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Kort & Krachtig

Management samenvatting
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De context
Op korte termijn dient het ministerie van 

Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel 

voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 

en detentiefasering in bij de Tweede 

Kamer. Dit wetsvoorstel houdt in dat 

gedetineerden voortaan niet meer vanzelf 

voorwaardelijk vrij komen na 2/3 van de 

straf. In plaats daarvan zal per gevangene 

individueel worden getoetst of hij/zij in 

aanmerking komt voor voorwaardelijke 

invrijheidstelling. Daarnaast wordt de 

periode van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling beperkt tot maximaal 2 

jaar. 

De hoofdvraag
Wat is de mening van burgers over de 

voorgenomen plannen rondom de 

voorwaardelijke invrijheidstelling en 

detentiefasering en wat betekent dit voor 

de communicatiestrategie en de 

ontwikkelde kernboodschap over dit 

onderwerp?

De uitdaging
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil 

een goede communicatiestrategie en 

kernboodschap over het wetsvoorstel 

ontwikkelen. Daarom wil ze weten hoe 

burgers aankijken tegen dit onderwerp 

door een concept-kernboodschap aan hen 

voor te leggen.  
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Hoofdconclusie
Het wetsvoorstel over voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering wordt in 

zijn essentie positief ontvangen door burgers. Echter, de kernboodschap is voor 

burgers te weinig concreet om het voorstel echt goed te kunnen beoordelen. De 

beperkte kennis van het huidige gevangeniswezen van burgers versterkt dit effect. De 

kernboodschap roept daarmee nog veel vragen op. In de communicatie over dit 

voorstel is het dus van belang meer uitleg en onderbouwing te geven. Dit komt niet 

alleen het begrip, maar ook de geloofwaardigheid en het draagvlak verder ten goede.

We lichten deze conclusie toe aan de hand van de vier onderdelen van de Message 

Box, onderdeel van Factor C, de werkwijze voor beleidscommunicatie vanuit de 

overheid.



Kernboodschap voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering 7

2. Urgentie 
Strenger straffen is wel degelijk een thema dat leeft onder 

burgers en waar draagvlak voor is. Tegelijkertijd zijn 

burgers, mede onder invloed van de media, van mening dat 

de overheid andere prioriteiten zou moeten stellen. 

Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter voorkoming van 

misdaad, het tegengaan van criminaliteit in de 

gevangenissen en het beperken/afschaffen van het verlof 

van tbs'ers. Het is dus niet duidelijk waarom juist deze en 

niet andere maatregelen prioriteit krijgen.

Burgers begrijpen in de meeste gevallen dat de overheid 

gedetineerden strenger wil straffen door de 

voorwaardelijke invrijheidstelling te beperken en daar 

voorwaarden aan te stellen. Ook begrijpen ze dat de 

overheid de terugkeer in de maatschappij goed wil 

waarborgen door al vanaf het begin van de detentie te 

werken aan re-integratie. Hoe de overheid dit plan precies 

wil uitvoeren wordt op basis van de kernboodschap alleen 

onvoldoende duidelijk. Men begrijpt dus wel de 

hoofdlijnen van het plan, maar weet niet hoe de concrete 

invulling eruit gaat zien.

1. Kwestie

4. Resultaat
In hoeverre de maatregelen leiden tot een groter gevoel 

van rechtvaardigheid voor de samenleving, meer 

genoegdoening voor de slachtoffers en meer veiligheid,  

vindt men op basis van de kernboodschap en de 

ontbrekende informatie lastig te beoordelen. Burgers 

weten bovendien niet (goed) hoe het huidige strafsysteem

en het gevangeniswezen in elkaar zitten en of het voorstel 

in vergelijking daarmee op deze punten tot een 

verbetering zal leiden.

3. Oplossing 
Burgers missen in de kernboodschap een duidelijke 

onderbouwing voor de aangekondigde maatregelen. Het 

voorstel roept daarom twijfels op over de praktische 

uitvoerbaarheid, de kosten en de geclaimde effectiviteit. 

Men twijfelt daar ook aan door negatieve berichtgeving in 

de media, bijvoorbeeld over het functioneren van de 

politie, het gevangeniswezen en de samenwerking tussen 

partijen. Tenslotte staan burgers tegenwoordig kritisch ten 

opzichte van de overheid en politici. De geloofwaardigheid 

van het plan komt daardoor onder druk te staan.
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Advies 
Op basis van onze conclusies adviseren we het ministerie van Justitie en Veiligheid om in de communicatie over het 

wetsvoorstel burgers meer context en uitleg te geven:

• Maak duidelijk voor wat voor daders/misdrijven de maatregelen zullen gelden en welke daarvan eventueel 

uitgesloten zullen zijn. Denk hierbij aan tbs'ers.

• Leg beter uit hoe de voorwaardelijke invrijheidstelling precies zal werken: wie controleert en beoordeelt of 

gedetineerden in aanmerking komen, hoe wordt hierin het misdrijf en het gedrag van de gedetineerde 

meegewogen, welke vrijheden maken er onderdeel van uit en met wel doel?

• Licht de invulling van de detentiefasering concreet toe: hoe wordt dit plan concreet en op maat ingevuld, hoe 

draagt dit bij aan succesvolle re-integratie en wie zijn daarbij betrokken? 

• Onderbouw de geclaimde noodzaak en effectiviteit met concrete bewijzen. Betrek hierin experts en 

(wetenschappelijk of toegepast) onderzoek en cases (bijvoorbeeld uit andere landen).

• Geef ter vergelijking uitleg over de werking van het bestaande systeem en wat er precies anders is aan het 

nieuwe versus het huidige systeem. Het gaat dan met name over de wijze waarop de re-integratie nu en straks 

geregeld is. Dit helpt om te kunnen beoordelen of het plan een verbetering is ten opzichte van de huidige 

situatie.

• Probeer bovenstaande elementen ook mee te nemen in de optimalisatie van de kernboodschap. Streef daarbij 

naar actief, kort en bondig taalgebruik dat voor iedereen begrijpelijk is. Het maatregelenpakket is immers best 

complex en het onderwerp kan sterke emoties oproepen. Het is van belang te voorkomen dat mensen verkeerde 

conclusies trekken. Specifieke knelpunten en suggesties voor optimalisatie beschrijven wij in de resultaten.
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Overall beoordeling kernboodschap
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Inleiding 
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In dit onderzoek hebben we met burgers gesproken over het 

wetsvoorstel rondom de voorwaardelijke invrijheidstelling en 

detentiefasering. Dat deden we door hen een kernboodschap 

voor te leggen. Deelnemers hebben deze boodschap eerst 

individueel beoordeeld en daarna is deze plenair besproken. 

In de analyse hanteren we de Message Box. Met dit model 

kan gecheckt worden of de boodschap, de oplossing en de 

voordelen aansluiten op de vraag van de doelgroep. 

We zullen de resultaten daarom beschrijven aan de hand van 

de vier niveaus die onderdeel uitmaken van de Message Box. 

Dit helpt het ministerie de boodschap te formuleren vanuit het 

probleem zoals de doelgroep die ervaart en verwoordt. 

Straf is straf, gevangenen moeten vrijheden verdienen  

Opsluiting in de gevangenis is bedoeld om daders te straffen, slachtoffers genoegdoening te 

bieden, de samenleving te beschermen en herhaling te voorkomen. Op zeker moment komt 

de gevangenisstraf namelijk ten einde. Voor het zover is, helpt een overgangsperiode buiten 

de gevangenismuren om te voorkomen dat ex-gevangenen terugvallen in crimineel gedrag. In 

die tijd werken gedetineerden onder toezicht en met begeleiding aan hun terugkeer in de 

maatschappij. 

Die periode, de voorwaardelijke invrijheidstelling, begint nu nadat een gevangene twee derde 

van zijn straf heeft uitgezeten. Daardoor brengen gevangenen een ruime periode van hun 

straf, soms tot wel tien jaar, niet in de gevangenis door. 

Tijd om te wennen aan een terugkeer in de samenleving, zodat de gedetineerde niet in zijn 

oude gedrag vervalt, is belangrijk. Maar zo’n lange periode om te re-integreren, vindt het 

kabinet niet nodig. De slachtoffers en de samenleving ervaren het als onrechtvaardig dat 

degenen met de zwaarste straffen de langste periodes voorwaardelijk vrij komen. Om daar 

een einde aan te maken wil het kabinet de voorwaardelijke invrijheidstelling beperken tot 

maximaal twee jaar. 

Daarnaast vindt het kabinet het niet juist dat gedetineerden een wettelijk recht hebben op 

voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze en andere vrijheden – zoals verlofdagen en extra uren 

buiten de cel om bijvoorbeeld te sporten – zouden gedetineerden moeten verdienen door 

goed gedrag te laten zien. Dit vormt een stok achter de deur om gevangenen aan te zetten 

hun leven te beteren. 

Goed gedrag betekent dat een gevangene actief werkt aan gedragsverandering en aan zijn 

terugkeer in de maatschappij. Het kabinet wil dat vanaf dag één in de gevangenis gaan 

stimuleren en ondersteunen. Dat gebeurt door gevangenispersoneel, maar ook door 

medewerkers van de reclassering en gemeenten. 

Bij binnenkomst stellen deze partijen gezamenlijk met de gevangene een plan op, gericht op 

wat hij kan en nodig heeft. Aan de hand van dat plan zit de gevangene zijn straf uit. Goed 

gedrag loont, maar slecht gedrag wordt bestraft door vrijheden in te trekken of niet te 

verlenen. 

Deze inrichting van de gevangenisstraf vergroot de kans op een veilige terugkeer naar het 

‘gewone leven’. De voorgestelde aanpak klopt ook beter met de bedoeling van 

gevangenisstraffen en komt meer tegemoet aan de roep om rechtvaardigheid in de 

samenleving.  

De kernboodschap
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Kwestie: boodschap op hoofdlijnen begrepen
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Na het lezen van de kernboodschap begrijpt het merendeel 

van de respondenten dat de overheid gedetineerden strenger 

wil straffen door de voorwaardelijke invrijheidstelling te 

beperken en daar voorwaarden aan te stellen. Ook begrijpt 

men dat de overheid de terugkeer in de maatschappij goed 

wil waarborgen door al vanaf het begin van de detentie te 

werken aan re-integratie. 

Hoe de overheid dit plan precies wil uitvoeren wordt echter op 

basis van de kernboodschap alleen onvoldoende duidelijk. 

Dat maakt de kernboodschap een aantal vragen oproept: 

• Voor welke type daders en misdrijven gelden de 

maatregelen? Gelden deze ook voor daders waarvan het 

idee bestaat dat ze nooit meer veilig terug kunnen keren in 

de maatschappij omdat ze hun leven niet zullen beteren. 

Men denkt hierbij aan o.a. aan tbs’ers en  

zedendelinquenten.

• Op welke strafduur hebben deze maatregelen vooral effect

en staat dat altijd in verhouding tot de straf?

• Wat houdt voorwaardelijke invrijheidstelling precies in? 

Wat mag/moet een gedetineerde precies doen in deze tijd 

en hoe draagt dit bij aan een veilige terugkeer? 

• Waarom is gekozen voor een periode van 2 jaar? Is dat 

voldoende, moet dat niet per individu bekeken worden? 

• Hoe dragen vrijheden als verlofdagen en extra uren buiten 

de cel bij aan een veilige terugkeer? Zijn deze vrijheden 

een recht (dat afgenomen kan worden) of een 

verworvenheid?  

• Hoe kunnen vrijheden verdiend worden, wie controleert en 

beoordeelt dit? Hoe wordt voorkomen dat de gedetineerde 

onterecht vrijheden verdient (door te veinzen of 

manipuleren)?

• Wat is goed gedrag en hoe wordt dit beoordeeld? 

• Wat betekent het dat er vanaf dag 1 gewerkt wordt aan de 

terugkeer? Is dit haalbaar en wenselijk? Moet men niet 

eerst gestraft worden voordat men gaat werken aan de 

terugkeer? 

• Hoe ziet het plan voor de re-integratie eruit? Is dit op maat 

gemaakt? Welke experts zijn daarbij betrokken anders dan 

gevangenispersoneel, medewerkers van de reclassering 

en gemeenten (men denkt aan psychologen en 

psychiaters). Hoe draagt het plan concreet bij aan een 

veilige terugkeer? 

• Wat gebeurt er met gedetineerden die helemaal niet mee 

willen werken? Mogen zij terug de maatschappij in en hoe 

wordt de terugkeer dan begeleid?

Concrete invulling echter onvoldoende beschreven in de kernboodschap om goed te beoordelen
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Meer uitleg nodig
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Dit betekent dat er in de communicatie aandacht moet zijn voor de vragen van het publiek

Ik kan me in het idee 

vinden, maar de tekst is 

vaag.

- Man, 46 jaar

Gelet op de hoeveelheid vragen is het 

in de communicatie over het 

wetsvoorstel van belang meer uitleg te 

geven over de exacte invulling van de 

maatregelen. Dit komt niet alleen het 

begrip, maar ook de geloofwaardigheid 

en het draagvlak verder ten goede.

Over het draagvlak meer op de 

volgende pagina.

Als je heel lang vastzit, 

is twee jaar dan wel 

genoeg? En als dat 

voor iedereen zo is, 

dan lijkt me dat ook een 

beetje oneerlijk.

- Vrouw, 20 jaar

Wat voor type plan is 

dat dan? Hoe ga je dat 

opzetten? 

- Vrouw, 26 jaar

Welke partijen hebben ermee te 

maken, wie controleert het en 

gebeurt dat eerlijk?

- Man, 63 jaar
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Urgentie: draagvlak voor uitgangspunten wetsvoorstel
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Strenger straffen is een thema dat leeft onder burgers. Er lijkt 

breed draagvlak voor het plan om strenger te straffen. Veel 

van de gesproken respondenten zijn van mening dat rechters 

mild straffen, zeker in vergelijking met andere landen, zoals 

Amerika. Toch zijn de meningen over dit onderwerp vaak 

verdeeld: waar de een vindt dat er niet streng genoeg gestraft 

kan worden, kijkt de ander met een meer genuanceerde blik 

tegen het onderwerp aan. Strenger straffen is goed, zolang 

het nuttig is.

Men vindt ook dat (de meeste) daders een tweede kans 

verdienen en goed voorbereid moeten worden op een veilige 

terugkeer in de maatschappij. Onder invloed van 

berichtgeving in de media, heeft men echter niet niet altijd het 

idee dat dit goed gebeurt.

Dat alles maakt dat het hier om een complex onderwerp gaat. 

Het roept soms heftige emoties op maar stelt burgers ook 

voor dilemma’s over de vraag hoe strenger straffen zich 

verhoudt  ten opzichte van het terugkeren in de maatschappij 

en mensen een tweede kans geven.  Goede uitleg over en 

onderbouwing van het wetsvoorstel is daarom belangrijk om 

erachter te kunnen staan.

De juiste prioritering?

Goede uitleg is ook nodig over de reden waarom de overheid 

prioriteit geeft aan juist deze maatregelen en niet aan andere 

maatregelen, bijvoorbeeld ter voorkoming van misdaad, het 

tegengaan van criminaliteit in de gevangenissen en het 

beperken/afschaffen van het verlof van tbs’ers. Mede onder 

invloed van berichten in de media hierover, vraagt een deel 

van de respondenten zich dan ook af of de regering met dit 

wetsvoorstel wel de juiste prioriteiten stelt.

Maar onder invloed van de media is strenger straffen niet het belangrijkste issue

Ik heb net een stuk 

gelezen in de krant dat 

criminelen in de 

gevangenis gewoon 

doorgaan met 

misdaden.

- Man, 63 jaar

Mijn eerste reactie: 

goed dat ze ermee 

bezig zijn, maar er zijn 

misschien wel dingen 

die belangrijker zijn.

- Man, 43 jaar
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Oplossing: geloofwaardigheid onder druk 
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Praktische uitvoerbaarheid, kosten en effectiviteit

Burgers missen in de kernboodschap een duidelijke 

onderbouwing voor de aangekondigde maatregelen. Het 

voorstel roept daarom twijfels op over de praktische 

uitvoerbaarheid, de kosten en de geclaimde effectiviteit van 

de aangedragen oplossingen.

Een goede onderbouwing vergroot de geloofwaardigheid van 

de boodschap en het draagvlak voor het plan. Beiden staan 

nu onder druk. Niet alleen omdat men een duidelijke uitleg 

mist, maar ook omdat er regelmatig negatieve berichten in de 

media verschijnen. Bijvoorbeeld over het functioneren van 

politie en justitie en het gevangeniswezen en de (gebrekkige) 

samenwerking tussen instanties die betrokken zijn bij de 

veilige terugkeer van gedetineerden in de samenleving en de 

ernstige gevolgen die dit kan hebben. Daarnaast is een deel 

van de respondenten ook kritisch ten aanzien van de overheid 

en politici (zie kader rechts). 

De gewenste onderbouwing kan op verschillende manieren 

gegeven worden:

• Door experts te betrekken uit de wetenschap of van 

relevante instanties.

• Door inzichten uit (wetenschappelijk of toegepast) 

onderzoek te gebruiken.

• Door cases en voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat 

de aanpak goed werkt.

• Door uitleg te geven over het huidige systeem.

Meer onderbouwing nodig voor noodzaak en geclaimde effectiviteit van het voorstel

De kritische burger

Een deel van de respondenten denkt dat 

rechtse politici ‘makkelijk’ willen scoren met 

dit voorstel, zonder daarbij na te denken 

over de kosten die dit plan met zich mee kan 

brengen. Sceptici verwachten dat de 

voorgenomen maatregelen duur uitpakken, 

omdat ze denken dat deze meer controle en 

mankracht kosten dan nu het geval is. 
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Respondenten over de oplossing
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Het initiatief vind ik goed, maar de 

manier waarop ze het uitleggen is 

vaag. Dat doet mij twijfelen aan de 

effectiviteit van dit plan.
- Vrouw, 26 jaar

Ik geloof niet dat 

mensen hun leven 

gaan beteren als ze 

mogen sporten in de 

gevangenis.

- Vrouw, 28 jaar

Ik denk dat dit veel geld gaat kosten. 

Al die mannetjes die dat moeten 

gaan uitvoeren. Daar betalen wij 

belasting voor.
- Man, 63 jaar

Ik mis de onderbouwing. 

Waarom denken ze dat 

dit gaat werken. Het 

voelt intuïtief. Ik bedacht 

meteen veel 

tegenargumenten 

- Vrouw, 28 jaar
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Resultaat: moeilijk om effecten in te schatten
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Kritische burger moet nog overtuigd worden

Hoe veilig is Nederland?

Daarover lijken de meningen verdeeld. 

Een deel van de respondenten heeft het 

idee in een veilig land te wonen. 

Anderen hebben het gevoel dat de 

onveiligheid toeneemt door groeiende 

criminaliteit en het milde strafklimaat. 

Misdaad loont daarom in hun ogen.

Perceptie rechtstaat

Respondenten hebben een overwegend positief beeld van de 

Nederlandse rechtstaat, zeker wanneer ze deze vergelijken 

met die van andere landen. Enkelen plaatsen wel 

vraagtekens bij de onafhankelijkheid van rechters. Zij denken 

dat deze soms ontvankelijk zijn voor de misleidende verhalen 

van criminelen en hun advocaten. Sommigen denken ook dat 

inperking van de voorwaardelijke invrijheidstelling ertoe kan 

leiden dat de strafeis lager wordt en rechters ook minder 

lange straffen op zullen leggen. 

Inschatting effecten

Veiliger wordt het pas echt als de criminaliteit verder afneemt. 

En daar wordt in dit plan niet over gesproken. Als zwaarder 

gestraften langer vastzitten dan nu het geval is, dan 

appelleert dit wel aan gevoelens van (meer) veiligheid en 

rechtvaardigheid. 

Maar hoe het plan in de praktijk uitpakt is volgens 

respondenten erg afhankelijk van het individu, de aard van 

het misdrijf, het plan van aanpak en hoe goed betrokken 

partijen met elkaar samenwerken. En omdat daarover nog 

veel vragen leven naar aanleiding van de kernboodschap, 

vindt men het lastig in te schatten of de maatregelen het 

geclaimde resultaat zullen hebben.

Omdat de meeste mensen bovendien niet goed bekend zijn 

met het huidige systeem, vindt men ook het moeilijk te 

beoordelen of het voorstel in vergelijking daarmee tot een 

verbetering zal leiden.
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Respondenten over verwacht resultaat 
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Tien jaar is lang. Ik heb het idee dat 

mensen dan nog wel gevaarlijk 

kunnen zijn, dus het voelt wel veiliger 

als ze later vrijkomen
- Vrouw, 28 jaar

Ik denk niet dat Nederland hier 

veiliger van wordt. Ze kunnen 

vanuit de gevangenis ook 

zakendoen. 
- Man, 31 jaar

Het geeft me een goed 

gevoel dat een dader niet 

overal meer mee wegkomt. 

- Vrouw, 60 jaar
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Detailopmerkingen kernboodschap
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Tone of voice soms streng, soms vriendelijk
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Naast de gewenste uitleg en onderbouwing op genoemde 

punten van de kernboodschap in de communicatie, is er nog 

een aantal opmerkingen gemaakt over de formulering van de 

kernboodschap.

Tone of voice

Men vindt de toonzetting van de kernboodschap variëren. 

Sommige onderdelen zijn wat strenger geformuleerd (waar 

het gaat over straffen, afnemen van vrijheden, stok achter de 

deur), andere onderdelen klinken wat vriendelijker (waar het 

gaat over het plan van aanpak). Hoe men dit beoordeelt is 

afhankelijk van de eigen opvattingen. Sommigen vinden dat 

er niet streng genoegd gestraft kan worden. Voor hen mag de 

toonzetting best nog strenger, anderen hebben een milder 

standpunt. Hen klinkt de tekst op sommige punten juist wat te 

streng in de oren.

Tekstbegrip

De tekst is voor hoger opgeleiden beter begrijpelijk dan voor 

lager opgeleiden. Wat hierbij niet helpt is dat de zinnen vrij 

lang zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van tussenzinnen. De 

tekst doet daarom ook wat ambtelijk en wollig aan. Een meer 

korte en bondige formulering kan dit verhelpen.

Taalgebruik 

Op sommige punten vindt men de tekst wat populistisch 

aandoen. Voorbeelden daarvan zijn:

• de titel: ‘straf is straf, gevangenen moeten vrijheden 

verdienen’ (zie ook de volgende pagina).

• zinnen in de laatste twee alinea’s: ‘goed gedrag loont, 

maar slecht gedrag wordt bestraft’, ‘meer tegemoet komen 

aan de roep om rechtvaardigheid in de samenleving’.

Tekst mag korter en bondiger en op punten minder populistisch

Ik vind de toon waar het 

gaat om straffen vrij 

hard.

- Man, 34 jaar

Die periode van twee 

jaar, daar winnen ze 

zieltjes mee.

- Man, 63 jaar
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Titel

Naast dat men de titel populistisch van toon vindt, wijzen 

respondenten de titel ook om een andere reden af. Het 

verband tussen straf en vrijheden is op dat moment nog 

helemaal niet duidelijk. Het alternatief ‘straffen en 

beschermen’ is evenmin duidelijk: wat heeft het een precies 

met het ander te maken, vraagt men zich af. In de tekst wordt 

verder niet gerefereerd aan het begrip ‘beschermen.’

Woordkeuze 

Genoegdoening

Respondenten onderschrijven dat het opleggen van 

gevangenisstraf belangrijk is voor de slachtoffers. Maar of er 

sprake is van genoegdoening is erg afhankelijk van de aard 

van het misdrijf, of de dader spijt heeft getoond en de impact 

op het dagelijks leven van het slachtoffer en de direct 

betrokkenen. Genoegdoening impliceert namelijk dat de straf 

weggestreept kan worden tegen de gevolgen van het misdrijf. 

En daarvan is volgens burgers lang niet altijd sprake, zeker 

niet als ze van mening zijn dat het Nederlandse strafklimaat 

mild is. Het ligt daarmee voor de hand het woord 

‘genoegdoening’ meer te nuanceren in de tekst.

Gedetineerden 

Gedetineerden is een woord dat iedereen kent. Het klinkt 

neutraal (anders dan misdadigers, gevangenen of 

criminelen). Het is dus goed om dit woord in de communicatie 

te hanteren.

Tien jaar

Het vergt enig rekenwerk om te achterhalen wat de 

voorwaardelijke invrijheidstelling precies inhoudt en bij welke 

strafmaat dit consequenties kan hebben voor gedetineerden. 

Het helpt dus om een concreet voorbeeld te noemen. Het 

komt echter niet heel vaak voor dat de rechter straffen van 30 

jaar oplegt. Dus hoewel het sprekend voorbeeld is, is het niet 

erg realistisch dat dit voor veel gedetineerden geldt.

Klopt beter met de bedoeling van gevangenisstraf

De bedoeling van gevangenisstraf is meerledig: het heeft een 

functie voor de maatschappij, de slachtoffers/nabestaanden 

en de dader zelf. Het is daarmee niet voor iedereen duidelijk 

wat precies bedoeld wordt met deze zin. 

Woordkeuze kan hier en daar verbeterd worden



Kernboodschap voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering JOB NUMBER: 23334

Respondenten over de tekst

21

Sommige stukken zijn 

wat overtrokken. 

Wanneer komt het nou 

voor dat je 30 jaar 

krijgt?

- Man, 43 jaar

Gedetineerden is netter 

en duidelijker dan 

gevangenen.

- Vrouw, 55 jaar

Straffen en 

beschermen? Ik kan 

dat niet uit de tekst 

opmaken.

- Man, 46 jaar

Ik vind het helemaal 

niet streng overkomen. 

Eerder lief. Ik mis een 

beetje de power.

- Vrouw, 46 jaar

Ze proberen wel om begrijpelijk te zijn, maar de 

zinsopbouw is soms complex. Daardoor komt de 

informatie niet goed binnen.

- Vrouw, 28 jaar
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METHODE
KWALITATIEF

Focusgroepen 

minuten

90

Duur focusgroepen

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit 

algemeen Nederlands publiek.

De criteria waar de doelgroep aan voldeed 

staan op de volgende pagina.

De gesprekken zijn gevoerd op de 

onderzoekslocatie van Blauw Research, Cool 

63, Rotterdam

Respondenten zijn geselecteerd door Bureau 

Fris. Zij ontvingen een onkostenvergoeding 

van €40 voor hun deelname. 

Blauw Research en Bureau Fris 

onderschrijven de ESOMAR/ICC richtlijnen.

Male

123

Onder die steden, 

welke vanoud.

18 december 2018

Veldwerkperiode

focusgroepen

3

Met elk 6 

deelnemers 
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Respondenten voldeden aan de volgende criteria:

• Algemeen Nederlands publiek

• Spreiding naar leeftijd (18+), geslacht, opleidingsniveau, 

inkomen en culturele achtergrond

• Spreiding in politieke voorkeur en attitude t.a.v. van 

straffen en maatregelen door de Nederlandse overheid.

Per groep zijn 2 reservedeelnemers uitgenodigd om 

eventuele uitval op te vangen. Zij ontvingen een vergoeding 

van € 15.

Deelnemers zijn versluierd uitgenodigd. Zij wisten dus niet 

wie de opdrachtgever van het onderzoek was en wat het 

onderwerp van gesprek precies zou zijn. Ten behoeve van de 

werving hebben wij een instructie met een screener

opgesteld. 

De gesprekpuntenlijst is in 

samenwerking met het 

ministerie van JenV

opgesteld.

Opnamen 

Van alle sessies zijn 

beeldopnamen gemaakt. 

Deze dienden, samen 

met de observaties van 

de onderzoekers, als 

basis voor de analyse 

van de resultaten. 


