Overige WODC-onderzoeksactiviteiten (infrastructurele projecten/monitoren)
Naast het jaarlijks geprogrammeerde onderzoek is het WODC betrokken bij een groot aantal
langlopende projecten. Deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Projecttitel

Aanvrager

Frequente projecten
Strafrechtsketenmonitor
DGRR
(SKM)
Actualisering Prognosemodel DFEZ
Justitieketens (PMJ)

Monitor USB

DGSenB

Recidivemonitor

DGJS

Monitor Jeugd Criminaliteit* DJJ

Criminaliteit en
Rechtshandhaving

WODC/CBS

Rechtspleging Civiel en
Bestuur

WODC/Rvdr

European Judicial Systems

Raad van
Europa

Nationale Drugsmonitor

DGRR

Monitor nazorg*

DGJS

WODC-monitor Raadsman
bij politieverhoor

DGRR

Beschrijving

Frequentie

Monitor om de hoofdstromen in de
strafrechtsketen inzichtelijk te maken.
Prognoses sanctiecapaciteit; m.b.v. het
Prognose Model Justitiële Ketens voor de
gehele justitieketen, m.u.v. de
vreemdelingenketen.
Monitor om de prestaties in de
uitvoeringsketen inzichtelijk te maken aan de
hand van prestatie indicatoren zoals tijdige
start en zekere tenuitvoerlegging.
Langlopend onderzoek gericht op het
verkrijgen van een beter beeld van de effecten
van interventies en het verloop van criminele
carrières. Gegevens worden benut in diverse
(geprogrammeerde) projecten. Voor een
overzicht van de lopende projecten, zie:
https://wodc.nl/cijfers-en-prognoses/Recidivemonitor/onderzoek-in-uitvoering/index.aspx
Overzicht ontwikkelingen in de
jeugdcriminaliteit (12- tot 23-jarigen) en
opgelegde sancties, inclusief duiding van de
ontwikkelingen en internationale trends in de
(geregistreerde) jeugdcriminaliteit.
Jaarlijkse cijfermatige gegevens over onder
andere geregistreerde criminaliteit: politie-OMZM- tenuitvoerlegging van sancties.
Cijfermatig overzicht van ontwikkelingen in
(de vraag naar) geschilbeslechting en
rechtspraak op civiel- en bestuursrechtelijk
terrein.
Nederlandse bijdrage voor internationaal
vergelijkend onderzoek; verschijnt
tweejaarlijks in boekvorm, jaarlijkse
datalevering voor het EU Justice Scoreboard
Jaarlijkse publicatie over trends en
ontwikkelingen m.b.t. drugs: aard en omvang
van de (geregistreerde) drugscriminaliteit resp.
ondernomen acties/interventies van de kant van
Justitie. Tevens rapportage aan het European
Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction.
In kaart brengen in welke mate (ex-)
gedetineerden beschikken over
identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting,
zorgcontact en schulden op het moment dat de
detentie aanvangt, bij ontslag, bij zes- en bij
twaalf maanden na ontslag.
Periodieke rapportage over de organisatie en
uitvoeringspraktijk van het algemene recht op

Eens per
kwartaal
Jaarlijks

Eens per
kwartaal

Doorlopend

Tweejaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Tweejaarlijks

Wisselend

verhoorbijstand per 1 maart 2016.
Migratiekaart

Staatssecretaris Overzicht van migratiestromen van en naar
DGVZ
Nederland met voor de belangrijkste
WODC
migratietypen informatie over de omvang, de
verdeling over herkomst-/bestemmingslanden
en de demografische samenstelling.

Minder frequente projecten
European Sourcebook
Raad van
Europa

Monitor Veelplegers*

DGJS

Monitor Zelfgerapporteerde
Jeugdcriminaliteit

WODC/DJJ

Monitor Georganiseerde
Criminaliteit

DGRR/OM

Geschilbeslechtingsdelta
burgers*

DGRR

Geschilbeslechtingsdelta
bedrijven

DGRR

Internationaal project. Verzamelen, valideren
en publiceren criminaliteitsstatistieken van ca.
40 Europese landen. De vierde editie is in 2010
gepubliceerd. Er loopt een aanvraag voor een
EU-subsidie voor de 5e editie. Daarnaast
website www.europeansourcebook.org
Langlopend onderzoek gericht op het
verkrijgen van recidivegegevens van
veelplegers in Nederland.
Vervolg op WODC MZJ 2005.
Vervolgmetingen zijn uitgevoerd in 2010 en
2015. Nieuwe meting is gepland voor 2020.
Tevens biedt het onderzoek materiaal voor
verdiepingsstudies
Aard van de georganiseerde criminaliteit in
Nederland en de ontwikkelingen daarin. Vijfde
ronde mondt uit in drie rapporten, waarvan er
twee al zijn gepubliceerd (2017 en 2018).
Volgende rapportage: 2019.
Hoe gaan burgers om met (juridische)
problemen en welke rol spelen (juridische)
voorzieningen daarin.
Hoe gaan bedrijven om met (juridische)
problemen en welke rol spelen (juridische)
voorzieningen daarin.

Tweejaarlijks

Wisselend

Wisselend
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Onderzoeksprogramma’s
Monitoren en Evalueren
Adolescentenstrafrecht

Onderzoeksprogramma
recidiveonderzoek verkeer

Onderzoeksprogramma
recidiveonderzoek
Forensische Zorg 2016-2021

Basisprogramma
recidiveonderzoek huiselijk
geweld, kindermishandeling
en seksueel geweld tegen

DGSenB

Meerjarig onderzoeksprogramma met diverse
deelprojecten waarin de werking en effecten
van de toepassing van het
adolescentenstrafrecht wordt onderzocht.
Rijkswaterstaat Een meerjarig onderzoeksprogramma op het
/MinIenW
terrein van recidive onder deelnemers aan een
verkeersgedragsmaatregel of het voormalige
alcoholslotprogramma. Daarnaast verzamelt
het WODC jaarlijks informatie over alle
verkeersovertreders die vanwege een strafzaak
met justitie in aanraking kwamen.
DGSenB/DJI
De forensische zorg richt zich op justitiabelen
wier delicten verband houden met psychische
stoornissen. Met dit programma wordt voor
het eerst niet alleen de recidive gemeten van
justitiabelen met een maatregel tbs of ISD (
Inrichting Stelselmatige Daders), maar ook de
recidive van justitiabelen in de overige
forensische zorg.
DGSenB
Onderzoeksprogramma op het terrein van
recidive onder plegers van huiselijk geweld,
kindermishandeling en seksueel geweld tegen
kinderen. Zie: Basisprogramma huiselijk

Periode 2015
tot en met 2020

2016-2022

2016-2021

2016-2021

kinderen 2016-2021.
Basisprogramma
recidiveonderzoek high
impact crimes (HIC) 20162021

geweld, kindermishandeling en seksueel
geweld tegen kinderen 2016-2021.
DGSenB

Onderzoeksprogramma op het terrein van
recidive onder plegers van high impact crimes,
i.c. woninginbrekers, straatrovers en
overvallers. Zie: Basisprogramma
recidiveonderzoek high impact crimes 20162021.

2016-2021

* In 2019 opnieuw geprogrammeerd. Wordt daarom ook genoemd in het Onderzoeksprogramma 2019.

