapporteren 
over de ISD’ers. Zowel 11 groepswerkers als 11 piw’ers (66,7%) rapporteren aan de hand van 
het speciale TR-format. De overigen rapporteren op de standaard wijze. Bijna alle 
respondenten die aangeven over ISD’ers te rapporteren (op 1 na) geven aan dat dit niet afwijkt 
van hetgeen men gewend is. Alle respondenten die rapporteren geven aan dat hierover niets is 
vastgelegd. 
Betreffende het voeren van begeleidingsgesprekken blijken alle groepswerkers en 12 van de 
17 piw’ers aan te geven deze gesprekken te voeren. Door 8 van de 16 groepswerkers wordt 
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aangegeven dat het voeren van begeleidingsgesprekken afwijkt van hetgeen men gewend is. 
Bij de piw’ers zijn dit er 4. Uit voorgaande valt op te maken dat 28 van de 33 respondenten 
(84,8%) aangeven begeleidingsgesprekken te voeren. Of dit het gevolg is van de invoering 
van de maatregel ISD, valt niet vast te stellen. In ieder geval geven alle respondenten aan dat 
over het voeren van begeleidingsgesprekken niets is vastgelegd. 
In totaal 12 respondenten (36,4%, 8 groepswerkers en 4 piw’ers) geven aan dat de wijze 
waarop de begeleidingsgesprekken worden gevoerd met de ISD’ers afwijkt van hetgeen men 
gewend is.  
Met betrekking tot het aanleren van discipline en structuur geven alle groepswerkers en 16 
van de 17 piw’ers (97%) aan dit de ISD’ers aan te leren. Van de 16 groepswerkers geven 12 
aan dat de wijze waarop de ISD’ers discipline en structuur wordt aangeleerd, niet afwijkt. Bij 
de piw’ers zijn dit er 11. In totaal geven 23 respondenten (69,7%) aan dat de wijze waarop 
discipline en structuur wordt aangeleerd niet afwijkt. Alle respondenten geven aan dat over 
het aanleren van discipline en structuur niets is vastgelegd.  
Wat betreft het open staan voor de problematiek van de ISD’ers geven alle penitentiair 
inrichtingswerkers en 15 van de 16 groepswerkers (97%) aan, open te staan voor de 
problematiek van de ISD’ers. Van de 16 groepswerkers geven 12 aan dat de wijze waarop 
men open staat voor de problematiek van de ISD’ers niet afwijkt van hetgeen men gewend is. 
Bij de piw’ers zijn dit er 13. In totaal geven 25 respondenten (75,8%) aan dat de wijze waarop 
men open staat voor de problematiek van de ISD’ers niet afwijkt. Alle respondenten geven 
aan dat over het open staan voor de problematiek van de ISD’ers niets is vastgelegd.  
Over het motiverend begeleiden van ISD’ers kan worden gesteld dat alle groepswerkers en 15 
van de 17 piw’ers (93,9%) aangeven de ISD’ers motiverend te begeleiden. Door 8 van de 16 
groepswerkers wordt aangegeven dat de wijze van motiverend begeleiden afwijkt van hetgeen 
men gewend is. Bij de piw’ers zijn dit er 7. Alle respondenten geven aan dat over het 
motiverend begeleiden niets is vastgelegd. 
In totaal 15 respondenten (45,5%, 8 groepswerkers en 7 piw’ers) geven aan dat de wijze 
waarop motiverend wordt begeleid afwijkt van hetgeen men gewend is.  
 
Opvallend is dat bij slechts 2 (voeren van begeleidingsgesprekken en motiverend begeleiden) 
van de 5 toepassingsprestaties bij een deel van de populatie aanwijzingen te vinden zijn dat dit 
afwijkt van hetgeen men gewend is; 36,4% om 45,5%. Het is de vraag, in het licht van de 5 
gevonden toepassingsprestaties, waarom bij deze 2 onderdelen een gedeelte aangeeft dat het 
wel afwijkt van hetgeen men gewend is en bij de andere 3 onderdelen niet. Vanuit de enquête 
is het niet mogelijk hierop een antwoord te geven.  
 
Frappant is overigens ook dat tweederde van de respondenten (11 groepswerkers en 11 
piw’ers) aangeeft dat er geen directe controle plaats vindt op het uitvoeren van de 5 verwachte 
toepassingsprestaties. Van de 16 groepswerkers noemen 15 wel een aantal indirecte 
controlemechanismen die vooral samen hangen met de professionaliteit van de 
groepswerkers. Het controlemechanisme dat 6 piw’ers noemen is de GB-rapportage. 
 
In het interview zijn vervolgens een aantal vragen gesteld die zich richten op de indicatoren 
behorende bij de bronnen medewerker en cliënt.  
 
Door na te gaan of het werken met ISD’ers een andere benaderingswijze behoeft wordt de 
complexiteit van de doelgroep in kaart gebracht.  
Van de 16 groepswerkers geven 15 (93,75%) aan dat de ISD’ers een andere benaderingswijze 
nodig hebben. Opmerkelijk is dat de groepswerker die aangeeft geen andere benaderingswijze 



 57 

te hanteren bij ISD’ers zegt dat het verloop van het reïntegratieplan de richting bepaalt. Het 
heeft niet met de maatregel ISD te maken, maar met de persoon. 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 13 (76,5%) aan dat het werken met ISD’ers 
om een andere benaderingswijze vraagt. De andere 4 geven aan dat dit niet zo is. 
In het totaal geven 28 respondenten (84,8%) aan dat de ISD’ers een andere benadering 
behoeven dan de overige gedetineerden. 
Bij deze interviewvraag is tevens gevraagd waaruit blijkt dat de ISD’ers een andere 
benaderingswijze nodig hebben. Uit het soort antwoorden blijkt dan niet alleen dat de ISD’ers 
een andere benaderingswijze nodig hebben, maar ook dat zij ingewikkelder zijn dan de 
overige gedetineerden. 
 
Twee interviewvragen richten zich vervolgens op de professionaliteit van de medewerkers. 
Ten eerste is gevraagd of de organisatie andere eisen stelt aan het werken met ISD’ers, 
waaruit dat blijkt, of men daar voldoende toe uitgerust is en of men daartoe voldoende 
ondersteund wordt door de organisatie. 
Van de 16 groepswerkers geven 13 (81,25%) aan dat de organisatie geen andere eisen stelt 
aan het werken met ISD’ers. Gezien dit hoge aantal worden de antwoorden op de 3 
vervolgvragen minder relevant. 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 16 (94,1%) aan dat de organisatie geen 
andere eisen stelt aan het werken met ISD’ers. Ook hier geldt dat vanwege het hoge aantal de 
antwoorden op de 3 vervolgvragen minder relevant zijn. 
In het totaal geven 29 respondenten (87,9%) aan dat de organisatie geen andere eisen stelt. 
Ten tweede is gevraagd op welke wijze men is voorbereid op het werken met ISD’ers. 
Van de 16 groepswerkers geven 13 (81,25%) aan niet te zijn voorbereid op het werken met 
ISD’ers. De overige 3 geven aan de cursus ISD te hebben gevolgd. 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 10 (58,8%) aan niet te zijn voorbereid op het 
werken met ISD’ers. 6 Piw’ers hebben de cursus ISD gevolgd en 1 zegt voorlichting te 
hebben genoten. 
Verrassend genoeg is er bij een deel (30,3%) van de respondenten sprake van voorbereiding 
op het werken met ISD’ers. Niet duidelijk is geworden waarom zij wel en de overigen niet 
voorbereid zijn. 
 
De laatste interviewvraag richt zich tenslotte op de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar 
en cliënt. Gevraagd is of het werken met ISD’ers meer tijd, energie en moeite kost en of dit 
ten koste gaat van de overige gedetineerden. 
Van de 16 groepswerkers geven 15 (93,75%) aan dat het werken met ISD’ers meer tijd, 
energie en moeite kost. Alle 15 geven aan dat dit ten koste gaat van de overige gedetineerden. 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 12 (70,6%) aan dat het werken met ISD’ers 
meer tijd, energie en moeite kost. Van deze 12 geven 8 aan dat dit ten koste gaat van de tijd, 
energie en moeite die besteed wordt aan overige gedetineerden. De andere 4 zeggen dat dit 
niet het geval is. 
In het totaal geven 27 respondenten (81,8%) aan dat het werken met ISD’ers meer tijd, 
energie en moeite kost. Daarbij geven 23 respondenten (69,7%) aan dat dit ten koste gaat van 
de tijd, energie en moeite die besteed kan worden aan de overige gedetineerden. 
 
In deze paragraaf zijn in hoofdlijnen de resultaten van de enquête geschetst. Op basis van 
deze resultaten kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Deze conclusies zijn het 
onderwerp van de volgende paragraaf. 
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8.5.4 Conclusie 
In deze paragraaf wordt de conclusie getrokken aangaande discretionaire ruimte als gevolg 
van de indicatoren complexiteit van de situatie (§ 8.5.4.1), het professionele karakter van het 
werk (§ 8.5.4.2) en de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt (§ 8.5.4.3). 
Vervolgens zullen tevens, op basis van de enquête, de resultaten uit de eerste drie 
onderzoeksvragen tegen het licht worden gehouden (§ 8.5.4.4). De kennis van de 
reïntegratieplannen en de contacten met de trajectbegeleiders zijn onderwerp van de volgende 
subparagraaf (§ 8.5.4.5). In de laatste subparagraaf (§8.5.4.6) wordt de paragraaf besloten.  
  
8.5.4.1 Complexiteit van de situatie 
Interviewvraag 13 richt zich op de complexiteit van de situatie als indicator bij de bron 
medewerker.  
Uit de resultaten van de vorige paragraaf blijkt dat in totaal 28 van de 33 respondenten 
(84,8%) aangeven dat de ISD’ers een andere benaderingswijze behoeven. Duidelijk is 
geworden dat beide groepen medewerkers de doelgroep ISD’ers als een complexere groep 
zien dan de reguliere gedetineerden. Uit het theoretisch kader volgt dat als de situatie als 
complex kan worden aangeduid de discretionaire ruimte groter zal zijn. Dit omdat de 
medewerker enerzijds zal trachten de organisatie en regelgeving, in casu de TR-systematiek, 
op afstand te houden. Anderzijds zal de medewerker proberen de ISD’er enigszins op afstand 
te houden zodat ook de reguliere gedetineerden de benodigde aandacht krijgen. Gezien 
vorenstaande kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een hoge mate van discretionaire 
ruimte. 
 
8.5.4.2 Professioneel karakter van het werk 
Interviewvragen 14 en 15 richten zich op de professionaliteit van het executieve personeel, als 
indicator bij de bron medewerker. Het theoretisch kader geeft aan dat hoe hoger de benodigde 
professionaliteit van het personeel, hoe groter de discretionaire ruimte zal zijn.  
Uit beantwoording van vraag 14 blijkt dat in totaal 29 respondenten (87,9%) aangeven dat de 
organisatie geen andere eisen aan het executieve personeel stelt aan het werken met ISD’ers 
dan aan het werken met reguliere gedetineerden. Vanuit het perspectief van het executieve 
personeel kan worden gesteld dat de organisatie geen grotere professionaliteit vraagt als het 
gaat om het werken met ISD’ers.  
Dit beeld wordt in grote mate bevestigd door de resultaten bij vraag 15. Van de 33 
respondenten zeggen 10 (30,3%) voorbereid te zijn op het werken met ISD’ers. Opvallend is 
dat er sprake is van een cursus ISD, maar dat deze slechts is aangeboden aan 3 van de 
ondervraagde groepswerkers en aan 6 van de ondervraagde piw’ers. Als wordt verondersteld 
dat een cursus deskundigheidsverhogend dan wel professionaliteitverhogend is, waarom is 
deze dan niet aan alle executieven aangeboden? Wat is de achterliggende gedachte van de 
organisatie geweest? Ging men uit van onvoldoende deskundigheid of professionaliteit? 
Moest dit bevorderd of ontwikkeld worden? Op basis van de enquête onder het executieve 
personeel valt hierop echter geen antwoord te geven. 
 
Uit de beantwoording van de interviewvragen 14 en 15 kan niet worden afgeleid of de 
organisatie heeft in geschat dat er voldoende professionaliteit aanwezig is bij het executieve 
personeel. Wel is een cursus ISD aangeboden, maar niet aan alle executieve medewerkers (9 
van de 33). Het aanbieden van een cursus ISD kan impliceren dat de deskundigheid of 
professionaliteit hiermee bevorderd wordt. Op basis van de enquête kan hierover geen 
uitspraak worden gedaan. Eveneens kan op basis van de enquête geen uitspraak worden 
gedaan waarom niet alle executieven de cursus ISD hebben gevolgd. 
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Bovenstaande houdt in dat op basis van de indicator professionaliteit niet kan worden 
aangeven in welke mate er sprake is van discretionaire ruimte. Wel kan worden gesteld dat 
vanuit het perspectief van het executieve personeel de noodzakelijke professionaliteit bij het 
werken met ISD’ers niet afwijkt van het werken met reguliere gedetineerden. Daarmee wijkt 
de discretionaire ruimte eveneens niet af.  
Kortom: op basis van de indicator professionaliteit kan niet worden aangegeven in welke mate 
er sprake is van discretionaire ruimte, maar wel dat deze niet afwijkt bij het werken met 
ISD’ers ten opzichte van reguliere gedetineerden.  
 
8.5.4.3 Afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt 
De laatste interviewvraag richt zich op de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt, 
als indicator bij de bron cliënt. Het theoretisch kader geeft aan dat hoe groter de 
afhankelijkheidsrelatie is tussen ambtenaar en cliënt, hoe groter de discretionaire ruimte is. 
Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat het vergroten van inspanningen ten aanzien 
van de één (lees de ISD’er) ten koste zal gaan van de ander (lees de reguliere gedetineerde). 
Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat de beschikbare middelen (medewerkers) onveranderd 
blijven. 
Uit de resultaten van interviewvraag 16 blijkt dat in totaal 27 van de 33 respondenten (81,8%) 
aangeven dat het werken met ISD’ers meer tijd, energie en moeite kost dan het werken met 
reguliere gedetineerden. Uiteindelijk geven 23 medewerkers (69,7%) aan dat dit ten koste 
gaat van de reguliere gedetineerden.  
Bij zowel de groepswerkers als bij de penitentiair inrichtingswerkers, zij het in mindere mate, 
is sprake van een duidelijke afhankelijkheidsrelatie. Beide groepen geven aan dat het werken 
met ISD’ers meer tijd, energie en moeite kost dan het werken met reguliere gedetineerden. 
Tevens kan geconcludeerd worden dat dit ten koste gaat van de tijd, energie en moeite die 
wordt besteed aan de reguliere gedetineerden. Het ligt voor de hand dat het executieve 
personeel op zoek gaat naar manieren om deze balans tussen ISD’ers enerzijds en reguliere 
gedetineerden anderzijds meer in evenwicht te brengen. Met andere woorden: het executieve 
personeel gaat op zoek naar manieren om de vraag vanuit de ISD’er naar hun diensten te 
verminderen. Of weer met andere woorden: men zal trachten de discretionaire ruimte te 
vergroten. Kortom: de gevonden sterke afhankelijkheidsrelatie tussen het executieve 
personeel en de ISD’ers leidt tot een grote mate van discretionaire ruimte.  
 
8.5.4.4 Toepassingsprestaties 
In deze paragraaf zullen aan de hand van de resultaten zoals weergegeven in paragraaf 8.5.3 
een aantal conclusies worden getrokken ten aanzien van de toepassingsprestaties. 
Ten eerste blijkt dat de 5 te verwachte toepassingsprestaties niet bekend zijn bij het 
executieve personeel. Degenen die wel een toepassingsprestatie noemen, doen dit 
waarschijnlijk op basis van hun dagelijkse werk en niet omdat zij dit in het kader van de 
maatregel ISD is verteld. 
Ten tweede kan ten aanzien van het rapporteren worden geconcludeerd dat het rapporteren 
specifiek voor ISD’ers niet het gevolg is van de invoering van de maatregel ISD, maar naar 
alle waarschijnlijkheid bij het standaard werkproces hoort. 
Ten derde kan betreffende het voeren van begeleidingsgesprekken worden geconcludeerd dat 
dit niet specifiek is voor ISD’ers. Wel is het zo dat 12 respondenten aangeven dat de wijze 
waarop de begeleidingsgesprekken worden gevoerd afwijkt van hetgeen men gewend is. Dit is 
wel het gevolg van de veranderde doelgroep. 
Ten vierde kan met betrekking tot het aanleren van discipline en structuur worden 
geconcludeerd dat het aanleren van discipline en structuur aan ISD’ers niet het gevolg is van 
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de invoering van de maatregel ISD. Waarschijnlijk behoort dit tot de standaard manier van 
werken.  
Ten vijfde kan wat betreft het open staan voor de problematiek van de ISD’ers worden 
geconcludeerd dat dit niet het gevolg is van de invoering van de maatregel ISD. Vermoedelijk 
hoort dit tot de normale taakopvatting van de medewerkers. 
Ten zesde kan over het motiverend begeleiden van ISD’ers worden gesteld dat dit niet 
specifiek is voor ISD’ers. Wel is het zo dat 15 respondenten aangeven dat de wijze waarop 
motiverend wordt begeleid afwijkt van hetgeen men gewend is. Dit is wel het gevolg van de 
veranderde doelgroep. 
Tot slot kan ten aanzien van de controle op het uitvoeren van de 5 te verwachte 
toepassingsprestaties worden geconcludeerd dat bij de invoering van de maatregel ISD geen 
concreet controlemechanisme is ingevoerd dat toeziet op de uitvoering van de 5 verwachte 
toepassingsprestaties. 
 
Samenvattend kan worden gezegd: 
dat de 5 verwachte toepassingsprestaties niet bekend zijn bij het executieve personeel; 
deze echter wel door de meeste respondenten worden uitgevoerd; 
het uitvoeren van de toepassingsprestaties eerder bij de standaard taakuitvoering hoort dan dat 
dit het gevolg is van de invoering van de maatregel ISD; 
dat de wijze waarop begeleidingsgesprekken worden gevoerd en motiverend wordt begeleid 
wordt bepaald door de veranderde doelgroep; 
er geen directe controle is op de uitvoeringsprestaties door het executieve personeel.  
Op basis van deze 5 conclusies kan tot slot worden geconcludeerd dat de discretionaire ruimte 
bij het uitvoeren van de toepassingsprestaties voor het executieve personeel erg groot is. 
 
8.5.4.5 Reïntegratieplannen 
Slechts 4 groepswerkers weten (in enige mate) wat van hen verwacht wordt op basis van het 
reïntegratieplan. Van de overige respondenten weet het overgrote deel wat het reïntegratieplan 
inhoud, maar niet wat hun rol is. Wel onderhoudt een groot deel van de respondenten 
contacten met de trajectbegeleider. Vooral om informatie uit te wisselen en af te stemmen. 
Uit het feit dat het kennelijk niet noodzakelijk is voor het executieve personeel om te weten 
wat van hen verwacht wordt op basis van het reïntegratieplan kan worden geconcludeerd dat 
de discretionaire ruimte groot is.  
 
8.5.4.6 Besluit 
In paragraaf 8.5 staan de bronnen medewerker en cliënt centraal. Nagegaan is, door middel 
van een enquête, of en in welke mate er sprake is van discretionaire ruimte als gevolg van de 
indicatoren complexiteit van de situatie, professioneel karakter van het werk en 
afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt. Geconcludeerd is dat de complexiteit van 
de situatie en de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt bijdragen aan een grote 
mate van discretionaire ruimte van het executieve personeel bij de uitvoering van 
programma’s in het kader van de maatregel ISD. Bij het professionele karakter van het werk 
kan niet worden aangegeven in welke mate sprake is van discretionaire ruimte, maar wel dat 
deze niet afwijkt bij het werken met ISD’ers ten opzichte van gedetineerden. 
Ten aanzien van de toepassingsprestaties wordt geconcludeerd dat de discretionaire ruimte 
van het executieve personeel bij het uitvoeren daarvan erg groot is. De conclusie dat de 
discretionaire ruimte voor het executieve personeel groot is kan ook worden getrokken aan de 
hand van de reïntegratieplannen. Kennelijk is het niet noodzakelijk voor het executieve 
personeel om te weten wat van hen verwacht wordt op basis van het reïntegratieplan. 
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Met bovenstaande is nog geen antwoord gegeven op de vierde onderzoeksvraag. De 
conclusies uit paragraaf 8.2 tot en met 8.5 zullen in samenhang worden bezien om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit zal het onderwerp zijn van paragraaf 8.6. 
  
 
8.6 Conclusie 
 
In deze paragraaf wordt, op basis van de vorige paragrafen, antwoord gegeven op de vierde 
onderzoeksvraag. Tabel 8.1 geeft in schema de conclusies weer. Per indicator wordt 
weergegeven welke mate van discretionaire ruimte het executieve personeel heeft. 
 
 Mate van discretionaire ruimte 
 Groot Middel Klein 
Indicator    
1 X   
1p X   
2 X   
2p X   
3 X   
4 X   
5  X  
6 X   
7    
8 X   

Tabel 8.1 Mate van discretionaire ruimte per indicator 
 
Indicator 1 (onduidelijkheid of dubbelzinnigheid) en indicator 2 (ambtelijke vrijheid gegeven 
in regels) horen bij de bron regelgeving. Beiden dragen bij aan een grote mate van 
discretionaire ruimte voor het executieve personeel. Executieven kunnen, op basis van de 
regelgeving, niet alleen de mate van bijdrage aan een programma bepalen, maar hebben zelfs 
de keuze om helemaal geen bijdrage te leveren. 
Hetzelfde kan gesteld worden voor de indicatoren 1p en 2p die horen bij programma’s als 
regelgeving ten aanzien van een individuele ISD’er. De executieve medewerkers kunnen zelf 
bepalen of, en in welke mate, zij een bijdrage leveren aan het programma. 
Indicator 3 (interne controle), indicator 4 (mate van functionele differentiatie) en indicator 5 
(mate van centralisatie) vallen onder de bron organisatie. De interne controle geeft een grote 
mate van discretionaire ruimte voor het executieve personeel. Slechts het rapporteren beperkt 
deze ruimte enigszins. De mate van functionele differentiatie brengt grote 
beslissingsbevoegdheid voor het executieve personeel met zich mee. De mate van 
centralisatie zorgt voor een gemiddelde discretionaire ruimte voor het executieve personeel. 
Het is de bestaande (platte) organisatiestructuur die door haar korte lijnen tussen team, 
afdelingshoofd en directeur er voor zorgt dat de discretionaire bevoegdheid nog enigszins 
beperkt wordt, en zo geen complete vrijblijvendheid kan worden gegeven aan de 
toepassingsprestaties. 
Indicator 6 (complexiteit van de situatie) en indicator 7 (professioneel karakter van het werk) 
horen bij de bron medewerker. De complexiteit van de situatie geeft een grote mate van 
beslissingsbevoegdheid aan het personeel. Ten aanzien van het professionele karakter van het 
werk kan worden aangegeven dat niet duidelijk is geworden wat de benodigde 
professionaliteit van het personeel is. Wel kan vanuit het perspectief van de respondenten 
worden geconcludeerd dat deze niet afwijkt bij het werken met ISD’ers ten opzichte van 
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reguliere gedetineerden. In de tabel is de mate van discretionaire ruimte om bovenstaande 
reden dan ook niet ingevuld. 
Indicator 8 (afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt) is de indicator die hoort bij de 
bron cliënt. Ook deze draagt bij aan een grote mate van discretionaire ruimte van het 
executieve personeel. ISD’ers vragen meer tijd, energie en moeite van het executieve 
personeel dat tevens ten koste gaat van de tijd, energie en moeite die besteed wordt aan de 
reguliere gedetineerden. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat bij 1 indicator niet is gemeten wat de bedoeling was, 
dat 1 indicator bijdraagt aan een gemiddelde discretionaire ruimte van het executieve 
personeel en dat de overige indicatoren bijdragen aan een grote beslissingsbevoegdheid van 
de executieven. Kortom: op basis van de indicatoren kan worden gesteld dat het executieve 
personeel een grote discretionaire ruimte heeft bij de toepassingsprestaties bij de uitvoering 
van programma’s in het kader van de maatregel ISD. 
 
De hierboven geformuleerde conclusie komt in grote mate overeen met de conclusies ten 
aanzien van de toepassingsvragen zoals die zijn afgeleid uit de interviewvragen 6 tot en met 
12. Zie hiervoor ook subparagraaf 8.5.4.4. Aan het eind van genoemde paragraaf wordt 
geconcludeerd dat de discretionaire ruimte bij het uitvoeren van de toepassingsprestaties voor 
het executieve personeel erg groot is. Opmerkelijk is dat de vijf toepassingsprestaties wel 
door de meeste respondenten worden uitgevoerd, maar dat dit eerder bij de standaard 
taakuitvoering hoort dan dat dit het gevolg is van de invoering van de maatregel ISD. Slechts 
de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de begeleidingsgesprekken en het motiverend 
begeleiden wijkt voor een gedeelte van de respondenten (respectievelijk 12 en 15 keer) af van 
hetgeen men gewend is als gevolg van de veranderde doelgroep. Onderscheid valt te maken 
bij begeleidingsgesprekken tussen piw’ers en groepswerkers. Bij de groepswerkers geven 8 
van de 16 aan dat het voeren van begeleidingsgesprekken afwijkt van wat men gewend is. Bij 
de piw’ers geldt dit voor 4 van de 17. Kennelijk ervaren groepswerkers meer veranderingen 
ten aanzien van de begeleidingsgesprekken dan piw’ers.Bij de overige toepassingsprestaties 
zijn de verhoudingen nagenoeg gelijk. 
 
Tot slot wordt de conclusie op basis van de indicatoren ook bevestigd vanuit de 
reïntegratieplannen. Het is kennelijk niet noodzakelijk voor het executieve personeel om te 
weten wat van hen verwacht wordt op basis van het reïntegratieplan. 
 
 
8.7 Besluit 
 
Onderzoeksvraag 4 luidt: welke discretionaire ruimte heeft het executieve personeel bij de te 
verwachte toepassingsprestaties, zoals vastgesteld bij de eerste 3 onderzoeksvragen, bij de 
uitvoering van programma’s in het kader van de maatregel ISD? De verwachte 
toepassingsprestaties zijn: het voeren van begeleidingsgesprekken, het rapporteren, het open 
staan voor de problematiek van de ISD’er, het aanleren van discipline en structuur en het 
motiverend begeleiden. In dit hoofdstuk is geconcludeerd dat de discretionaire ruimte, of 
eigen beslissingsbevoegdheid, voor het executieve personeel groot is. Hiermee is de vierde 
onderzoeksvraag beantwoord. 
 
In paragraaf 2.4 is aangegeven dat de onderzoeksvragen in onderlinge samenhang de centrale 
vraag (probleemstelling) dienen te beantwoorden. Door beantwoording van de centrale vraag 
zal ook duidelijk worden of inzicht is verkregen in de gevolgen die de invoering van de 
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maatregel ISD, en in het bijzonder de bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve 
personeel van de PI Vught. Oftewel zal worden nagegaan of de doelstelling van het onderzoek 
is gehaald. Hier zal hoofdstuk 9 zich op focussen. Tevens worden in dit hoofdstuk een aantal 
aanbevelingen gedaan. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
9.1 Inleiding 
 
Het vorige hoofdstuk werd afgesloten met de opmerking dat het antwoord op de vierde 
onderzoeksvraag in samenhang met de eerste drie onderzoeksvragen het antwoord op de 
centrale vraagstelling moet geven. Vervolgens zal dit antwoord op haar beurt weer moeten 
leiden tot inzicht of de doelstelling van dit onderzoek is behaald.  
 
In paragraaf 9.2 wordt ingegaan op de eerste drie onderzoeksvragen die zich richten op de te 
verwachte toepassingsprestaties. Paragraaf 9.3 staat stil bij de discretionaire ruimte die het 
personeel heeft bij de gevonden toepassingsprestaties. In paragraaf 9.4 wordt op basis van de 
4 onderzoeksvragen het antwoord geformuleerd op de centrale vraagstelling. Vervolgens 
wordt in paragraaf 9.5 vertrekkend uit de beantwoording van de centrale vraagstelling de 
doelstelling van het onderzoek tegen het licht gehouden. De resultaten hiervan zullen 
gespiegeld worden aan de resultaten van de interviewvragen 2 en 3 waarin de respondenten 
rechtstreeks zijn bevraagd over de doelstelling en de gevolgen voor zichzelf van de invoering 
van de maatregel ISD. Tenslotte zal in paragraaf 9.6 een aantal aanbevelingen worden gedaan. 
 
 
9.2 Toepassingsprestaties 
 
De kern van het sociaal constructivisme is dat beleid pas zijn definitieve vorm krijgt in de 
uitvoeringsorganisatie en in de dagelijkse contacten van de functionarissen op uitvoerend 
niveau en niet in officiële regelgeving. Gesteld wordt dat aan het hebben van een zogenaamde 
beleidsvrijheid of discretionaire ruimte de veronderstelling uitgaat dat deze functionarissen 
ook daadwerkelijk iets te beslissen hebben. Hierin ligt de reden voor de formulering van de 
eerste drie onderzoeksvragen. Ten eerste is de wet- en regelgeving onderzocht op 
toepassingsprestaties. Vervolgens de interne organisatie en regelgeving van de PI Vught 
(beleidsinvoering) en tenslotte de individuele programma’s die op te vatten zijn als 
individueel beleid ten aanzien van één ISD’er. Deze vragen staan respectievelijk in hoofdstuk 
5, 6 en 7 centraal.  
 
Op basis van de wet- en regelgeving is aangegeven dat deze géén concrete handelingen 
voorschrijft aan het executieve personeel. 
De beleidsinvoering geeft daarentegen wel een aantal concrete handelingen voor het 
personeel. Achtereenvolgens zijn dit: het voeren van begeleidingsgesprekken, het rapporteren, 
het aanleren van discipline en structuur, het openstaan voor de problematiek van de doelgroep 
en het motiverend begeleiden. 
De individuele programma’s ten aanzien van ISD’ers leveren net als de wet- en regelgeving 
geen concrete handelingen voor het executieve personeel op.  
Welke mate van beleidsvrijheid het executieve personeel heeft bij het uitvoeren van deze 
toepassingsprestaties is het onderwerp van de volgende paragraaf. 
 
 
9.3 Discretionaire ruimte 
 
De vijf hierboven genoemde toepassingsprestaties staan centraal bij de beantwoording van de 
laatste onderzoeksvraag. Deze vraag richt zich op de discretionaire ruimte die het executieve 
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personeel hierbij heeft. De discretionaire ruimte wordt bepaald door 4 verschillende bronnen, 
te weten: regelgeving, organisatie, medewerker en cliënt. Bij deze bronnen horen in totaal 8 
indicatoren. Aan de hand van deze indicatoren is bepaald in welke mate er sprake is van 
discretionaire ruimte bij de uit te voeren toepassingsprestaties. Aangegeven is dat door 1 
indicator niet is gemeten wat de bedoeling was, dat 1 indicator bijdraagt aan een gemiddelde 
discretionaire ruimte van het executieve personeel en dat de overige indicatoren bijdragen aan 
een grote beslissingsbevoegdheid van de executieven. De conclusie is dat op basis van de 
indicatoren kan worden gesteld dat het executieve personeel een grote discretionaire ruimte 
heeft bij de toepassingsprestaties bij de uitvoering van programma’s in het kader van de 
maatregel ISD. 
De betekenis van deze conclusie ten aanzien van de discretionaire ruimte bij de uit te voeren 
toepassingsprestaties voor de rol van het executieve personeel staat centraal in paragraaf 9.4. 
 
 
9.4 Rol executief personeel 
 
In paragraaf 9.2 en 9.3 is in het kort aangegeven wat de conclusies zijn van de 4 verschillende 
onderzoeksvragen. In deze paragraaf wordt nagegaan wat deze conclusies betekenen voor de 
centrale vraagstelling.92 Uit het bureauonderzoek bij de eerste 3 onderzoeksvragen is gebleken 
dat het executieve personeel 5 expliciete toepassingsprestaties heeft. Vervolgens is door 
middel van bureauonderzoek en een enquête onder het executieve personeel onderzocht of en 
in welke mate het executieve personeel discretionaire ruimte heeft bij het uitvoeren van 
genoemde toepassingsprestaties bij de uitvoering van programma’s in het kader van de 
maatregel ISD. Geconcludeerd is dat het executieve personeel een grote discretionaire ruimte 
heeft. 
Een grote discretionaire ruimte voor het executieve personeel leidt tot een zeer onduidelijke 
rol van het executieve personeel bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de 
maatregel ISD. Vanuit de verschillende beleidsdocumenten wordt duidelijk welke 
toepassingsprestaties bestaan ten aanzien van het executieve personeel. Opvallend is echter 
dat deze niet bekend zijn bij de executieven, maar wel worden uitgevoerd. Het uitvoeren van 
de toepassingsprestaties hoort eerder bij de standaard taakuitvoering dan dat dit het gevolg is 
van de invoering van de maatregel ISD. In het kader van de maatregel ISD is de 
daadwerkelijke uitvoering van de toepassingsprestaties afhankelijk van de individuele 
medewerker en zijn normale taakopvatting. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat uit de beleidsdocumenten blijkt dat de rol van het 
executieve personeel is: het uitvoeren van 5 toepassingsprestaties. Deze worden in de praktijk 
ook daadwerkelijk uitgevoerd, maar zijn het gevolg van de standaard taakopvatting en niet 
van de invoering van de maatregel ISD. Het is dus afhankelijk van de normale taakopvatting 
van de individuele medewerker wat zijn rol is bij de uitvoering van programma’s in het kader 
van de maatregel ISD. Daarmee is de rol van het executieve personeel hoogst onduidelijk 
 
Uit bovenstaande blijkt wat de rol is van het executieve personeel bij het uitvoeren van 
programma’s in het kader van de maatregel ISD, en daarmee is de centrale vraagstelling of 
probleemstelling beantwoord. Is hiermee ook voldaan aan de doelstelling van het onderzoek? 
Deze vraag zal beantwoord worden in de volgende paragraaf. 
 
 
                                                
92 In paragraaf 2.3 is de centrale vraagstelling als volgt geformuleerd: Wat is de rol van het executieve personeel 
bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de maatregel ISD? 
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9.5 Gevolgen invoering maatregel ISD voor executief personeel 
 
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen die de invoering van 
de maatregel ISD, en in het bijzonder de bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve 
personeel van de PI Vught. Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van de maatregel ISD 
gevolgen zou moeten hebben voor het executieve personeel. Immers op basis van de 
beleidsdocumenten zijn 5 verschillende toepassingsprestaties gevonden die geacht worden 
door het personeel te worden uitgevoerd. Echter gezien het feit dat deze 5 niet bekend zijn kan 
geconcludeerd worden dat de invoering van de maatregel geen gevolgen heeft voor het 
executieve personeel. Het feit dat de executieven toch de vijf toepassingsprestaties uitvoeren 
doet daar niets aan af. Kennelijk zijn deze toepassingsprestaties niet uniek voor de ISD’ers 
maar horen deze bij de standaard taakuitoefening van het personeel. Bij het uitvoeren van 
deze toepassingsprestaties heeft het personeel een dusdanig grote discretionaire ruimte dat de 
uitvoering afhankelijk is van de individuele medewerker. Helaas is op basis van het 
onderzoek niet te bepalen hoe groot de discretionaire ruimte is als gevolg van de indicator 
professioneel karakter van het werk. Wel dat deze niet anders is dan bij reguliere 
gedetineerden. In beide gevallen is de taakopvatting van het personeelslid dus bepalend.  
Kort door de bocht geredeneerd zou, op basis van de beantwoording van de 4 
onderzoeksvragen en de centrale vraag, gesteld kunnen worden dat de invoering van de 
maatregel ISD geen gevolgen heeft voor het executieve personeel van de PI Vught. Toch zijn 
hierin nog enige nuanceringen aan te brengen. 
De eerste nuancering betreft het rapporteren. De TR-systematiek brengt een bepaald 
rapportage format met zich mee dat ook gebruikt moet worden voor ISD’ers. Niet het 
rapporteren zelf is nieuw, maar de wijze waarop gerapporteerd moet worden is nieuw. 
De tweede nuancering betreft de complexiteit van de doelgroep. De overgrote meerderheid 
geeft aan dat de ISD’ers een complexere doelgroep is dan de reguliere gedetineerden. 
Opmerkelijk genoeg draagt in het onderzoek een grotere complexiteit bij aan een grotere 
discretionaire ruimte. Op basis van deze grotere beslissingsbevoegdheid is juist geconcludeerd 
dat het executieve personeel een hoogst onduidelijke rol heeft bij het uitvoeren van 
programma’s in het kader van de maatregel ISD. Tegelijkertijd kan de toename van de 
complexiteit van de doelgroep gezien worden als een verandering die het gevolg is van de 
invoering van de maatregel ISD. 
Een derde nuancering valt af te leiden uit de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en 
cliënt. Een grote meerderheid geeft aan dat het werken met ISD’ers meer tijd, energie en 
moeite kost. Tevens geeft een meerderheid van deze groep weer aan dat het werken met 
ISD’ers ten koste gaat van de tijd, energie en moeite die aan de reguliere gedetineerden wordt 
besteed. Ook hiervan is aangegeven dat dit bijdraagt aan een grotere discretionaire ruimte en 
daarmee aan de onduidelijke rol van het executieve personeel. Echter kan deze toegenomen 
afhankelijkheidsrelatie tevens gezien worden als een verandering die het gevolg is van de 
maatregel ISD.  
De vierde nuancering heeft betrekking op het voeren van begeleidingsgesprekken. De helft 
van het aantal groepswerkers geeft aan dat het voeren van begeleidingsgesprekken met 
ISD’ers afwijkt van hetgeen men gewend is. Bij de piw’ers geven 4 van de 17 aan dat het 
voeren van begeleidingsgesprekken met ISD’ers afwijkt van hetgeen men gewend is. De 
manier waarop de begeleidingsgesprekken worden gevoerd wijkt kennelijk bij een groter deel 
van de groepswerkers af dan bij de piw’ers. Gesteld kan worden dat het op een andere wijze 
voeren van begeleidingsgesprekken vooral bij de groepswerkers als een gevolg van de 
invoering van de maatregel ISD kan worden gezien en minder bij de piw’ers. 
De laatste nuancering betreft het motiverend begeleiden. De helft van het aantal 
groepswerkers geeft aan dat de wijze waarop ISD’ers motiverend worden begeleid afwijkt 
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van hetgeen men gewend is. Bij de piw’ers betreft het 7 van de 17 die aangeven dat het 
motiverend begeleiden van ISD’ers afwijkt van hetgeen men gewend is. In het totaal betreft 
het 15 van de 33 respondenten. Voor een grote minderheid van de respondenten heeft de 
invoering van de maatregel ISD dus gevolgen voor de manier waarop de ISD’ers motiverend 
worden begeleid. 
 
Geconcludeerd kan worden, op basis van het onderzoek, dat het lijkt dat de invoering van de 
maatregel ISD geen gevolgen heeft voor het executieve personeel van de PI Vught. Indien 
echter nader wordt ingezoomd op de resultaten zijn toch een vijftal gevolgen te noemen. Dit 
zijn achtereenvolgens: het rapporteren aan de hand van het TR-format, de toename van de 
complexiteit van de doelgroep, de toename van de afhankelijkheidsrelatie tussen ISD’ers en 
het executieve personeel, de wijze van motiverend begeleiden en de manier waarop de 
begeleidingsgesprekken worden gevoerd. Dit laatste heeft vooral betrekking op de 
groepswerkers. 
 
Komen deze bevindingen overeen met de resultaten van interviewvragen 2 en 3 waarin de 
respondenten rechtstreeks zijn bevraagd over de doelstelling en de gevolgen voor zichzelf van 
de invoering van de maatregel ISD? 
Opmerkelijk is dat bij interviewvraag 3 slechts 1 groepswerker en 2 piw’ers beide 
doelstellingen van de maatregel ISD weten te noemen. 23 respondenten noemen 1 
doelstelling. Het niet goed bekend zijn van de doelstellingen van de maatregel ISD bij het 
executieve personeel kan er op duiden dat zij geen bijdrage hoeven te leveren aan het 
realiseren van deze doelstellingen. Daarmee kan het een indicator zijn dat de invoering van de 
maatregel ISD geen gevolgen heeft voor het executieve personeel. 
Uit de resultaten van interviewvraag 2 valt af te leiden dat de meeste groepswerkers aangeven 
dat het werk veranderd is met de komst van de ISD’ers. De meeste groepswerkers vinden de 
ISD’ers een complexere doelgroep dan hetgeen men gewend is. Opmerkelijker is echter dat 
de groepswerkers bijna unaniem aangeven veel veranderingen te ervaren als gevolg van de 
voor ISD’ers verplicht gestelde TR-systematiek. Genoemd worden vooral minder invloed en 
betrokkenheid bij het reïntegratieplan. 
Een meerderheid van de piw’ers geeft aan alleen veranderingen te ervaren in het werk als 
gevolg van de verplicht gestelde TR-systematiek en niet zo zeer als gevolg van de doelgroep 
zelf. 
 
Ten aanzien van de bovenstaande nuanceringen kan worden gesteld dat deze slechts voor een 
klein deel worden gestaafd op basis van interviewvraag 2. Alleen een deel van de 
groepswerkers geeft aan dat zij de ISD’ers een complexere doelgroep vindt dan hetgeen ze 
gewend is. Daarnaast geeft een grote meerderheid van de respondenten aan veranderingen te 
ervaren als gevolg van de voor ISD’ers verplicht gestelde TR-werkwijze. 
Kortom het is eerder de voor ISD’ers verplicht gestelde TR-werkwijze die zorgt voor 
veranderingen dan dat de veranderingen sec gelegen zijn in de komst van de ISD’ers zelf. 
Daarmee wordt de conclusie dat de invoering van de maatregel ISD geen gevolgen heeft voor 
het executieve personeel in grote mate onderbouwd. 
 
Hiermee zijn de conclusies en gevolgen voor het executieve personeel in kaart gebracht. In de 
laatste paragraaf zullen op basis hiervan enkele aanbevelingen worden gedaan. 
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9.6 Aanbevelingen 
 
Deze paragraaf geeft aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. Als 
leidraad zullen de bronnen van discretionaire ruimte worden gebruikt. Achtereenvolgens 
zullen aanbevelingen worden gedaan aan de hand van de bevindingen ten aanzien van: de 
wet- en regelgeving, de programma’s, de organisatie, de medewerker en de cliënt. 
 
Ten aanzien van de wet- en regelgeving: 
Hoewel het verleidelijk is om aanbevelingen te doen die de strekking hebben om tot op 
detailniveau te beschrijven wie welke taken heeft en welke beslissingsruimte de verschillende 
uitvoerders hebben is dit in het geval van de maatregel ISD toch niet wenselijk. De maatregel 
ISD beoogt een gedragsverandering te bewerkstelligen bij de doelgroep van de maatregel. Al 
in het theoretisch kader is duidelijk gemaakt dat in dit soort gevallen het niet anders kan, dat 
de mensen die het dichtst bij de doelgroep staan de meeste invloed hebben. Het onderzoek 
maakt duidelijk dat het niet de centraal gestelde trajectcoördinatoren zijn, maar het executieve 
personeel. Zij dienen over ruimte te beschikken om zelfstandig beslissingen te nemen, die ten 
goede komen aan de doelgroep. Het is nagenoeg onmogelijk om dit top-down door middel 
van wet- en regelgeving dicht te timmeren. Wel is het zo dat de bijdrage van alle betrokkenen 
niet vrijblijvend kan zijn of zelfs dat zij een keuzevrijheid hebben om helemaal geen bijdrage 
te leveren. Goede wet- en regelgeving biedt hiertoe de kaders.  
 
Aanbeveling 1: 
Biedt in de wet- en regelgeving kaders voor de medewerkers die direct te maken hebben met 
de doelgroep. In casu niet alleen de trajectcoördinatoren, maar juist het executieve personeel. 
 
Ten aanzien van de programma’s: 
Programma’s zijn aan te merken als individueel beleid voor elke ISD’er afzonderlijk. Het 
speelt zich af op microniveau en is richtinggevend voor de gedragsverandering bij leden van 
de doelgroep. Op dit niveau mag dan ook verwacht worden dat duidelijk en concreet is 
omschreven wie welke handelingen dient te verrichten. Zo ook voor het executieve personeel. 
 
Aanbeveling 2: 
Neem in de programma’s expliciet de toepassingsprestaties op zoals die uitgevoerd moeten 
worden door het executieve personeel. 
 
Ten aanzien van de organisatie (beleidsinvoering): 
Ook hier is het verleidelijk om aanbevelingen te doen die de strekking hebben om tot op 
detailniveau te beschrijven wie welke taken heeft. Net als bij de wet- en regelgeving is dit 
echter niet wenselijk. Hoe meer voorgeschreven wordt des te meer controle uitgevoerd moet 
worden. Het theoretisch kader heeft al eerder laten zien dat hoe meer de organisatie 
voorschrijft en hoe meer controle daarop ingericht wordt, des te meer de medewerkers op 
zoek zullen gaan naar discretionaire ruimte. Wederom geldt dat het niet vrijblijvend is en dat 
de medewerkers geen keuzevrijheid hebben om geen bijdrage te leveren. Een goede 
organisatie stimuleert dat. 
 
Aanbeveling 3: 
Creëer een bepaald klimaat dat de motivatie stimuleert van de ISD’ers. Maak daarbij duidelijk 
welke bijdrage van het executieve personeel wordt verwacht (naast de trajectcoördinatoren). 
Niet specifiek, maar globaal en tot welke doelstelling het moet bijdragen. Maak daarbij 
gebruik van de korte lijnen tussen de teams, de afdelingshoofden en de directeur. 
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Ten aanzien van de medewerker: 
De ISD’ers behoeven een andere benaderingswijze dan reguliere gedetineerden. Er is sprake 
van een grote mate van complexiteit. Hiermee om kunnen gaan vergt een grote mate van 
professionaliteit van de medewerkers. 
 
Aanbeveling 4: 
Maak duidelijke welke kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie het executieve 
personeel moet bezitten om goed met ISD’ers te kunnen werken. Met andere woorden maak 
duidelijk welke professionaliteit het executieve personeel moet bezitten om goed met ISD’ers 
te kunnen werken. Of nog weer anders gesteld: welke competenties moet het executieve 
personeel bezitten om goed met ISD’ers te kunnen werken? 
 
Aanbeveling 5: 
Maak een opleidingsplan om het executieve personeel op het gewenste niveau te krijgen ten 
aanzien van de kennis en vaardigheden om goed met ISD’ers te kunnen werken. 
 
Ten aanzien van de cliënt: 
Aangegeven is dat het executieve personeel op zoek gaat naar manieren om de vraag vanuit 
de ISD’ers naar hun diensten te verminderen. Op deze wijze wordt de balans tussen enerzijds 
ISD’ers en anderzijds reguliere gedetineerden meer in evenwicht gebracht. 
 
Aanbeveling 6: 
Creëer ruimte voor het executieve personeel om meer tijd, energie en moeite in ISD’ers te 
kunnen stoppen, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd, energie en moeite die wordt besteed 
aan de reguliere gedetineerden. 
 
 
9.7 Besluit 
 
Dit hoofdstuk heeft als onderwerp conclusies en aanbevelingen. Opmerkelijk genoeg zou 
geconcludeerd kunnen worden dat de invoering van de maatregel ISD geen gevolgen heeft 
voor het executieve personeel van de PI Vught. Op dit beeld zijn 5 nuanceringen aangebracht. 
Vervolgens zijn deze gespiegeld aan de resultaten van de interviewvragen die betrekking 
hebben op de doelstelling van de maatregel ISD en de gevolgen voor het executieve personeel 
van de invoering van de maatregel ISD. Slechts een klein deel van de nuanceringen wordt 
bevestigd. De conclusies worden afgesloten met de constatering dat het eerder de voor 
ISD’ers verplicht gestelde TR-werkwijze is die zorgt voor veranderingen, dan dat de 
veranderingen sec gelegen zijn in de komst van de ISD’ers zelf. Tot slot worden een zestal 
aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een duidelijke en voorname rol van het 
executieve personeel bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de maatregel ISD. 
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Bijlage 1. Opzet interview 
 
 
Algemeen 
 
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen die de invoering van 
de maatregel ISD, en in het bijzonder de bijbehorende programma’s, heeft voor het executieve 
personeel van de PI Vught. Op grond van deze doelstelling is het wenselijk dat de 
medewerkers die geïnterviewd worden al werkzaam zijn binnen de VBA en unit 3 voordat de 
maatregel werd ingevoerd. De verwachting is namelijk dat zij in staat zullen zijn om de 
verschillen of gevolgen ten opzichte van de voorafgaande situatie te kunnen beschrijven. 
 
De eerste vraag luidt: Sinds wanneer ben je in functie op unit 3 of de VBA? 
 
Om zo goed mogelijk aan de doelstelling van het onderzoek te kunnen voldoen en het 
interview in eerste instantie zo min mogelijk richting te geven is eerst een algemene vraag 
geformuleerd waarbij de medewerkers zelf kunnen aangeven wat naar hun mening de 
gevolgen zijn voor hun werk van de invoering van de maatregel ISD. 
 
De tweede interviewvraag luidt: Is er iets veranderd, en zo ja, wat is er veranderd in je werk 
sinds de komst van ISD’ers? 
 
Een vervolgvraag hierop is of men weet wat het doel is van de maatregel ISD. 
Vraag 3 luidt dan: Wat is het doel van de maatregel ISD? 
 
De probleemstelling zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 luidt: Wat is de rol van het executieve 
personeel bij het uitvoeren van programma’s in het kader van de maatregel ISD. De rol bij het 
uitvoeren van programma’s staat hierin centraal. Uit de enquête moet blijken in welke mate 
het executieve personeel kennis heeft van en handelt naar het reïntegratieplan (programma). 
De volgende twee interviewvragen richten zich dan ook op de reïntegratieplannen van 
ISD’ers. 
 
Vraag 4: Ben je op de hoogte van de inhoud van het reïntegratieplan behorende bij een 
ISD’er? Weet je wat van jou verwacht wordt op basis van het reïntegratieplan? 
 
Vraag 5: Heb je contact met de trajectbegeleider (trajectcoördinator) over het reïntegratieplan 
van een ISD’er. Wat levert je dit op? 
 
Om ervoor te zorgen dat uit de enquête de benodigde informatie komt ter beantwoording op 
de onderzoeksvraag zijn op basis van de uitkomsten van de eerste drie onderzoeksvragen en 
het theoretisch kader nog een aantal specifieke vragen geformuleerd. 
 
 
Uitkomsten eerste drie onderzoeksvragen 
 
Uit de eerste drie onderzoeksvragen valt af te leiden dat er vijf concrete toepassingsprestaties 
worden genoemd voor het executieve personeel bij de uitvoering van programma’s in het 
kader van de maatregel ISD. De volgende interviewvragen richten zich op deze 
toepassingsprestaties. 
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Vraag 6: Welke specifieke taken (toepassingsprestaties) heb je bij het werken met ISD’ers? 
Het doel van deze vraag is om te achterhalen of het executieve personeel spontaan een aantal 
taken kan noemen. Ook als deze al bij de beantwoording van vraag 2 zijn genoemd zullen ze 
hier worden aangegeven. 
 
De volgende vijf vragen richten zich ieder op één van de specifieke toepassingsprestaties.  
 
Vraag 7: Rapporteer je over ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen je gewend 
bent? Wat is over het rapporteren vastgelegd? 
 
Vraag 8: Voer je begeleidingsgesprekken met ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af van 
hetgeen je gewend bent? Wat is over het voeren van begeleidingsgesprekken vastgelegd? 
 
Vraag 9: Leer je de ISD’ers discipline en structuur aan? Op welke wijze? Wijkt dat af van 
hetgeen je gewend bent? Wat is over het aanleren van discipline en structuur vastgelegd? 
 
Vraag 10: Sta je open voor de problematiek van de ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af 
van hetgeen je gewend bent? Wat is over het openstaan voor de problematiek van ISD’ers 
vastgelegd? 
 
Vraag 11: Begeleid je de ISD’ers motiverend? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen je 
gewend bent? Wat is over het motiverend begeleiden vastgelegd? 
 
Vraag 12: Op welke wijze wordt er op toegezien dat je de vijf hierboven genoemde taken ook 
daadwerkelijk uitvoert? 
Deze vraag is in het interview opgenomen om te achterhalen in welke mate er sprake is van 
vrijblijvendheid bij het uitvoeren van de vijf specifiek genoemde toepassingsprestaties. 
 
 
Theoretisch kader 
 
In hoofdstuk 7 wordt de beantwoording van de onderzoeksvraag in 2 lagen gedeeld. De eerste 
laag focust zich op de indicatoren van discretionaire ruimte behorende bij de bronnen 
regelgeving en organisatie. De tweede laag op de indicatoren behorende bij de bronnen 
medewerker en cliënt. Aangegeven is dat deze in beeld wordt gebracht door het executieve 
personeel hierover te bevragen. De volgende interviewvragen richten zich op de indicatoren 
complexiteit van de situatie, professioneel karakter van het werk en de afhankelijkheidsrelatie 
tussen ambtenaar en cliënt. 
 
Vraag 13: Vraagt het werken met ISD’ers zelf om een andere benaderingswijze? Waaruit 
blijkt dat?  
Deze vraag richt zich op de complexiteit. Is deze anders of ingewikkelder dan met reguliere 
gedetineerden? 
 
Vraag 14: Stelt de organisatie andere eisen (dan het werken met reguliere gedetineerden) aan 
het werken met ISD’ers? Waaruit blijkt dat? Ben je daar voldoende toe uitgerust? Word je 
hierin voldoende ondersteund door de organisatie? 
 
Vraag 15: Op welke wijze ben je voorbereid op het werken met ISD’ers? 
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Vragen 14 en 15 richten zich op de professionaliteit van het executieve personeel.  
 
Vraag 16: Vergt het werken met ISD’ers meer tijd, energie en moeite? Gaat dit ten koste van 
de tijd, energie en moeite die je besteed aan reguliere gedetineerden? 
Deze vraag richt zich op de afhankelijkheidsrelatie tussen ambtenaar en cliënt. 
 
 
Interviewvragen 
 
Hieronder volgt een opsomming van de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen. 
 
01. Sinds wanneer ben je in functie op unit 3 of de VBA? 
02. Is er iets veranderd, en zo ja, wat is er veranderd in je werk sinds de komst van ISD’ers? 
03. Wat is het doel van de maatregel ISD? 
04. Ben je op de hoogte van de inhoud van het reïntegratieplan behorende bij een ISD’er? 

Weet je wat van jou verwacht wordt op basis van het reïntegratieplan? 
05. Heb je contact met de trajectbegeleider (trajectcoördinator) over het reïntegratieplan van 

een ISD’er. Wat levert je dit op? 
06. Welke specifieke taken (toepassingsprestaties) heb je bij het werken met ISD’ers? 
07. Rapporteer je over ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen je gewend bent? 

Wat is over het rapporteren vastgelegd? 
08. Voer je begeleidingsgesprekken met ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen 

je gewend bent? Wat is over het voeren van begeleidingsgesprekken vastgelegd? 
09. Leer je de ISD’ers discipline en structuur aan? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen 

je gewend bent? Wat is over het aanleren van discipline en structuur vastgelegd? 
10. Sta je open voor de problematiek van de ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af van 

hetgeen je gewend bent? Wat is over het openstaan voor de problematiek van ISD’ers 
vastgelegd? 

11. Begeleid je de ISD’ers motiverend? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen je gewend 
bent? Wat is over het motiverend begeleiden vastgelegd? 

12. Op welke wijze wordt er op toegezien dat je de vijf hierboven genoemde taken ook 
daadwerkelijk uitvoert? 

13. Vraagt het werken met ISD’ers zelf om een andere benaderingswijze? Waaruit blijkt dat?  
14. Stelt de organisatie andere eisen (dan het werken met reguliere gedetineerden) aan het 

werken met ISD’ers? Waaruit blijkt dat? Ben je daar voldoende toe uitgerust? Word je 
hierin voldoende ondersteund door de organisatie? 

15. Op welke wijze ben je voorbereid op het werken met ISD’ers? 
16. Vergt het werken met ISD’ers meer tijd, energie en moeite? Gaat dit ten koste van de tijd, 

energie en moeite die je besteed aan reguliere gedetineerden? 
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Bijlage 2. Resultaten enquête 
 
 
Hieronder zijn voor de 16 interviewvragen de resultaten weergegeven.  
 
Vraag 1: Sinds wanneer ben je in functie op unit 3 of de VBA? 
Van de 33 geïnterviewden zijn 5 medewerkers na de invoering van maatregel ISD op de 
betreffende afdeling komen werken. Hoewel zij niet de vergelijking kunnen maken met de 
situatie vóór de invoering van de maatregel, waren zij wel in staat om aan te geven of het 
werken met ISD’ers anders is. Om deze reden zijn zij toch meegenomen in de 
onderzoeksresultaten.  
 
Vraag 2: Is er iets veranderd, en zo ja, wat is er veranderd in je werk sinds de komst van 

ISD’ers? 
Van de 16 groepswerkers geven er 11 aan dat het werk is veranderd, 3 dat er weinig is 
veranderd en 2 dat er niets is veranderd. Van de 14 die aangeven dat het werk (weinig) is 
veranderd geven er 9 aan dat het werken met ISD’ers anders is dan met de overige 
gedetineerden. Genoemd worden achtereenvolgens: weerstand overwinnen /  
motivatieontwikkeling (9 keer), vertrouwen winnen moeizamer (2 keer), meer individueel 
werken (2 keer), ISD’ers hebben meer kliniekervaring en tonen snel aangepast gedrag (2 
keer), scheve verhoudingen binnen de groep omdat ISD’ers meer privileges hebben (1 keer), 
ISD’ers hebben beperktere vermogens (1 keer) en meer tijd vanwege de 2 jaar (1 keer). 
Van de 14 geven 13 medewerkers aan veranderingen te ervaren in de werkwijze die 
voortvloeien uit het programma Terugdringen Recidive. De 2 groepswerkers die zeggen geen 
verandering te ervaren in het werk, noemen echter wel de gevolgen van het programma 
Terugdringen Recidive voor het werk. Kortom: 15 van de 16 groepswerkers ervaren dat het 
programma Terugdringen Recidive gevolgen heeft voor het werk. Achtereenvolgens worden 
genoemd: geen betrokkenheid bij de totstandkoming van het reïntegratieplan (7 keer), geen 
invloed op welke gedetineerde op de VBA wordt geplaatst (5 keer), minder gebruik van de 
kennis van de groepswerker (3 keer), het moeizaam tot stand komen van het nazorgtraject, dat 
tot frustratie leidt bij de ISD’ers (3 keer), intermediair tussen verschillende partijen (3 keer), 
veranderingen in het reïntegratieplan zijn moeilijk te realiseren (2 keer), krijgt niet 
automatisch informatie over het reïntegratieplan (2 keer), minder autonomie (1 keer) en 
planmatiger werken (1 keer). 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers zeggen 8 medewerkers dat het werk is veranderd, 3 
dat er weinig is veranderd en 6 dat er niets is veranderd. Van de 11 die aangeven dat het werk 
(weinig) is veranderd geven er 8 aan dat het werken met ISD’ers anders is dan met de overige 
gedetineerden. Vooral het bemiddelen tussen de ISD’er en het bureau Terugdringen Recidive 
wordt vaak genoemd (7 keer). Men moet veel investeren om frustratie weg te nemen bij de 
ISD’ers. 1 Medewerker geeft aan dat de ISD’ers veel vragen hebben over de maatregel en het 
reïntegratieplan. De 6 piw’ers die geen verandering ervaren in het werk, hebben dat niet met 
de ISD’ers zelf en ook niet met de gevolgen van het programma Terugdringen Recidive. 5 
piw’ers daarentegen ervaren wel veranderingen in het werk als gevolg van het programma 
Terugdringen Recidive. Achtereenvolgens worden genoemd: meer samenwerking met nieuwe 
functionarissen (2 keer), doelbewuster bezig met nazorgtraject (1 keer), bureau Terugdringen 
Recidive neemt zaken over (1 keer), de organisatie rondom ISD’ers (1 keer), geen 
betrokkenheid bij de totstandkoming van het reïntegratieplan (1 keer) en meer bureaucratie (1 
keer). 
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Vraag 3: Wat is het doel van de maatregel ISD? 
De doelstelling van de maatregel ISD is enerzijds om de stelselmatige daders voor de duur 
van twee jaar uit de roulatie nemen, en anderzijds om gedragsverandering bij deze 
stelselmatige daders te bewerkstelligen. 
 
Van de 16 groepswerkers noemt 1 beide doelstellingen, 6 alleen het uit de roulatie nemen en 4 
alleen de gedragsverandering. Daarnaast geven 13 groepswerkers andere doelstellingen aan. 
Deze liggen vaak in het verlengde van de wettelijke doelstellingen. Respectievelijk worden 
genoemd: resocialisatie (6 keer), een veiligere maatschappij (5 keer), terugdringen recidive (3 
keer), huisje-boompje-beestje (1 keer), draaideurcriminelen aanpakken (1 keer), verplicht 
traject (1 keer), naar buiten met een woning (1 keer) en uit de problemen krijgen (1 keer). 
 
Van de 17 penitentiaire medewerkerkers noemen 2 beide doelstellingen, 9 alleen het uit de 
roulatie nemen en 4 alleen de gedragsverandering. Daarnaast geven 14 piw’ers andere 
doelstellingen aan. Deze liggen meestal in het verlengde van de wettelijke doelstellingen. 
Achtereenvolgens zijn genoemd: terugdringen recidive (4 keer), een traject (2 keer), 
beschermen maatschappij (2 keer), ISD’ers goed terugbrengen in de maatschappij (2 keer), 
minder draaideurcriminelen (1 keer), kanslozen helpen een redelijke terugkeer in de 
maatschappij te geven (1 keer), repressie (1 keer), terugbrengen criminaliteit op straat (1 
keer), buitenspel zetten veelplegers (1 keer), 2 jaar zinvol benutten (1 keer) en problemen 
aanpakken door middel van interventies (1 keer). 
 
Vraag 4: Ben je op de hoogte van de inhoud van het reïntegratieplan behorende bij een 

ISD’er? Weet je wat van jou verwacht wordt op basis van het reïntegratieplan? 
Van de 16 groepswerkers zijn er 15 op de hoogte van de inhoud van het reïntegratieplan. Van 
deze 15 geven 11 medewerkers aan niet te weten wat van hen verwacht wordt op basis van het 
reïntegratieplan. 1 geeft aan hiervan enigszins te weten wat er verwacht wordt, 1 nauwelijks, 1 
neemt het mee in het mentorgesprek en 1 ziet het als aandachtspunt. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers zijn 11 medewerkers niet op de hoogte van de 
inhoud van het reïntegratieplan, 5 wel en 1 nauwelijks. Alle 17 piw’ers geven aan niet te 
weten wat van hen verwacht wordt op basis van het reïntegratieplan. 
 
Vraag 5: Heb je contact met de trajectbegeleider (trajectcoördinator) over het 

reïntegratieplan van een ISD’er. Wat levert je dit op? 
Van de 16 groepswerkers hebben 15 contact met de trajectbegeleiders. Het contact levert de 
groepswerkers verschillende zaken op. Genoemd worden respectievelijk: afstemming (6 
keer), voortgang (1 keer), bewerkstelligen dat bepaalde zaken uit het reïntegratieplan worden 
uitgevoerd (1 keer), input voor mentorgesprek (2 keer), verduidelijken plan (4 keer), kant van 
de groepswerker toelichten (1 keer), discussie over het reïntegratieplan (2 keer), aanvullende 
informatie op het gekleurde verhaal van de ISD’er (2 keer), input voor reïntegratieplan (1 
keer) en informatie waarop gelet moet worden bij de begeleiding. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers hebben 14 contact met de trajectbegeleiders. Het 
contact levert de piw’ers verschillende zaken op. Respectievelijk worden genoemd: informatie 
over het reïntegratieplan en de afspraken die zijn gemaakt (10 keer), controle op informatie 
van de ISD’er (3 keer), antwoord op en achtergrondinformatie over de vragen die de ISD’er 
stelt, (2 keer) en weten waarom de ISD’er gefrustreerd is teruggekomen van zijn gesprek met 
de trajectbegeleider. 
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Vraag 6: Welke specifieke taken (toepassingsprestaties) heb je bij het werken met ISD’ers? 
Op deze vraag konden 4 groepswerkers geen taken aangeven, 10 noemden 1 taak (9 keer 
motiveren en 1 keer begeleidingsgesprekken), 1 noemde 2 taken (motiveren en rapporteren) 
en 1 noemde 3 taken (motiveren, rapporteren en begeleidingsgesprekken). 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers konden 12 medewerkers geen taken aangeven. De 
overigen noemden er 1 (motiveren 3 keer, rapporteren 1 keer en begeleiden 1 keer). 
 
Vraag 7: Rapporteer je over ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen je gewend 

bent? Wat is over het rapporteren vastgelegd? 
Alle groepswerkers rapporteren over de ISD’ers. Van de 16 geven 11 groepswerkers aan te 
rapporteren aan de hand van een speciaal ontwikkeld format door het bureau Terugdringen 
Recidive (TR-format) en 5 op de standaard wijze te rapporteren. Alle groepswerkers geven 
aan dat dit niet afwijkt van hetgeen men gewend is en dat over het rapporteren niets is 
vastgelegd. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven er 15 over ISD’ers te rapporteren. Van deze 
15 rapporteren er 11 aan de hand van het TR-format en 4 op de standaard wijze. 14 Piw’ers 
geven aan dat niet afwijkend wordt gerapporteerd van hetgeen men gewend is. 1 Piw’er geeft 
aan dat het wel afwijkend is. Deze respondent geeft aan dat er vooral meer gerapporteerd 
moet worden. Alle 15 piw’ers die aangeven te rapporteren over ISD’ers zeggen dat over het 
rapporteren niets is vastgelegd. 
 
Vraag 8: Voer je begeleidingsgesprekken met ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af van 

hetgeen je gewend bent? Wat is over het voeren van begeleidingsgesprekken 
vastgelegd? 

Alle groepswerkers geven aan begeleidingsgesprekken te voeren. De wijze waarop dat 
gebeurt varieert. Zo worden genoemd: aan de hand van het reïntegratieplan (3 keer), laag 
insteken (3 keer), inhoud koppelen aan gedrag (2 keer), weerstand overwinnen (2 keer), 
leerdoelen bespreken (1 keer), vragen beantwoorden (1 keer), voorlichten (1 keer), 
mentorgesprek (1 keer), verhelderen (1 keer), herhalen (1 keer), kleine stapjes (1 keer), paar 
onderwerpen per keer (1 keer), inwroeten in gesprek (1 keer), korte gesprekjes (1 keer), 
vertrouwen winnen (1 keer), gevoel geven dat ze er mogen zijn (1 keer), afspraken nakomen 
(1 keer), zoeken naar de last die ISD’ers dragen (1 keer), zelf het initiatief nemen omdat 
ISD’ers dat niet doen (1 keer) en uit negatieve spiraal trekken (1 keer). Daarbij geven 5 
groepswerkers als antwoord op deze vraag dat het voeren van begeleidingsgesprekken niet 
anders is dan voor andere gedetineerden. 
De helft van het aantal groepswerkers geeft aan dat dit niet afwijkt van hetgeen men gewend 
is. 7 Groepswerkers geven aan dat dit wel afwijkt van hetgeen men gewend is en 1 
groepswerker geeft aan dat dit nauwelijks afwijkt. 
Alle 16 groepswerkers geven aan dat over het voeren van begeleidingsgesprekken niets is 
vastgelegd. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 10 aan wel, 2 nauwelijks en 5 geen 
begeleidingsgesprekken te voeren. Bij degenen die aangeven nauwelijks of wel 
begeleidingsgesprekken te varieert de wijze waarop. Zo worden genoemd: gerust stellen (1 
keer), werken aan stress (1 keer), werken aan emoties bij ISD’ers over andere disciplines (1 
keer), beantwoorden van vragen van ISD’ers (1 keer), mentorgesprek (1 keer), gesprekje over 
hoe het gaat (1 keer), motiverend gesprekje (1 keer) en frustraties over inhoud en voortgang 
van het reïntegratieplan wegnemen (1 keer). Daarbij geven 6 piw’ers als antwoord op deze 
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vraag dat het voeren van begeleidingsgesprekken niet anders is dan voor andere 
gedetineerden. 
Door 4 van de piw’ers wordt aangegeven dat de wijze waarop de begeleidingsgesprekken 
worden gevoerd afwijkt van hetgeen men gewend is. Bij 8 wijkt dit niet af en bij 5 is deze 
vraag niet van toepassing aangezien zij aangeven geen begeleidingsgesprekken te voeren. 
Alle 17 piw’ers geven aan dat er niets over het voeren van begeleidingsgesprekken is 
vastgelegd. 
 
Vraag 9: Leer je de ISD’ers discipline en structuur aan? Op welke wijze? Wijkt dat af van 

hetgeen je gewend bent? Wat is over het aanleren van discipline en structuur 
vastgelegd? 

Alle groepswerkers geven aan de ISD’ers discipline en structuur aan te leren. De wijze 
waarop dat gebeurt varieert. Zo worden genoemd: normen en waarden onder de aandacht 
brengen (3 keer), afhankelijk van de ISD’er / individueel bepaald (3 keer), aan de regels 
houden (2 keer), laten ervaren (1 keer), minder autoritair (1 keer), meer aandacht (1 keer), 
goed voorbeeld doet goed volgen (1 keer), het functioneren op de VBA staat centraal om daar 
van te leren (1 keer), afspraken nakomen (1 keer), omgangsvormen bespreken (1 keer), 
samenwerken (1 keer) en stimuleren dat ISD’ers naar zichzelf gaan kijken waarom ze dingen 
wel of niet doen (1 keer). Daarbij geven 6 groepswerkers als antwoord op deze vraag dat het 
aanleren van discipline en structuur aan ISD’ers niet anders is dan voor andere gedetineerden. 
Van de 16 groepswerkers geven 12 aan dat dit niet en 4 dat dit wel afwijkt van hetgeen men 
gewend is.  
Alle 16 groepswerkers geven aan dat er niets over het aanleren van discipline en structuur aan 
de ISD’ers is vastgelegd. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 14 aan wel, 2 nauwelijks en 1 niet de ISD’ers 
discipline en structuur aan te leren. Bij degenen die aangeven de ISD’ers nauwelijks of wel 
discipline en structuur aan te leren, varieert de wijze waarop. Zo worden genoemd: wijzen op 
hygiënenormen (2 keer), goed gedrag belonen (1 keer), wijzen op fatsoensnormen (1 keer), 
aangeven dat het niet alleen ikke-ikke-ikke is (1 keer), meer aandacht geven (1 keer), vaker op 
dingen wijzen (1 keer), bajesdiscipline en structuur duidelijk maken (1 keer), laag insteken (1 
keer), goed luisteren (1 keer), afspraken maken (1 keer) en rustig blijven (1 keer). Daarbij 
geven 10 piw’ers als antwoord op deze vraag dat het aanleren van discipline en structuur aan 
ISD’ers niet anders is dan voor andere gedetineerden. 
Van de 16 piw’ers geven 11 aan dat dit niet, 4 dat dit wel en 1 dat dit nauwelijks afwijkt van 
hetgeen men gewend is. Bij 1 piw’er is deze vraag niet van toepassing aangezien deze 
aangeeft de ISD’ers geen discipline en structuur aan te leren. 
Alle 17 penitentiair inrichtingswerkers geven aan dat er niets over het aanleren van discipline 
en structuur aan de ISD’ers is vastgelegd. 
 
Vraag 10:  Sta je open voor de problematiek van de ISD’ers? Op welke wijze? Wijkt dat af 

van hetgeen je gewend bent? Wat is over het openstaan voor de problematiek van 
ISD’ers vastgelegd? 

Van de 16 groepswerkers zeggen 15 open te staan voor de problematiek van de ISD’ers. 
Degene die niet open staat voor de problematiek van de ISD’ers geeft aan dat deze niet 
gemotiveerd zijn. Op de vraag op welke wijze de 15 open staan voor de problematiek van de 
ISD’ers geven 12 groepswerkers het antwoord dat dit logisch is en niet anders is dan voor 
andere gedetineerden. Verder worden nog genoemd: besef langdurig probleem (1 keer), niet 
zo maar te veranderen (1 keer), accepteren terugval (1 keer), zoeken naar probleemgebieden 
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(1 keer), meer verdiepen in de ISD’er in verband met complexere problematiek (1 keer), meer 
contact met psychologe (1 keer) en geen hoge eisen stellen (1 keer). 
Van de 16 groepswerkers geven 12 aan dit niet en 4 dat dit wel afwijkt van hetgeen men 
gewend is. 
Alle 16 groepswerkers geven aan dat over het openstaan voor de problematiek van ISD’ers 
niets is vastgelegd. 
 
Alle penitentiaire inrichtingswerkers geven aan open te staan voor de problematiek van de 
ISD’ers. Op de vraag op welke wijze de piw’ers open staan voor de problematiek van de 
ISD’ers geven 12  het antwoord dat dit logisch is en niet anders dan voor andere 
gedetineerden. Verder worden genoemd: affiniteit hebben (1 keer), meer begrip voor de 
ISD’er (1 keer), meer bewust zijn dat er mensen zijn die niet tegen de verlokkingen van de 
maatschappij kunnen (1 keer), interessen tonen (1 keer), inleven (1 keer), een luisterend oor 
bieden (1 keer) en doorverwijzen naar het bureau Terugdringen Recidive. 
Daarbij geven 10 piw’ers als antwoord op deze vraag dat het aanleren van discipline en 
structuur aan ISD’ers niet anders is dan voor andere gedetineerden. 
Van de 17 piw’ers geven 13 aan dit niet en 4 dat dit wel afwijkt van hetgeen men gewend is. 
Alle 17 penitentiair inrichtingswerkers geven aan dat over het openstaan voor de problematiek 
van ISD’ers niets is vastgelegd. 
 
Vraag 11:  Begeleid je de ISD’ers motiverend? Op welke wijze? Wijkt dat af van hetgeen je 

gewend bent? Wat is over het motiverend begeleiden vastgelegd? 
Alle groepswerkers zeggen de ISD’ers motiverend te begeleiden. De wijze waarop dat gebeurt 
varieert. Zo worden genoemd: motivatieontwikkeling (8 keer), weerstand overwinnen (4 
keer), geweten prikkelen (2 keer), goede zaken bekrachtigen (1 keer), voorlichten (1 keer), 
ragen beantwoorden (1 keer), verhelderen (1 keer), herhalen (1 keer), zoeken naar doelen (1 
keer), verhaal achter de persoon zoeken (1 keer), veilige omgeving creëren (1 keer), niet 
afrekenen op ambivalent gedrag (1 keer), beter voorbereid het gesprek in (1 keer), positieve 
zaken vergroten (1 keer), negatieve zaken verkleinen (1 keer), inwroeten in gesprek (1 keer), 
korte gesprekjes (1 keer), crisisinterventie (1 keer), aanknopingspunten vinden bij zaken die 
ISD’ers wel willen (1 keer), vaker in gesprek (1 keer), inzicht bieden en niet overhalen (1 
keer), laten nadenken over zichzelf (1 keer), niet oordelen (1 keer), band proberen te 
ontwikkelen (1 keer), spiegelen aan levenservaring (1 keer) en het creëren van een 
weegschaal van voor- en nadelen van gebruik of gedrag. 
De helft van het aantal groepswerkers geeft aan dat dit afwijkt van hetgeen men gewend is. 
De andere helft vindt dat het niet afwijkt.  
Alle 16 groepswerkers geven aan dat over het op motiverende wijze begeleiden van ISD’ers 
niets is vastgelegd. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers zeggen 14 wel, 1 nauwelijks en 2 niet motiverend te 
begeleiden. Bij degenen die aangeven nauwelijks of wel motiverend te begeleiden varieert de 
wijze waarop. Zo worden genoemd: gesprekken voeren (3 keer), weerstand overwinnen (2 
keer), motivatieontwikkeling (2 keer), spiegel voorhouden (2 keer), stimuleren tot 
gedragsverandering (2 keer), frustraties rondom reïntegratieplan wegnemen (2 keer), meer 
met de ISD’ers meedenken (1 keer), vaker met ISD’er in gesprek (1 keer), complimenteren (1 
keer), inzicht geven in de situatie waarin de ISD’er verkeerd (1 keer), niet oplossing opleggen 
(1 keer), zelfinzicht vergroten (1 keer), zichtbaar opkomen voor ISD’er ten opzichte van het 
bureau Terugdringen Recidive (1 keer), ISD’er duidelijk maken hoe waardevol de maatregel 
kan zijn (1 keer), uitleggen dat je problemen kan oplossen (1 keer), verduidelijken (1 keer) en 
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uitleggen (1 keer). Daarbij geven 3 piw’ers als antwoord op deze vraag dat het motiverend 
begeleiden niet anders is dan voor andere gedetineerden. 
Van de 17 piw’ers geven 8 aan dat dit niet, 6 dat dit wel en 1 dat dit nauwelijks afwijkt van 
hetgeen men gewend is. Bij 2 piw’ers is deze vraag niet van toepassing aangezien deze 
aangeven de ISD’ers niet motiverend te begeleiden. 
Alle ondervraagde piw’ers geven aan dat over het motiverend begeleiden van ISD’ers niets is 
vastgelegd. 
 
Vraag 12:  Op welke wijze wordt er op toegezien dat je de vijf hierboven genoemde taken ook 

daadwerkelijk uitvoert? 
Van de 16 groepswerkers geven 11 aan dat er geen, 1 dat er nauwelijks en 4 dat er wel 
toezicht is op het daadwerkelijk uitvoeren van de vijf genoemde uitvoeringstaken. Op 1 
groepswerker na geven echter alle ondervraagden aan dat er wel sprake is van een bepaalde 
mate van controle. Zo noemen de 15 groepswerkers verschillende manieren van controle: 
collega’s (11 keer), (GB-)rapportage (6 keer), afdelingshoofd (4 keer), teamoverleg (3 keer), 
tussentijds toetsing van de maatregel ISD zorgt voor interne controle (1 keer) en de ISD’er die 
je aanspreekt (1 keer). 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 11 aan dat er geen, 1 dat er nauwelijks en 5 
dat er wel toezicht is op het daadwerkelijk uitvoeren van de vijf genoemde uitvoeringstaken.  
Degenen die aangeven dat er (nauwelijks) sprake is van toezicht noemen alle 6 de (GB-) 
rapportage als de wijze waarop dit plaats vindt. 
 
Vraag 13:  Vraagt het werken met ISD’ers zelf om een andere benaderingswijze? Waaruit 

blijkt dat?  
Van de 16 groepswerkers geven 13 aan dat de ISD’ers een andere benaderingswijze nodig 
hebben. In eerste instantie geven 2 groepswerkers aan dat er geen andere benaderingswijze 
nodig is, maar bleek in het vervolg op het antwoord dat dit toch het geval is. Uiteindelijk geeft 
1 groepswerker aan dat de ISD’ers geen andere benaderingswijze behoeven. Op de vraag 
waaruit dat blijkt geven de groepswerkers de volgende antwoorden: meer werken aan 
motivatieontwikkeling (7 keer), weerstand overwinnen (4 keer), meer individueel (4 keer), als 
groepswerker ben je bezig te overtuigen (3 keer), laag insteken (3 keer), ISD’er kent zijn 
rechten en vergeet zijn plichten (3 keer), meer moeite om binding te creëren (2 keer), meer 
moeite om vertrouwen te winnen (2 keer), veel meer geduld (2 keer), zeer duidelijk in 
communicatie zijn (2 keer), ISD’ers hebben weinig last van het vastzitten (2 keer), als 
groepswerker ben je meer aan het trekken (2 keer), meer groepswerk (1 keer), meer diversiteit 
c.q. niveaus binnen de groep (1 keer), planmatig werken (1 keer), ISD’er is door de wol 
geverfd (1 keer), ISD’ers drammen, manipuleren en willen alles beheersen (1 keer), goede 
adviezen aan anderen, maar kijken slecht naar zichzelf (1 keer), meer aandacht voor de 
overgang van binnen naar buiten (1 keer), soms hopen op terugval als leermoment (1 keer) 
overschatten van ISD’ers (1 keer), kleine stapjes maken (1 keer), meer instanties bij betrokken 
(1 keer), veel meer aandacht (1 keer), claimender (1 keer), doen zich anders voor om zaken 
voor elkaar te krijgen (1 keer), meer moeite om werkrelatie aan te gaan (1 keer), ISD’ers 
willen met zo min mogelijk inspanning een zo hoog mogelijk rendement. (1 keer), ISD’ers 
zijn vooral bezig met zo snel mogelijk weer naar buiten gaan (1 keer), en ISD’ers zijn 
ongeduldig c.q. willen te snel (1 keer). 
De groepswerker die aangeeft geen andere benaderingswijze te hanteren bij ISD’ers zegt dat 
het verloop van het reïntegratieplan de richting bepaalt. Het heeft niet met de maatregel ISD 
te maken, maar met de persoon. 
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Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 13 aan dat het werken met ISD’ers om een 
andere benaderingswijze vraagt. De andere 4 geven aan dat dit niet zo is. Op de vraag waaruit 
dat blijkt geven de 13 piw’ers de volgende antwoorden: gaan uit van rechten en niet van 
plichten (3 keer), simpeler (2 keer), zijn labiel (2 keer), diefstal op afdeling (2 keer), veel 
drugsproblematiek (2 keer), als je niets doet ontwrichten de ISD’ers de afdeling (2 keer), 
klagen veel (1 keer), veel achterdocht (1 keer), eigen (straat)taal gebruiken (1 keer), hebben 
verwachtingen van de maatregel ISD die niet reëel zijn (1 keer), kort van stof zijn (1 keer), 
duidelijk zijn (1 keer), hebben geen ruggengraat (1 keer), laag niveau (1 keer), meer 
onverzorgd (1 keer), slechte hygiëne (1 keer), schooiender (1 keer), hebben veel kennis van 
het systeem (1 keer), afkeer tegen justitie (1 keer), uitspelen van personeel (1 keer), proberen 
eigen verantwoording te geven (1 keer), andere insteek nemen (1 keer), stuk voor stuk 
probleemgevallen (1 keer), vooral meer zorg bieden (1 keer), doorgewinterde boeven (1 keer), 
junkengedrag (1 keer), geen moeilijke woorden gebruiken (1 keer), herhalen (1 keer), leggen 
alles buiten zich zelf (1 keer), je moet meer opletten (1 keer) en veeleisender (1 keer).  
 
Vraag 14:  Stelt de organisatie andere eisen (dan het werken met reguliere gedetineerden) 

aan het werken met ISD’ers? Waaruit blijkt dat? Ben je daar voldoende toe 
uitgerust? Word je hierin voldoende ondersteund door de organisatie? 

Van de 16 groepswerkers geven 13 aan dat de organisatie geen andere eisen stelt aan het 
werken met ISD’ers. De 3 die aangeven dat er wel andere eisen worden gesteld noemen: 
taken los laten, verplichte samenwerking met het bureau TR, eigen weerstand overwinnen, TR 
is leidend, aanpassen en de cursus ISD. Bij de overige 13 is deze vraag niet van toepassing 
aangezien zij aangeven dat de organisatie geen andere eisen stelt. Op de vraag of de 
groepswerker daar voldoende toe uitgerust is geven 2 van de 3 aan dat dit niet anders is 
specifiek voor de ISD’ers. De laatste geeft aan voldoende te zijn uitgerust. Bij de overige 13 
is deze vraag niet van toepassing aangezien zij aangeven dat de organisatie geen andere eisen 
stelt. Op de vraag of de groepswerkers voldoende ondersteund worden door de organisatie 
geven 2 van de 3 aan dat dit niet anders is specifiek voor de ISD’ers. De andere geeft aan 
voldoende ondersteund te worden door de organisatie. Bij de overige 13 is deze vraag 
wederom niet van toepassing. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 16 aan dat de organisatie geen andere eisen 
stelt aan het werken met ISD’ers. De laatste geeft aan dat er wel andere eisen worden gesteld, 
namelijk: de cursus ISD en het toepassen van motivational interviewing. Deze respondent 
geeft vervolgens aan hiertoe voldoende te zijn uitgerust en weet zich voldoende ondersteund 
door de organisatie. Op de overige 16 zijn de 3 vervolgvragen niet van toepassing aangezien 
zij aangeven dat de organisatie geen andere eisen stelt aan het werken met ISD’ers.  
 
Vraag 15: Op welke wijze ben je voorbereid op het werken met ISD’ers? 
Van de 16 groepswerkers geven 13 aan niet te zijn voorbereid op het werken met ISD’ers. De 
overige 3 geven aan de cursus ISD te hebben gevolgd.  
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 10 aan niet te zijn voorbereid op het werken 
met ISD’ers. 6 Piw’ers hebben de cursus ISD gevolgd en 1 zegt voorlichting te hebben 
genoten. 
 
Vraag 16:  Vergt het werken met ISD’ers meer tijd, energie en moeite? Gaat dit ten koste van 

de tijd, energie en moeite die je besteed aan reguliere gedetineerden? 
Van de 16 groepswerkers geven 15 aan dat het werken met ISD’ers meer tijd, energie en 
moeite kost. Ter verduidelijking geven zij het volgende aan: veel afstemming met andere 
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disciplines c.q. intermediaire functie (overleg) (7 keer), weerstand overwinnen (3 keer), 
bemiddelen tussen ISD’er en het bureau TR (2 keer), ander resultaat (1 keer), lat lager leggen 
(1 keer), begin meer tijd investeren (1 keer), claimender (1 keer), grenzen verleggen (1 keer), 
intensiever (1 keer), kennen de trucjes van de groepswerkers (1 keer), leggen alles terug bij de 
groepswerker (1 keer), andere ingangen zoeken (1 keer), veel persoonlijkheidsproblematiek (1 
keer), veel hulpverleningservaring (1 keer), meer individueel (1 keer), uitgebreider 
rapporteren (1 keer), veel informatie verzamelen (1 keer), beperkte tijd (1 keer), veel regelen 
(1 keer), zijn negatief aanwezig op de groep, waardoor je deze (ISD’er en de groep) weer op 
de rails moet zetten (1 keer) en constant motiveren (1 keer). 
Alle 15 groepswerkers die aangeven dat het werken met ISD’ers meer tijd, energie en moeite 
kost geven aan dat dit ten koste gaat van de tijd, energie en moeite die besteed wordt aan 
reguliere gedetineerden. 
 
Van de 17 penitentiair inrichtingswerkers geven 5 aan dat het werken met ISD’ers niet meer 
tijd, energie en moeite vergt. De overige 12 geven aan dat dit wel het geval is. Ter 
verduidelijking geven zij het volgende aan: veel vragen van ISD’ers die je vervolgens aan een 
ander moet stellen c.q. intermediaire functie (4 keer), meer tijd (2 keer), meer aandacht (1 
keer), meer overleg (1 keer), meer gesprekken met ISD’ers (1 keer), wil je het goed doen dan 
wel (1 keer), meer rapporteren (1 keer), meer energie om de groep te kunnen draaien (1 keer), 
groep wordt beïnvloed door een hoop negativisme (1 keer), verstoren de harmonie binnen de 
groep (1 keer), combinatie van verslaving en psychiatrie (1 keer) en geen aansluiting tussen 
de verschillende instanties waardoor alles lang duurt (1 keer). 
Van de 12 penitentiair inrichtingswerkers die aangeven dat het werken met ISD’ers meer tijd, 
energie en moeite vergt geven 8 aan dat dit ten koste gaat van de tijd, energie en moeite die 
besteed wordt aan reguliere gedetineerden. De andere 4 zeggen dat dit niet het geval is.  
 


