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ederland geeft
de tbs een zes
NIJMEGEN.Het tbs-systeem wordt
door de gemiddelde Nederlander
gewaardeerd met een zes. Een
derde geeft een onvoldoende,
maaromdat 40 procent een zeven of hoger geeft, komt het gemiddelde toch uit op een krappe

vangenissenendathetverlofstel-

voldoende.

gen: de samenleving beveiligen
door op te sluiten, het voorko-

sel onlosmakelijk met de behandeling en resodalisatie is verbonden (63 procent).
De tbs slaagi volgens driekwart op z'n minst gedeeltelijk
in haar voornaamste doelstellin-

Dat blijkt uit een representatief men van reddive door behandeonderzoek naar het imago van lingenhetgeleidelijkenveiliglade terbeschikkingstelling, uitgevoerd door bureau Isiz. De resul-

taten warden vandaag gepubliceerd tijdens het symposium
'Tbs voor de media', op de Nijmeegse Radboud Universiteit.
,,Deuitkomsten van de enquete vallen ons geweldig mee",
zegt Yvo van Kuijck, vicepresident van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en verbonden
aan Forum TBS. Die stichting, in

2009opgerichtom devooroordelen over tbs te bestnjden, gafop°
dracht tot het imago-onderzoek.
,,In de media en in de polirielc
wordt vaak hijgerig gedaan over
cbs Dat klimaat zorgde ervooii
da.' het systeero zwaar onder
druk is komen te staan.Wij hadden behoefte aan een duidelijk
beeld: hoe denkt Nederland efcht
over tbs?"

Tot verrassing van Van Kuijck
onderkent een overgrote meerderheidvande bevolking (77 procent) dat tbs-klinieken e^n heel
andere functie hebberi dan ge-

ten terugkeren van tbs'ers in de
maatschappij. Opvallend is dat
veel Nederlanders daarentegen
niet overtuigd zijn van de deskundigheid van tbs-klinieken.
Het onderzoek geeft daar geen
verklaring voor.

Het imago-onderzoek werd
eind juli en begin augustus afgenomen. In die periode waren er

geen breed uitgemeten incidenten met tbs'ers ofex-tbs'ers. Het
beeld van tbs wordt vooral be-

paald door kranten en tv, blijkt
uit het onderzoek. De media bs-

richten veelal 'redelijk genuanceerd', volgens een meerderheid.
Zie ook Regio6 'Ikvertel niet meer
dat ik tbs hebgehad'

staagtvolgens
rart op z'n m' ^

ttelijk' "-

