De drie reclasseringsorganisaties
(3RO) voeren vanaf 1 mei 2018 de
nieuwe RISC in, een geïntegreerd
risicotaxatie- en adviesinstrument.
In deze factsheet vindt u meer
informatie over de nieuwe RISC.
gestructureerde basis voor reclasseringsadviezen
De nieuwe RISC is een risicotaxatie- en adviesinstrument
waarmee de reclassering op gestructureerde wijze de risicoen beschermende factoren in beeld brengt, een inschatting
maakt van het recidiverisico en een advies over bijzondere
voorwaarden formuleert. Het instrument bevat ook specifieke
vragen die aanzetten tot slachtofferbewust werken. Daarnaast
is een aantal verdiepende instrumenten geïntegreerd voor
onder andere zeden en gewelddadig extremisme. De nieuwe
RISC vormt de basis van reclasseringsadviezen in alle fasen
van het strafproces en is toepasbaar bij een voorgeleiding RC,
rechtszitting, penitentiair programma, tbs of voorwaardelijke
invrijheidstelling. Afhankelijk van de ernst van de casus en
de fase in het strafproces kan de nieuwe RISC beknopt of
uitgebreid worden ingevuld. Daarnaast bevat de nieuwe RISC
ook het ASR wegingskader om, indien van toepassing, een goed
advies te kunnen geven of het jeugd- of volwassenstrafrecht
toegepast moet worden.
inschatting recidiverisico met OXREC
Onderdeel van de nieuwe RISC is de OXREC. De OXREC
ondersteunt de reclasseringswerker bij het maken van een
gestructureerd professioneel oordeel. Het is een actuarieel
risicotaxatie-instrument van de University of Oxford waarmee
op basis van statische en dynamische factoren een statistische
berekening wordt gemaakt van de kans op zowel algemene en
geweldsrecidive binnen 1 en 2 jaar. In 2017 is de OXREC door de
University of Oxford gevalideerd voor Nederland op basis van
data van het CBS, het WODC en de 3RO.
specifieke doelgroepen
In de nieuwe RISC zijn verdiepende instrumenten geïntegreerd
die de reclasseringswerker ondersteunen bij het maken van een
risicoanalyse voor specifieke doelgroepen.
• Zeden: om het risico van toekomstig seksueel en gewelddadig
delictgedrag bij zedendelinquenten in te kunnen schatten,
zijn de Static, Stable en Acute (SSA) geïntegreerd in de nieuwe
RISC. De SSA is een combinatie van statische en dynamische
instrumenten en is wereldwijd het meest gebruikte
instrument voor het inschatten van het recidiverisico bij
zedendelinquenten.
• Gewelddadig extremisme: Om het risico op gewelddadig
extremisme in kaart te brengen, is de VERA-2R (Violent
Extremism Risk Assesment, Revised) geïntegreerd in de
nieuwe RISC. De VERA-2R geldt inmiddels als het leidende
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risicoanalyse-instrument voor gewelddadig extremisme.
Het is een internationaal erkend instrument van het NIFP en
wordt breed gebruikt binnen de strafrechtsketen.
• Relationeel geweld: de nieuwe RISC bevat de B-SAFER, een
instrument voor het beoordelen van het risico op relationeel
geweld. Hierin worden op gestructureerde wijze de
kwetsbaarheidskenmerken van het slachtoffer en het risico
op relationeel geweld in kaart gebracht.
• Licht verstandelijke beperking: bij een vermoeden van een
licht verstandelijke beperking, kan de reclasseringswerker de
SCIL gebruiken. De SCIL is een korte screeningslijst waarmee
snel en eenvoudig vastgesteld kan worden of er mogelijk
sprake is van een LVB.
opbouw reclasseringsrapport
Het reclasseringsrapport dat met gebruik van de nieuwe RISC
wordt aangeboden, lijkt in veel opzichten op het huidige: een
vast voorblad, gevolgd door de conclusie en een onderbouwing
aan de hand van een aantal thema’s. Nieuw is dat RISC een
bijlage genereert met een overzicht van onder andere de
uitgevoerde verdiepende instrumenten en de uitkomsten
hiervan. Ook wordt de risico-inschatting van de OXREC getoond.
Daarnaast bevat de bijlage het gestructureerd professioneel
oordeel van de reclasseringswerker dat de totaalweging is van
de risico- en beschermende factoren en de uitkomsten van de
eventuele verdiepende instrumenten. De bijlage is nadrukkelijk
geen vervanging van de conclusies en vormt een hechte
samenhang met de rest van het adviesrapport.
advies over bijzondere voorwaarden
Met de RISC maakt de reclasseringswerker een inschatting
van het recidiverisico, de factoren die het delictgedrag bepalen
(criminogene en beschermende factoren) , de mogelijkheden
voor gedragsverandering en het slachtofferbelang. Dit leidt tot
een advies aan de rechter, het OM of DJI over wat nodig is om
de kans op recidive te beïnvloeden inclusief de noodzakelijk
geachte bijzondere voorwaarden.

Voor meer informatie neemt u contact op met uw
reclasseringscontactpersoon in uw regio.

