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Samenvatting
De hoge recidivecijfers onder jeugdige delinquenten worden als een groot maatschappelijk
probleem beschouwd. De afgelopen decennia zijn er verschillende nazorgprogramma’s
ontwikkeld om de kans van jeugdige en jongvolwassen daders op een succesvolle reintegratie te vergroten. Over de effectiviteit en werkingsmechanismen van deze interventies
was tot nu toe echter veel onduidelijk. Chrissy James heeft daarom in het kader van haar
proefschrift een meta-analyse uitgevoerd om een gedegen overzicht te krijgen van de
effectiviteit van de bij ons bekende en wetenschappelijk onderzochte nazorginterventies voor
jeugdige en jongvolwassen daders. De resultaten wijzen er op dat de nazorg het meest
effectief is als de interventie goed geïmplementeerd en intensief van aard is, bestaat uit
individuele behandeling en is gericht op jongvolwassenen met een hoog recidiverisico.
Daarnaast is er een Randomized Controlled Trial (RCT) uitgevoerd om de nazorginterventie
Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) te evalueren ten opzichte van een groep die
‘treatment as usual’ (TAU) kreeg aangeboden. NPT is een intensief nazorgprogramma voor
ernstig delinquente jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 24 jaar, die start in de laatste fase
van detentie en 9 maanden duurt. Resultaten geven aan dat er geen directe interventieeffecten zijn op een van de uitkomstmaten: recidive, agressief gedrag, cognitieve
vertekeningen, pro-criminele attitude, coping en prosociale vaardigheden. Moderatoranalyses toonden echter een aantal interactie-effecten van etniciteit en coping vaardigheden
voor zowel NPT als controlegroep jongeren.
Concluderend, kan worden gesteld dat er geen overtuigend bewijs is gevonden voor de
meerwaarde van NPT boven op wat jeugdige en jongvolwassen elders in het kader van
nazorg krijgen aangeboden. Mogelijke verklaringen voor het ontbreken van positieve
interventie-effecten en implicaties voor de praktijk worden in de algemene discussie van het
proefschrift besproken. Daarnaast komt een en ander aan bod tijdens de openbare verdediging
van het proefschrift op 22 april a.s. om 11.00 uur in de Aula van de UvA.

