Onderbouwing Ex-gedetineerden berekening o.b.v. Effecten
Categorie baten

Parameter

Onderbouwing

Uitkering

Kans om vanuit werkloosheid de
volgende maand werk te hebben
(zonder interventie)

In 1993 waren ruim 50% van de cliënten van de reclassering werkloos
of arbeidsongeschikt. De maandelijkse transitiekansen van werk naar
werkloosheid en van werkloosheid naar werk zijn hier zo gedeﬁnieerd
dat het aandeel zonder werk na 1 jaar 50 procent is.

aanname

Uitkering

Kans om vanuit werk de volgende
maand zonder werk te zijn (zonder
interventie)

In 1993 waren ruim 50% van de cliënten van de reclassering werkloos
of arbeidsongeschikt. De maandelijkse transitiekansen van werk naar
werkloosheid en van werkloosheid naar werk zijn hier zo gedeﬁnieerd
dat het aandeel zonder werk na 1 jaar 50 procent is.

aanname

Uitkering

Effect interventie op kans om vanuit
werkloosheid de volgende maand
werk te hebben

Met de interventie kan de kans om na 1 maand werk te vinden in
het slechtste geval niet veranderen en in het beste geval verdubbeld
worden. Uit de internationale literatuur is niet 100 procent zeker of de
verdubbeling van de kansen op werk aan de interventie kunnen worden
toegeschreven, vandaar de ondergrens van 0.07. Het maximale effect
van een interventie gericht op werk in de gevangenis dat we in de internationale literatuur hebben gevonden was een verdubbeling van de
kansen op werk na ontslag uit de gevangenis, vandaar de bovengrens
van 0.14. Onze voorkeur gaat uit naar een midden scenario, waarin de
kans om werk te vinden met 50 procent toeneemt.

Uitkering

Effect interventie op kans om vanuit
werk de volgende maand zonder
werk te zijn

Geen informatie over dit effect. De overgangskans met interventie is
gebaseerd op de aanname dat deze overgangskans in het beste geval
iets (met een derde) afneemt. In het midden scenario (het meest waarschijnlijke) nemen we aan dat de overgangskans nog iets minder (met
ongeveer 20 procent) afneemt. In het laagste scenario heeft de interventie geen effect op de overgangskans, omdat in de literatuur geen volledige zekerheid is over de effecten van de interventie op de overgangskansen.

Veiligheid

Kans om vanuit vrijheid de volgende maand in de gevangenis te zijn
(zonder interventie)

In 2007 had 49,3 procent van de ex-gedetineerden binnen twee jaar
weer contact met Justitie. Op basis van dit cijfer is de transitiekans per
maand van vrijheid naar gevangenis berekend van 3 procent.

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar, M. Blom,
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hard

Veiligheid

Kans om vanuit de gevangenis de
volgende maand vrij te zijn (zonder
interventie)

De gemiddelde duur van door de rechter opgelegde gevangenisstraffen
was in 2010 163 dagen. Hieruit leiden we een transitiekans per maand
van gevangenis naar vrijheid van 20 procent.

Kalidien, S.N., N.E. de Heer-de Lange,
M.M. van Rosmalen (2011), Criminaliteit en Rechtshandhaving 2010,
WODC.

hard

Veiligheid

Effect interventie op kans om vanuit
vrijheid de volgende maand in de
gevangenis te zijn

De kans op recidive kan als gevolg van een interventie in het slechtste
geval niet veranderen, en in het beste geval met 25 procent afnemen.
Een literatuuroverzicht die alleen methodologisch sterk, experimenteel
onderzoek bekijkt, komt tot de conclusie dat interventies geen signiﬁcant effect hebben op terugval. Vandaar de ondergrens van 0. Een
ander overzicht dat meer verschillende studies meeneemt komt tot de
conclusie dat de kans op recidive met ongeveer 20 procent teruggaat als
gevolg van een interventie. Dit beeld komt ook overeen met de brutoeffecten die voor de Nederlandse interventies uit de short-list voor exgedetineerden zijn gevonden. Vandaar de bovengrens van 0.25. Onze
voorkeur gaat uit naar een midden scenario, waarin de kans op recidive
met 12,5 procent afneemt.
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onderbouwd

Veiligheid

Effect interventie op kans om vanuit
de gevangenis de volgende maand
vrij te zijn

We veronderstellen dat de interventie geen effect heeft op de kans om
van gevangenis naar vrijheid over te gaan, dat is op de duur van de
gevangenisstraf die bij recidive opgelegd wordt.
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