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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een effectmeting,
verricht onder vijf jeugdreclasseringsprojecten. Na een korte beschrijving
van de opzet, organisatie en werkwijze van de projecten wordt ingegaan op
de vraag, in hoeverre de bereikte doelgroep overeenkomt met de beoogde
doelgroep van de projecten en in hoeverre de doelstellingen van de projec-
ten worden gerealiseerd. Eventuele verschillen in effectiviteit worden, zo
mogelijk, gerelateerd aan verschillen in opzet, organisatie en werkwijze van
de projecten. In een eerder verschenen interimrapport (Spaans en Doorn-
hein, 1990) zijn de kenmerken van de begeleide jongeren en de inhoud van
het jeugdreclasseringscontact uitvoerig beschreven.

Aan de uitvoering van de effectmeting en het totstandkomen van dit on-
derzoeksrapport heeft een groot aantal personen een bijdrage geleverd. De
volgende personen willen wij in het bijzonder bedanken. In de eerste plaats
de medewerkers van de vijf jeugdreclasseringsprojecten. Zonder hun actieve
inzet zou een belangrijk deel van de onderzoeksgegevens niet beschikbaar
zijn geweest. De begeleidingscommissie (zie bijlage 1), onder voorzitter-
schap van mr. M.A.G. Rutten, bedanken wij voor haar constructieve en kri-
tische bijdragen gedurende alle fasen van het onderzoek. Peter de Baare en
Petra Zeilstra hebben een belangrijk aandeel geleverd aan het dossieronder-
zoek en de afname van interviews ten behoeve van de effectmeting, waar-
voor onze dank. Verder zijn wij de medewerkers van de arrondissements-
parketten erkentelijk voor hun hulp bij het verzamelen van de gewenste
gegevens en de jongeren, de kinderrechters, de officieren van justitie en de
medewerkers van de Raden voor de Kinderbescherming en de jeugd- en ze-
denpolitie voor hun deelname aan de gehouden interviews.

M. Kok en M. Sampiemon waren verantwoordelijk voor het persklaar
maken van het rapport.
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Samenvatting en conclusies

Het `Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering' is uitgevoerd op verzoek van
de Directie Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justi-
tie. In het onderzoek zijn de opzet, de organisatie, de werkwijze en de ef-
fectiviteit van een vijftal jeugdreclasseringsprojecten onderzocht en met el-
kaar vergeleken. Doel van het onderzoek, dat in 1989 van start is gegaan,
is meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en de mate waarin de doel-
groep en de doelstellingen van de jeugdreclasseringsprojecten worden be-
reikt en informatie te verzamelen over de relatieve voor- en nadelen van de
verschillende `vormen' van jeugdreclassering. Deze, meer feitelijke, infor-
matie kan een bijdrage leveren aan de discussie omtrent de gewenste, toe-
komstige vormgeving van jeugdreclassering.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase, de proces-
evaluatie, heeft de beschrijving van de opzet, de organisatie en de werk-
wijze van de projecten centraal gestaan. Ook is aandacht besteed aan de
kenmerken van de jongeren die vanaf de start van elk project tot november
1989 zijn begeleid. De uitkomsten van dit deel van het onderzoek staan
vermeld in een interimrapport (Spaans en Doornhein, 1990) en komen in
dit eindrapport slechts kort aan de orde. De tweede fase van het onderzoek,
de produktevaluatie, richt zich op de vraag in welke mate de doelstellingen
van de projecten zijn gerealiseerd en in hoeverre de bereikte doelgroep
overeenkomt met de beoogde doelgroep van de projecten. De uitkomsten
van deze effectmeting staan vermeld in dit eindrapport en hebben betrek-
king op in totaal 464 cliënten die sinds de start van de projecten tot juni
1990 zijn begeleid. Vanwege de betrekkelijk recente start van drie van de
vijf projecten is het niet mogelijk geweest, de projecten op alle onderschei-
den aspecten van effectiviteit met elkaar te vergelijken. De te kleine aantal-
len cases per project laten niet altijd een duidelijke uitspraak over de (rela-
tieve) effectiviteit van de drie meer recent gestarte projecten toe. Ook dient
bij deze projecten rekening gehouden te worden met eventuele aanlooppro-
blemen, welke de uitkomsten van de vergelijking negatief kunnen beinvloe-
den. Meer in het algemeen geldt dat sommige uitkomsten van het onder-
zoek, als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van jeugdre-
classering, enigszins zullen achterblijven bij de actuele stand van zaken bij
elk project. Ondanks deze beperkingen levert het onderzoek een aantal inte-
ressante gegevens op omtrent de effectiviteit van het jeugdreclasserings-
aanbod van de projecten en de factoren die deze effectiviteit (lijken te)
beïnvloeden.
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Overeenkomsten en verschillen in de opzet, de organisatie en de
werkwijze van de projecten

In het onderzoek zijn de jeugdreclasseringsprojecten van drie gezinsvoog-
dij-instellingen en twee samenwerkingsverbanden geëvalueerd., De drie ge-
zinsvoogdij-instellingen zijn Stichting voor Jeugd en Gezin Friesland te
Leeuwarden (gestart in mei 1986), Stichting Jeugd en Gezin Twente te Al-
melo (start april 1989) en Stichting Jeugd en Gezin te Arnhem (start februa-
ri 1989). De twee samenwerkingsverbanden worden gevormd door respec-
tievelijk Stichting Archo en Stichting voor Jeugd en Gezin te Nijmegen
(beide instellingen maken deel uit van het zogenaamde Nijmeegs Justitie
Traject; start januari 1987) en Prejop, Stichting Reclassering, Raad voor de
Kinderbescherming en een aantal gezinsvoogdij-instellingen in het arrondis-
sement Den Haag (start mei 1989). Voor wat betreft hun doelgroep en doel-
stellingen, komen de projecten onderling sterk overeen. Zo richt elk project
zich met name op zestien- en zeventienjarigen met herhaalde politie/justitie-
contacten, bij wie sprake is van min of meer structurele problemen op één
of meer gebieden van hun leven waarvoor geen (passend) hulpaanbod voor-
handen is. Door middel van hulp en begeleiding aan de jongeren en voor-
lichting en advies aan de justitiële autoriteiten tracht men ondermeer de
duur van de voorlopige hechtenis terug te dringen, te bevorderen dat de
strafzitting binnen redelijke termijn op de aanhouding volgt en dat de op te
leggen sanctie zo goed mogelijk aansluit bij de persoonlijkheid, de ontwik-
kelingsfase en de achtergrond van de jongeren (wat meestal inhoudt: voor-
komen dat de jongere een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf krijgt opgelegd).
Daarnaast is de begeleiding in het algemeen gericht op het zoveel mogelijk
terugdringen van recidive en het bevorderen van de maatschappelijke inte-
gratie van de jongeren. Bij het realiseren van laatstgenoemde doelstelling
speelt het bieden van directe, concrete hulp, gericht op verbetering van de
problematische levensomstandigheden van de jongeren, een belangrijke rol.

Voor wat betreft de opzet van het jeugdreclasseringsaanbod, de omvang
van het takenpakket en het karakter van de geboden hulp zijn er wel aan-
zienlijke verschillen tussen de projecten te constateren. Zo zijn de drie
jeugdreclasseringsprojecten van de gezinsvoogdij-instellingen opgezet als
een aparte afdeling binnen de stichting. De begeleiding die deze projecten
bieden, kent een overwegend verplicht karakter, waarbij jeugdreclasserings-
contact regelmatig, op advies van de projectmedewerkers, als bijzondere
voorwaarde bij een voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis
of een voorwaardelijke straf wordt opgelegd. In de begeleiding zelf speelt
controle op ondermeer de dagbesteding van de jongeren en het nakomen
van gemaakte afspraken, een belangrijke rol. Bij onttrekking aan de aanwij-
zingen van de jeugdreclassering of bij het herhaaldelijk niet-nakomen van
de gemaakte afspraken volgt altijd melding aan de justitiële autoriteiten. Dit
kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een schorsing van de voorlopige hechte-
nis wordt opgeheven of een voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer wordt
gelegd. De jeugdreclasseringsprojecten van de gezinsvoogdij-instellingen
verschillen in een aantal opzichten echter (ook) van elkaar. Zo behoort het
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verlenen van vroeghulp aan in verzekering gestelde zestien- en zeventien-
jarigen alleen tot het vaste takenpakket van het Friese project. In Almelo
daarentegen verlopen alle contacten met minderjarigen via de Raad voor de
Kinderbescherming en wordt het jeugdreclasseringsproject slechts in een
beperkt aantal gevallen ingeschakeld voor het voortzetten van de vroeghulp
aan in verzekering gestelde jongeren uit de doelgroep. Bovendien wordt
over zo'n voortgezet vroeghulpcontact in de regel geen verslag opgesteld
ter voorlichting van de officier van justitie (en de kinderrechter); iets wat in
Friesland wel altijd gebeurt. Wordt drie kwart van de Friese en de Twentse
jeugdreclasseringscliënten (ook) al vóór het driehoeksoverleg tussen officier
van justitie, kinderrechter en Raad voor de Kinderbescherming begeleid,
van de Arnhemse jeugdreclasseringscliënten uit het evaluatie-onderzoek is
85% pas na de strafzitting bij het project aangemeld. Over deze cliënten,
die begeleid zijn in het kader van een aangehouden zitting of een eindzitting
-waarbij aanvankelijk nauwelijks jeugdreclasseringstoezicht als bijzondere
voorwaarde is opgelegd-, is bovendien slechts in een enkel geval aan de
kinderrechter gerapporteerd. Hoewel in de tweede helft van 1990, een toe-
nemend aantal jongeren vanaf de (voorgeleiding ten behoeve van de) voor-
lopige hechtenis begeleid is en ook het aantal opgelegde jeugdreclasserings-
contacten in Arnhem is toegenomen, hebben de Arnhemse gegevens uit het
evaluatie-onderzoek nog hoofdzakelijk betrekking op jeugdreclasserings-
cliënten die vanaf de strafzitting begeleid zijn.

De twee overige projecten, in Nijmegen en Den Haag, zijn beide samen-
werkingsverbanden. Bovendien kennen deze projecten een belangrijke tot
zeer belangrijke plaats toe aan hulp en begeleiding op vrijwillige basis. In
het Nijmeegse project wordt dit vrijwillige aanbod verzorgd door Stichting
Archo, een buitenjustitiële hulpverleningsinstelling voor jongeren met (drei-
gende) strafrechtproblemen, die ondermeer vroeghulp verleent aan in ver-
zekering gestelde minderjarigen uit de stad Nijmegen. Indien het vroeghulp-
contact hiertoe aanleiding geeft en de jongere dit wenst, wordt een plan
voor vrijwillige hulpverlening gedurende langere tijd opgesteld en uitge-
voerd. De andere instelling uit het Nijmeegse samenwerkingsverband, Stich-
ting voor Jeugd en Gezin, richt zich vooral op de regio Nijmegen en biedt
hulp met een meer verplicht karakter (hulp en steun). Het jeugdreclasse-
ringsproject in Den Haag kiest expliciet voor hulp op vrijwillige basis. Een
verplicht contact wordt in principe alleen geadviseerd indien een jongere
zich bij herhaling niet aan de gemaakte afspraken houdt en opnieuw strafba-
re feiten pleegt. Een ander belangrijk verschil ten opzichte van de hiervoor
genoemde projecten is het gebruik van een intakeplatform in Den Haag. In
dit intakeplatform worden wekelijks de door de Raad voor de Kinderbe-
scherming geselecteerde zaken besproken en aan de hand van bepaalde, vas-
te criteria onder Prejop, Stichting Reclassering en de deelnemende gezins-
voogdij-instellingen verdeeld. Opgemerkt kan nog worden dat de contact-
legging met jongeren in de beginperiode van het Haagse project nogal moei-
zaam is verlopen. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat er gewoon-
lijk vrij veel tijd verstrijkt tussen de aanhouding van de jongeren door de
politie en de verdeling via het platform. Het eerste (hulpverlenings)contact
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met de jongere vindt in de regel niet vóór de eventuele voorgeleiding ten
behoeve van de verlenging van de inbewaringstelling plaats. Bovendien be-
schikken de Haagse gezinsvoogdij-instellingen pas sinds januari 1990 over
een specifiek jeugdreclasseringsaanbod; het aantal Haagse jeugdreclasse-
ringscliënten dat door deze instellingen begeleid is en in het onderzoek is
betrokken, is dan ook klein.

Komt de bereikte doelgroep overeen met de beoogde doelgroep?

De vraag of de bereikte doelgroep overeenkomt met de beoogde doelgroep,
kan bevestigend worden beantwoord. Zetten we de omschrijving van de
doelgroep van de projecten af tegen de kenmerken van de jongeren die bij
de projecten zijn aangemeld, dan komen deze goed overeen. Zo is drie
kwart van de jongeren bij aanvang van het jeugdreclasseringscontact zestien
of zeventien jaar oud. Bijna twee derde van de jongeren is gemiddeld al
twee keer eerder met justitie in aanraking geweest. Van deze jeugdreclasse-
ringscliënten (hierna jr-cliënten genoemd) met eerdere justitiecontacten heeft
bijna de helft in het verleden al een, veelal voorwaardelijke, vrijheidsstraf
gekregen. Verder kampt 85% van de aangemelde jongeren volgens de pro-
jectmedewerkers met min of meer structurele problemen op gemiddeld drie
verschillende gebieden van hun leven (zoals relaties, school/werk, vrije-
tijdsbesteding). Meer dan de helft van hen heeft, voorzover bekend, nog
nooit eerder contact gehad met een hulpverlenende instantie. Het aantal jon-
geren zonder vaste dagbesteding bedraagt een derde; van de jongeren die
niet meer naar school gaan (49%), heeft meer dan twee derde zijn opleiding
niet afgemaakt. Tussen de projecten doet zich in genoemde opzichten een
aantal verschillen voor. Zo heeft van de aangemelde jongeren bij het Haag-
se en het Twentse project de helft geen vaste dagbesteding, tegenover min-
der dan een derde van de cliënten van de andere projecten. Ook zijn de
Twentse en Haagse jr-cliënten gemiddeld al vaker met justitie in aanraking
geweest dan de jongeren die bij de andere projecten zijn aangemeld. De
Raad voor de Kinderbescherming, die bij deze beide projecten uitdrukkelijk
de toedeling van zaken bepaald, blijkt vooral de wat zwaardere gevallen
voor jeugdreclassering te selecteren. Bij het Nijmeegse en het Friese pro-
ject, die beide vroeghulp verlenen aan in principe alle in verzekering ge-
stelde zestien- en zeventienjarigen, zijn daarentegen verhoudingsgewijs
meer first-offenders aangemeld (meer dan 40% van de aanmeldingen al-
daar, tegenover minder dan een kwart van de aanmeldingen bij de drie an-
dere projecten). Berekenen we voor alle jr-cliënten een ernstscore op basis
van het type delict, het aantal delicten volgens het proces-verbaal, de toege-
brachte schade enlof letsel, de eventuele eerdere justitiecontacten en de
zwaarste afdoening in het verleden, dan vinden we echter geen significante
verschillen tussen de projecten voor wat betreft de gemiddelde ernst van de
gepleegde delicten en/of het justitiële verleden van de jongeren. (N.B. Het
gaat hier om het justitiecontact dat tot de aanmelding bij het project heeft
geleid.) Ook blijkt de gemiddelde ernstscore van first-offenders niet te ver-
schillen van die van jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn ge-
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weest. Het ontbreken van eerdere justitiecontacten bij first-offenders wordt
als het ware gecompenseerd door de grotere ernst van het uitgangscontact:
meer en/of zwaardere delicten, meer schade en/of letsel. Voorzover de pro-
jecten dus first-offenders begeleiden, gaat het om plegers van relatief zware
vergrijpen. Ter vergelijking: voor strafzaken van zestien- en zeventienjari-
gen die tussen september 1986 en september 1988 in de arrondissementen
Amsterdam en Haarlem op het parket zijn ingeschreven, zijn soortgelijke
ernstscores berekend (gebaseerd op gegevens uit het `Jongeren Informatie
Systeem', kortweg JIS genoemd; zie ook Van der Laan en Essers, 1990).
Vergelijken we de gemiddelde ernstscore van de jr-cliënten met die van de
jongeren uit het JIS, dan blijken de jr-cliënten, voor wat betreft de ernst
van de door hen gepleegde delicten en/of hun justitiële verleden, in het
zwaardere segment van de gedagvaarde zaken te vallen. De gemiddelde
ernstscore van de jr-cliënten is namelijk net iets hoger dan die van de jon-
geren die in genoemde arrondissementen een voorwaardelijke vrijheidsstraf
hebben gekregen en ligt net iets lager dan de gemiddelde ernstscore van de
(JIS-)jongeren met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Tot slot kan nog
worden vermeld dat bij het Haagse project verhoudingsgewijs veel cliënten
met een niet-Nederlandse, veelal Marokkaanse, achtergrond zijn aangemeld
(namelijk twee derde). Bij de andere projecten varieert het aantal jongeren
met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of andere, niet-Nederlandse
achtergrond van minder dan een vijfde (Nijmegen, Friesland) tot de helft
(Arnhem).

In hoeverre zijn de doelstellingen bereikt?

De vraag of, en in hoeverre, de doelstellingen van de projecten zijn gerea-
liseerd, is minder eenduidig te beantwoorden. De effecten van de jeugd-
reclasseringsbemoeienis zijn namelijk niet altijd even groot en/of duidelijk.
Vergelijking met zestien- en zeventienjarige delinquenten die v66r de start
van de projecten in de desbetreffende arrondissementen voor de kinderrech-
ter zijn verschenen, toont aan dat het jeugdreclasseringscontact niet in alle
opzichten en/of bij alle jongeren tot betere resultaten leidt. Bij deze verge-
lijking is uitgegaan van een indeling van de jr-cliënten èn de jongeren in de
vergelijkingsgroep in drie categorieën, gebaseerd op het verband dat blijkt
te bestaan tussen de ernst van de door de jongeren gepleegde delicten en
hun eventuele justitiële verleden enerzijds en de afdoening van hun straf-
zaak anderzijds. In de `lichte' categorie vallen (jr-cliënten en vergelijkings-
groep)jongeren die, gezien de hoogte van hun ernstscore, in aanmerking
komen voor een boete, berisping of schuldigverklaring zonder toepassing
van straf. De `middelzware' en `zware' categorie bevat jongeren die, gelet
op hun (eerdere) delictgedrag, kunnen rekenen op respectievelijk een voor-
waardelijke en een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Door de jongeren in
beide groepen op deze wijze achteraf met elkaar te matchen, is het moge-
lijk geweest om jr-cliënten en jongeren in de vergelijkingsgroep met min of
meer even ernstig delictgedrag met elkaar te vergelijken.
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Terugdringen van de duur van de voorlopige hechtenis

Voor wat betreft het terugdringen van de duur van de voorlopige hechtenis
blijken de projecten succes te boeken. Van de jr-cliënten die op dat mo-
ment al worden begeleid, wordt weliswaar een drie keer zo groot percen-
tage in voorlopige hechtenis genomen als van de vergelijkingsgroep, maar
gemiddeld duurt hun voorlopige hechtenis bijna de helft korter: te weten 21
dagen tegenover 39 dagen voor de vergelijkingsgroep. Deze gemiddeld kor-
tere duur van de voorlopige hechtenis van de reeds begeleide jr-cliënten
dient vooral te worden toegeschreven aan het hoge percentage voorwaarde-
lijke schorsingen van de voorlopige hechtenis onder deze jongeren (meer
dan 75%). Ook in vergelijking met de jr-cliënten die pas na hun eventuele
voorlopige hechtenis bij de projecten zijn aangemeld, is het aantal voorlo-
pige hechtenissen en-voorwaardelijke-schorsingen van de voorlopige
hechtenis onder de reeds begeleide jr-cliënten significant groter. De duur
van de voorlopige hechtenis verschilt echter weinig; alleen de reeds bege-
leide jr-cliënten die (in het verleden) relatief ernstige delicten hebben ge-
pleegd, worden bijna een week korter in voorlopige hechtenis gehouden dan
de later aangemelde cliënten in de desbetreffende ('zware') categorie.

Er zijn aanwijzingen dat het bestaan van een vervolgtraject - in de vorm
van het jeugdreclasseringsproject - tot gevolg heeft dat reeds begeleide jon-
geren eerder in voorlopige hechtenis worden genomen. Immers, de reeds
begeleide jr-cliënten worden aanzienlijk vaker in voorlopige hechtenis ge-
nomen dan zowel de jongeren in de vergelijkingsgroep als de later aange-
melde jr-cliënten die ongeveer even ernstige delicten hebben gepleegd en/of
een vergelijkbaar justitieel verleden hebben. Een van de overwegingen die
hierbij een rol lijken te spelen, is de mogelijkheid het jeugdreclasserings-
contact reeds in een vroeg stadium van het strafproces - in de vorm van
een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke schorsing van de voor-
lopige hechtenis - verplicht op te leggen. Het verhoudingsgewijs grote aan-
tal voorwaardelijke schorsingen van de voorlopige hechtenis onder de reeds
begeleide jr-cliënten, waarbij, voorzover bekend, in ten minste de helft van
de gevallen jeugdreclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde wordt op-
gelegd, vormt hiervoor een aanwijzing. In dit verband zou gesproken kun-
nen worden van `aanzuigende werking': het jeugdreclasseringscontact zou
ertoe leiden dat meer jongeren dan voorheen - kort - in voorlopige hechte-
nis worden genomen. Alhoewel aanzuigende werking niet per definitie een
negatief verschijnsel is en aan te nemen is dat jongeren alleen in voorlopige
hechtenis worden genomen indien (ook) het belang van het opsporingsonder-
zoek hiermee gediend is, lijkt terughoudendheid hier op zijn plaats. Temeer
daar de jongeren een grotere kans lopen op een strafblad indien de (duur
van de) voorlopige hechtenis in het eindvonnis wordt verdisconteerd. Voor-
zover op basis van de aantallen cliënten kan worden vastgesteld, doen zich
tussen de projecten in bovenstaande opzichten geen opmerkelijke verschil-
len voor.
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Bevorderen dat vervolging binnen redelijke termijn plaatsvindt

Voor wat betreft de termijn waarop vervolging plaatsvindt, kan worden op-
gemerkt dat de strafzitting van jr-cliënten gemiddeld een maand sneller op
de aanhouding volgt dan van jongeren in de vergelijkingsgroep (acht versus
negen maanden). Per project varieert het verschil van minder dan een halve
maand (Den Haag) tot bijna drie maanden (Twente). Rapportage ten behoe-
ve van de beslissing tot seponering of vervolging en/of rapportage ten be-
hoeve van de strafzitting resulteert in een verdere verkorting van de perio-
de tussen de aanhouding en de strafzitting met een halve maand.

Invloed uitoefenen op de afdoening van de strafzaak

De vraag of men invloed weet uit te oefenen op de definitieve afdoening
van de strafzaak, is op twee manieren onderzocht. Enerzijds is de definitie-
ve afdoening van de uitgangszaak van de jr-cliënten vergeleken met die van
de jongeren in de vergelijkingsgroep. Doel van deze vergelijking is, na te
gaan of jr-cliënten verhoudingsgewijs minder vaak een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf krijgen dan jongeren in de vergelijkingsgroep die nagenoeg
even ernstige delicten hebben gepleegd en/of een vergelijkbaar justitieel ver-
leden hebben. Dit blijkt in eerste instantie niet het geval te zijn; het percen-
tage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in beide groepen is vrijwel gelijk.
Het relatief grote aantal nog openstaande zaken onder de jr-cliënten (een
vijfde) en voegingen van andere zaken bij de uitgangszaak (in een kwart
van de gevallen) laten een definitieve uitspraak over de mate van succes in
het terugdringen van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf echter niet toe.
Een andere manier om te bepalen of men erin slaagt, invloed uit te oefenen
op de beslissingen van de justitiële autoriteiten, is het vergelijken van de
afdoeningsbeslissingen van kinderrechter en officier van justitie met de
adviezen van de jeugdreclasseringsmedewerkers hieromtrent. Van iets meer
dan een kwart van de jr-cliënten zijn deze beide gegevens bekend. Het
blijkt dan dat de beslissing van de kinderrechter of de officier van justitie
in ten minste 55 % van de gevallen volledig overeenkomt met het advies van
de projecten. Zou het aantal gedeeltelijk overgenomen adviezen meegeteld
zijn, dan zou genoemd percentage nog hoger liggen. Opgemerkt kan nog
worden dat onder de jr-cliënten twee keer zo veel alternatieve sancties zijn
opgelegd als in de vergelijkingsgroep. In hoeverre dit is toe te schrijven
aan de activiteiten van de jeugdreclasseringsprojecten danwel aan de gesta-
ge groei van het aantal toegepaste alternatieve sancties gedurende de afge-
lopen jaren, is echter niet duidelijk.

Terugdringen van recidive

Voor het bepalen van de recidive onder de jr-cliënten en de jongeren in de
vergelijkingsgroep is uitgegaan van de (eventuele) justitiecontacten die heb-
ben plaatsgevonden in de periode tussen de aanmelding bij het project res-



8 Samenvatting en conclusies

pectievelijk het uitgangsdelict en juni 1990. Hierbij is uitsluitend naar gere-
gistreerde justitiecontacten gekeken, dat wil zeggen, naar die gevallen waar-
in proces-verbaal is opgemaakt en aan de officier van justitie is gestuurd.
Het percentage recidivisten onder de jr-cliënten en de jongeren in de verge-
lijkingsgroep verschilt maar weinig (te weten respectievelijk 60% en 66%).
Differentiatie naar de ernst van de gepleegde delicten en het justitiële verle-
den van de jongeren laat echter zien dat van de jr-cliënten in de 'middel-
zware' categorie 7% en van de jr-cliënten in de `zware' categorie zelfs 16%
minder recidiveert dan van dezelfde categorie jongeren in de vergelijkings-
groep. Van de jr-cliënten en de jongeren in de vergelijkingsgroep die rela-
tief `lichte' delicten hebben gepleegd, recidiveert de helft. Ook per project
afzonderlijk blijken de jr-cliënten in de `zware' categorie over het algemeen
verhoudingsgewijs het minst te recidiveren. Bij het Twentse, het Arnhemse
en het Nijmeegse project ligt het aantal recidivisten onder de jr-cliënten in
deze categorie een kwart lager dan in de vergelijkingsgroep; bij het Friese
project bedraagt het verschil zo'n 15%. De jr-cliënten van het Haagse pro-
ject recidiveren daarentegen over de gehele linie meer dan hun vergelij-
kingsgroep. Weliswaar is het percentage recidivisten onder de Haagse jr-
cliënten in de `zware' categorie verhoudingsgewijs nog het laagst, toch ligt
het nog altijd 20% hoger dan in de `zware' Haagse vergelijkingsgroep. Het
is niet geheel duidelijk waaraan dit negatieve resultaat voor het Haagse pro-
ject dient te worden toegeschreven. Het vrijwillige karakter van de geboden
begeleiding alleen, kan deze uitkomst niet afdoende verklaren. Onder de jr-
cliënten van Stichting Archo, die eveneens (uitsluitend) op vrijwillige basis
zijn begeleid, is het aantal recidivisten namelijk 17% lager dan in de verge-
lijkingsgroep van dat project. De verklaring dient wellicht gezocht te wor-
den in het moeizame verloop van de contactlegging met de Haagse jr-cliën-
ten gedurende de eerste maanden van het project; dit is namelijk precies de
periode waarop de recidivegegevens betrekking hebben (mei 1989 tot sep-
tember 1989). Bovendien geldt dat bij het Haagse project relatief veel al-
lochtone jongeren zijn aangemeld (70%). Vergeleken met jr-cliënten met
een Nederlandse achtergrond ligt het aantal recidivisten onder allochtone
cliënten een kwart hoger. Een verklaring voor dit hogere recidivepercentage
onder allochtone jr-cliënten dient zich aan wanneer we kijken naar het justi-
tiële verleden van de jongeren. Tussen recidive na de uitgangszaak en eer-
dere justitiecontacten bestaat namelijk een duidelijk verband: van de jonge-
ren die al eerder met justitie in aanraking zijn geweest, recidiveert 70%
(opnieuw), tegenover 40% van de first-offenders; dit geldt zowel voor de
totale groep jr-cliënten als voor de vergelijkingsgroep. Onder de allochtone
jr-cliënten nu, is het aantal jongeren met eerdere justitiecontacten signi-
ficant groter dan onder de jr-cliënten met een Nederlandse achtergrond; het
gaat hier om respectievelijk bijna drie kwart en iets meer dan de helft van
de jongeren.

De recidivesnelheid, dat wil zeggen de duur van de periode tot aan het
eerste recidivecontact, geeft aan dat van de jr-cliënten weliswaar een (iets)
kleiner percentage recidiveert dan van de vergelijkingsgroep, maar dat
wannéér de jr-cliënten recidiveren, zij over het algemeen sneller opnieuw
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met justitie in aanraking komen. Ten opzichte van de vergelijkingsgroep
plegen de jr-cliënten hun eerste recidivedelict namelijk ruim anderhalve
maand eerder. Echter, ook nu weer zijn er verschillen te constateren indien
we een onderscheid maken naar de ernst van het uitgangsdelict enlof het
justitiële verleden van de jongeren. Weliswaar komen de jr-cliënten in de
`zware' categorie na hun aanmelding bij het project gemiddeld sneller op-
nieuw met justitie in aanraking dan de cliënten in de `lichte' en de 'middel-
zware' categorie, maar ten opzichte van hun vergelijkingsgroep doen de jr-
cliënten in de `zware' categorie het beter dan die in beide andere, lichtere
categorieën. Bij de jr-cliënten in de `zware' categorie ligt de gemiddelde
recidivesnelheid namelijk een maand lager dan in de vergelijkingsgroep (te
weten negen maanden tegenover acht maanden). De jr-cliënten in de 'lich-
te' en `middelzware' categorie recidiveren daarentegen respectievelijk even
snel en twee maanden sneller dan hun vergelijkingsgroep. Hetzelfde zien
we wanneer we kijken naar het gemiddelde aantal maanden per recidive-
contact-de recidivefrequentie - , zij het dat het verschil ten opzichte van
de vergelijkingsgroep hier aanzienlijk groter is, namelijk zeven maanden.
Zo blijken de jr-cliënten gezamenlijk eens in de dertien maanden een
(nieuw) recidivedelict te plegen, tegenover eens in de twintig maanden voor
de jongeren in de vergelijkingsgroep. Onder de jr-cliënten en de jongeren
in de vergelijkingsgroep die in de `zware' categorie vallen, is het gemid-
deld aantal maanden per recidivecontact echter nagenoeg gelijk. Voor wat
betreft de ernst van de recidivecontacten kan nog worden opgemerkt dat
slechts een kwart van de jr-cliënten na de uitgangszaak één of meer zwaar-
dere delicten heeft gepleegd, tegenover bijna de helft van de jongeren in de
vergelijkingsgroep. Opmerkelijke verschillen tussen de projecten doen zich
in genoemde opzichten niet voor.

Hoewel statistisch niet significant, lijkt er een verband te bestaan tussen
het moment van aanvang van de begeleiding en recidive. Jongeren die di-
rect vanaf. hun aanhouding worden begeleid, recidiveren zo'n 5% minder
dan jongeren die pas later bij de projecten zijn aangemeld. Van de jongeren
die vroeghulp van de medewerkers van de projecten hebben ontvangen, re-
cidiveert zelfs ruim 10% minder dan van de in verzekering gestelde jr-cliën-
ten die geen vroeghulp of vroeghulp van de Raad voor de Kinderbescher-
ming hebben ontvangen. Vindt de aanmelding pas na de strafzitting plaats,
dan is de kans op recidive zo'n 15% groter dan gemiddeld. Op de recidive-
snelheid en recidivefrequentie heeft het moment van aanvang van de bege-
leiding echter geen invloed. Kijken we naar de intensiteit van de geboden
begeleiding - in termen van het gemiddeld aantal uren contact met de jon-
gere per maand -dan zien we geen enkel verband met recidive; noch met
het aantal recidivisten, noch met de recidivesnelheid of -frequentie. Hetzelf-
de geldt voor de duur van de contacten met andere personen en instanties,
die ten behoeve van de jongeren zijn gelegd en/of onderhouden. Deze con-
tacten met de jongeren zelf en met derden ten behoeve van de jongeren,
duren gemiddeld respectievelijk bijna 2,5 en bijna 2 uur per maand. De be-
geleiding van jongeren in het kader van een verplicht jeugdreclasserings-
contact als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke schorsing van de
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voorlopige hechtenis, een voorwaardelijk sepot of een voorwaardelijke straf
blijkt evenmin tot een lager recidivepercentage te leiden. Wel recidiveren
jongeren met een verplicht jeugdreclasseringscontact gemiddeld minder snel
dan jongeren aan wie het contact niet door middel van een (strafrechtelijke)
hulp- en steunmaatregel is opgelegd. Het verschil van vier maanden, zowel
voor de recidivesnelheid als de recidivefrequentie, is significant. Hetzelfde
zien we bij jongeren van wie de begeleiding respectievelijk wel en niet met
succes is afgerond. Jr-cliënten van wie de begeleiding is beëindigd omdat
verder begeleiden niet nodig is, recidiveren gemiddeld ongeveer een half
jaar later dan jongeren die niet langer begeleid wensten te worden of van
wie de begeleiding om een andere reden beëindigd is. Het percentage reci-
divisten per reden van beëindiging van de begeleiding verschilt echter niet.
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat er geen aanwijzingen zijn dat het
effect van jeugdreclassering op het recidivegedrag van de jongeren slechts
van tijdelijke aard is. Zo is het gemiddeld aantal recidivecontacten per jaar
van jongeren die reeds in 1986 en 1987 bij het Friese en het Nijmeegse
project zijn aangemeld, even groot of zelfs kleiner (geworden) dan van jon-
geren die pas in 1988 en 1989 bij deze (of een van de andere) projecten zijn
aangemeld.

Bevorderen van de maatschappelijke integratie

Om na te gaan of men erin slaagt de maatschappelijke integratie van de jon-
geren te bevorderen, zijn gegevens omtrent de woonsituatie, de school-1
werksituatie, de eventuele uitkeringssituatie en de problematiek van de jon-
geren bij aanmelding en na een half jaar begeleiding met elkaar vergeleken.
Uit deze vergelijking kan worden opgemaakt dat het jeugdreclasseringscon-
tact in de meeste gevallen tot positieve veranderingen in de levensomstan-
digheden van de jongeren heeft geleid. Zo gaat bijna twee derde van de jon-
geren die bij aanvang van de begeleiding geen vaste dagbesteding hebben,
na een half jaar weer naar school of heeft werk of een andere vaste dagbe-
steding. Omgekeerd heeft slechts 14% van de jongeren met een vaste dag-
besteding bij aanmelding, na een half jaar geen vaste dagbesteding meer.
Deze veranderingen zijn echter niet voor alle projecten gelijk. Heeft gemid-
deld iets minder dan een kwart van alle cliënten na een half jaar (nog steeds)
geen vaste dagbesteding (meer), bij het Twentse project bedraagt dit aantal
bijna de helft. Hetzelfde zien we wanneer we kijken naar de ontwikkeling
van de problematiek van de jongeren gedurende een half jaar begeleiding.
Het aantal jongeren van wie de problemen volgens de projectmedewerkers
na een half jaar overwegend nog steeds even ernstig of zelfs nog ernstiger
geworden zijn, is bij het Twentse project twee keer zo groot dan gemiddeld
(36% tegenover 18%). De door de projectmedewerkers geconstateerde ver-
andering in problematiek is bij de Twentse jr-cliënten dan ook gemiddeld
significant minder positief dan bij de jongeren die door de andere projecten
zijn begeleid. Over het geheel genomen zouden de problemen van de
Twentse jr-cliënten echter nog altijd verminderd zijn, zij het dat deze afna-
me wat kleiner is dan bij de cliënten van de andere projecten. Waar dit ver-
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schil aan dient te worden toegeschreven, is niet geheel duidelijk. Tussen de
jr-cliënten die, gezien de ernst van de door hen gepleegde delicten en hun
delictverleden, tot de `lichte', `middelzware' of `zware' categorie gerekend
worden, doen zich voor wat betreft de (waargenomen) gemiddelde ontwik-
keling van de problematiek in ieder geval geen opmerkelijke verschillen
voor. Bij meer dan 80% van de jongeren in elk van deze categorieën is de
problematiek volgens de projectmedewerkers na een half jaar begeleiding
op zijn minst verminderd. Overigens is, net als bij de recidive, de vermin-
dering in problematiek groter bij jongeren van wie de begeleiding met suc-
ces is afgerond, dan van jongeren van wie de begeleiding is beëindigd om-
dat zij niet verder begeleid wensten te worden. Ook zijn de problemen van
de jongeren na een half jaar over het algemeen minder ernstig naarmate de
start van de begeleiding dichter bij de aanhouding door de politie ligt en
vertonen jongeren die vroeghulp van de projectmedewerkers hebben ont-
vangen, een wat sterkere afname in problematiek dan jongeren die geen
vroeghulp of vroeghulp van de Raad voor de Kinderbescherming hebben
ontvangen. Tussen de gemiddelde ontwikkeling van de problematiek van de
jongeren en recidive blijkt een duidelijk verband te bestaan. Naarmate de
problematiek van de jongeren na een half jaar kleiner is, neemt niet alleen
de kans op recidive onder de jr-cliënten af, maar ook de recidivesnelheid
en het aantal recidivecontacten per jaar. De intensiteit van de begeleiding
blijkt, net als bij recidive, geen invloed te hebben op de mate van verande-
ring in de (probleem)situatie van de jongeren.

Hoewel het jeugdreclasseringscontact bij de meeste jongeren tot positieve
veranderingen in de levensomstandigheden leidt, is uit de verzamelde gege-
vens niet op te maken welke interventies nu precies het meeste effect sorte-
ren. Tussen de inhoud van de geboden begeleiding en de veranderingen in
de situatie en de problematiek van de jongeren - zoals gemeten in het on-
derzoek-blijkt namelijk geen enkel verband te bestaan. Dit ontbreken van
verbanden kan tot op zekere hoogte worden toegeschreven aan de opzet van
de gebruikte registratieformulieren. Om enerzijds zoveel mogelijk relevante
gegevens van iedere jongere te kunnen verzamelen en anderzijds het invul-
len van de formulieren betrekkelijk snel en eenvoudig te houden, zijn de
problematiek van de jongeren en de doelen en activiteiten van de begelei-
ding niet al te specifiek geformuleerd. Het is echter ook mogelijk dat bege-
leidingsactiviteiten die gericht zijn op één bepaald aspect van het leven,
(ook) veranderingen op andere aspecten van het leven tot gevolg hebben
(bijvoorbeeld: verbetering van de financiële situatie van de jongere kan een
indirect gevolg zijn van (hulp bij) het vinden van een betaalde baan).

De tevredenheid van de jongeren

De uitkomsten van interviews onder een zeventigtal (ex-)jr-cliënten geven
aan dat de jongeren over het algemeen tevreden zijn over de geboden bege-
leiding, ongeacht of deze vrijwillig of verplicht van aard is. Twee derde
van de ondervraagde jongeren meent dat het jeugdreclasseringscontact tot
een lagere straf heeft geleid, wat voor een belangrijk deel wordt toegeschre-
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ven aan de (gunstige) voorlichtingsrapportages van de projectmedewerkers
aan de kinderrechter. Het aantal jongeren dat van mening is dat het jeugd-
reclasseringscontact een positieve effect op hun leven heeft gehad, bedraagt
eveneens twee derde.

Conclusies

De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat de jongeren die bij de
jeugdreclasseringsprojecten terechtkomen, in het algemeen overeenstemmen
met de beoogde doelgroep van de projecten. Ook blijken de medewerkers
van de projecten invloed uit te oefenen op het strafproces en op de uit-
komsten ervan. Het feit dat, voorzover valt na te gaan, ten minste 55% van
de uitgebrachte adviezen door de officier van justitie en/of de kinderrechter
wordt overgenomen, is in dit opzicht illustratief. Hetzelfde geldt voor de
duur van de voorlopige hechtenis, die ten opzichte van de vergelijkings-
groep bij de jr-cliënten bijna de helft korter duurt. Overigens dient hier
nogmaals gewezen te worden op het verschijnsel van `aanzuigende wer-
king'. Het feit dat reeds begeleide jr-cliënten een grotere kans lopen om in
voorlopige hechtenis te worden genomen dan-qua delictgedrag vergelijk-
bare -jongeren in de vergelijkingsgroep of later aangemelde jr-cliënten, is
een opmerkelijk gegeven. Voor wat betreft de invloed van het jeugdreclas-
seringscontact op de jongeren, valt vooral het gunstiger recidivepatroon van
de jr-cliënten in de `zware' categorie op. Daarnaast dient de sterke afname
van het aantal jongeren zonder vaste dagbesteding na een half jaar begelei-
ding genoemd te worden, evenals het feit dat, naar de mening van de pro-
jectmedewerkers, bij ten minste 80% van de jongeren sprake is van een
duidelijke vermindering in problematiek.

De effecten zijn echter niet in alle opzichten spectaculair. Het verschil
ten opzichte van de vergelijkingsgroep is voor wat betreft recidive, de ver-
volgingstermijn en de afdoening van de strafzaak niet altijd (even) groot
en/of duidelijk. Kijken we bijvoorbeeld naar de effecten van het jeugdreclas-
seringscontact op de duur van de voorlopige hechtenis en de recidive, dan
blijken de projecten de meeste positieve resultaten te behalen bij de 'zwaar-
dere' gevallen. Jr-cliënten die betrekkelijk lichte delicten hebben gepleegd
en/of geen (ernstig) delictverleden hebben, doen het in deze opzichten nau-
welijks beter dan een vergelijkbare groep jongeren die geen jeugdreclasse-
ringscontact hebben gehad. Bij de jr-cliënten die, gezien hun delictgedrag,
in de `middelzware' categorie vallen, zijn de resultaten gemiddeld iets posi-
tiever dan in de vergelijkingsgroep. Deze uitkomsten suggereren dat de
jeugdreclasseringsprojecten zich vooral op de `zwaardere' zaken dienen te
(blijven) richten. Voorwaarde voor een dergelijke differentiatie is dat voor
de plegers van minder ernstige delicten, die ook in het verleden weinig of
geen (ernstige) delicten hebben gepleegd maar bij wie wel sprake is van
ernstige problematiek, een beroep kan worden gedaan op andere voorzie-
ningen voor concrete, directe hulp bij de oplossing van hun problemen. Im-
mers, voor wat betreft het effect van het jeugdreclasseringscontact op de
(probleem)situatie van de jongeren, zijn er geen verschillen te constateren
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tussen de jr-cliënten in de `lichte', `middelzware' en `zware' categorie. Een
totaaltraject of netwerk van hulpverlenende en begeleidende instellingen,
waarvan de jeugdreclassering deel uitmaakt, is dan een vereiste. In hoever-
re de projecten zich (tevens) op first-offenders zouden moeten richten, is op
basis van de uitkomsten van het onderzoek niet vast te stellen. Hoewel van
de first-offenders onder de jr-cliënten een even groot percentage recidiveert
als in de vergelijkingsgroep, is de problematiek van deze jongeren na een
half jaar begeleiding volgens de projectmedewerkers namelijk significant
sterker verminderd dan van jr-cliënten met eerdere justitiecontacten. Boven-
dien komen de first-offenders in de regel naar aanleiding van vrij ernstige
delicten bij de projecten terecht; dit valt af te leiden uit het feit dat hun ge-
middelde ernstscore niet verschilt van die van jongeren die wel al eerder
met justitie in aanraking zijn geweest.

Een duidelijke keuze voor een van de project(vorm)en is op basis van de
uitkomsten van het onderzoek niet te maken. Vergelijken we de resultaten
van het Friese en het Nijmeegse project, dan blijken de doelstellingen en de
doelgroep van beide projecten in ongeveer gelijke mate bereikt te zijn. Kij-
ken we bijvoorbeeld naar de voorlopige-hechtenis- of recidivegegevens van
de jr-cliënten van de Friese gezinsvoogdij-instelling en de Nijmeegse Stich-
ting Archo, dan blijkt hulp op verplichte basis niet tot aantoonbaar betere
of slechtere resultaten te leiden dan hulp op vrijwillige basis. Bij de drie
andere projecten is het aantal cliënten en/of jongeren in de vergelij-
kingsgroep veelal te klein voor het trekken van verantwoorde conclusies.

Hoewel het verband tussen het moment van aanvang van de begeleiding
en respectievelijk het recidivepercentage en de vermindering in problema-
tiek van de jongeren (net) niet statistisch significant is, bevatten de gege-
vens aanwijzingen voor het belang van een snelle selectie en het vervolgens
snel totstandkomen van het jeugdreclasseringscontact. Met name het 10%
lagere recidivepercentage en de verhoudingsgewijs sterke(re) vermindering
in problematiek van jongeren die vroeghulp van de projectmedewerkers
hebben ontvangen, zijn in dit opzicht interessante uitkomsten. Gezien het
bijzondere belang dat wordt toegekend aan het voorkomen danwel terug-
dringen van een criminele carrière van de jongeren, kan ervoor worden
gepleit, de uitvoering van vroeghulp aan jongeren uit de doelgroep over te
laten aan de hulpverleners van de jeugdreclasseringsprojecten.

Tot slot dient nog een opmerking gemaakt te worden over de intensiteit
van de geboden begeleiding. Hoewel in het onderzoek geen relatie is ge-
vonden tussen de intensiteit van de geboden begeleiding en de effecten van
het jeugdreclasseringscontact, kan worden gesteld dat het contact met de
jongeren en/of met derden ten behoeve van de jongeren in de regel vrij
kort duurt (te weten gemiddeld respectievelijk iets minder dan 2,5 uur per
maand en bijna 2 uur per maand). Wellicht is de effectiviteit van geboden
begeleiding, in termen van vermindering van problematiek en recidive, te
vergroten door de intensiteit van de begeleiding op te voeren. De ruimte
voor zo'n extra tijdsinvestering per jongere zou voor een deel gezocht kun-
nen worden in een expliciete keuze voor hulp en begeleiding van de 'zwaar-
dere gevallen'.



1 Achtergrond en opzet van het
onderzoek

1.1 Achtergrond van het onderzoek

Jeugdreclassering wordt in de nota `Justitiële jeugdbescherming: met recht
in beweging; een heroriëntatie' (1990; pp. 48, 49) omschreven als `(...) het
geheel van activiteiten, gericht op een adequaat aanbod van hulp en bege-
leiding aan minderjarigen die met politie/justitie in aanraking zijn gekomen.
Ook voorlichting en advies aan de betrokken justitiële instanties vallen hier-
onder. Jeugdreclassering is gericht op het voorkomen dan wet het terug-
dringen van een criminele carrière'.

Het aanbod van jeugdreclassering dient, net als bij de reclassering voor
volwassenen, hulp en begeleiding aan-jeugdige-wetsovertreders moge-
lijk te maken in alle fasen van het strafproces, vanaf de vroeghulpfase tot
na de afdoening van de strafzaak. De voornaamste doelgroep van jeugdre-
classering vormen die minderjarigen die zijn aan te merken als een ernstige
risicogroep, maar voor wie in de regel geen passend hulpaanbod voorhan-
den is (Beleidsplan 1990, p. 25). Het gaat dan met name om zestien- en ze-
ventienjarigen met herhaalde politie/justitiecontacten, bij wie sprake is van
min of meer structurele problemen op belangrijke gebieden van hun leven,
zoals school, werk, relaties met ouders of leeftijdsgenoten, vrijetijdsbeste-
ding en dergelijke. Om te voorkomen dat deze jongeren opnieuw met justi-
tie in aanraking komen, is een snelle en adequate strafrechtelijke reactie al-
léén niet voldoende. Ook dient aandacht te worden besteed aan de problema-
tiek van de jongeren. De meeste bestaande hulpverleningsinstellingen zijn
echter onvoldoende op deze `moeilijke' groep ingesteld. Zo is de vrijwillige
hulpverlening over het algemeen niet of nauwelijks in staat de jongeren te
bereiken. Het gebruik van intakeprocedures, de formele werkwijze (hulp-
verleningscontacten vinden alleen plaats tijdens kantooruren en volgens af-
spraak) en het veelal verbale, therapeutische karakter van geboden begelei-
ding sluiten niet aan bij de behoefte van de jongeren aan directe, concrete
hulp bij de oplossing van hun problemen (Werkgroep Strafzaken, 1987).
Bovendien zijn de jongeren veelal weinig gemotiveerd voor hulpverlening,
waardoor de kans dat zij zich aan het - vrijwillige - hulpaanbod zullen ont-
trekken, groot is.' Ook de justitiële hulpverlening biedt onvoldoende soe-

Een belangrijke uitzondering hierop vormen de diversieprojecten die eind jaren zeventig,
begin jaren tachtig op een aantal plaatsen in het land zijn opgezet en die zich specifiek op
jongeren met (dreigende) politie/justitiecontacten richten, zoals RBS in Groningen, Stich-
ting Argus in Utrecht en Stichting Archo in Nijmegen. Hoewel de laagdrempelige, 'out-
reachende' werkwijze en het directe, concrete hulpaanbod van deze projecten (ook) bij de
bedoelde groep jongeren tot resultaten leidt, is het aantal van deze projecten (te) gering.
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laas. Vanwege de leeftijd en de mondigheid van de jongeren wordt een
ondertoezichtstelling veelal niet langer geschikt geacht voor de aanpak van
hun problemen en het voorkomen van recidive. De min of meer structurele
problematiek van de jongeren vergt een andere benadering dan via een be-
perking van de ouderlijke macht. Van de strafrechtelijke maatregel van hulp
en steun-ook wel de `reclasseringstaak' van de gezinsvoogdij-instellingen
genoemd -werd tot voor kort slechts beperkt gebruikgemaakt. Een belang-
rijk nadeel van deze maatregel, althans zoals (oorspronkelijk) in de wet ge-
formuleerd', is dat de begeleiding pas na betekening van het vonnis, dus
veelal pas een jaar of langer na de aanhouding, aanvangt. Dat dit een snelle
hulpverleningsreactie op het gepleegde delict uitsluit, hoeft geen betoog.
De reclassering voor volwassenen tot slot, houdt zich gewoonlijk alleen
met de begeleiding van strafrechtelijk meerderjarigen bezig.

Als gevolg van de hierboven beschreven situatie ontvangt een aanzienlij-
ke groep minderjarigen zowel na hun aanhouding als na de strafzitting geen
enkele vorm van hulp of begeleiding. De kans op toenemende problematiek
en nieuwe justitiecontacten van de jongeren is dan ook groot. De vaak lan-
ge periode tussen de aanhouding en de afdoening van de strafzaak leidt er
bovendien toe dat van de-veronderstelde-pedagogische waarde van de
op te leggen straf of maatregel dikwijls weinig meer over is. Deze situatie
staat in schril contrast met die van strafrechtelijk meerderjarigen, waar de
reclassering sinds jaar en dag begeleidings- en voorlichtingsactiviteiten ont-
plooit ten behoeve van (meerderjarige) verdachten en veroordeelden. De
jeugdreclasseringsprojecten die in de afgelopen jaren zijn (en worden) opge-
zet, trachten in deze lacune te voorzien. Bij het realiseren van een dergelijk
jeugdreclasseringsaanbod zijn diverse instellingen direct betrokken. Ener-
zijds is er de Raad voor de Kinderbescherming, die een wettelijk vastgeleg-
de taak op het gebied van vroeghulp3 aan en voorlichting over strafrechte-
lijk minderjarigen heeft. Anderzijds zijn er de gezinsvoogdij-instellingen,
die, zoals eerder werd opgemerkt, hulp en steun (dienen te) verlenen aan
minderjarige wetsovertreders. Ook de reclassering voor volwassenen kan
een belangrijke rol spelen, met name waar het zeventienjarigen betreft van
wie mag worden aangenomen dat zij ook na het bereiken van de meerderja-
righeidsgrens begeleiding nodig zullen hebben. Ten slotte kunnen ook bui-
tenjustitiële instellingen als Stichting Archo, Prejop en RBS, die zich speci-
fiek op jongeren met (dreigende) strafrechtproblemen richten, een bijdrage
leveren aan de realisatie van een jeugdreclasseringsaanbod.

Voor een effectief en efficiënt werkende jeugdreclassering dienen de ac-
tiviteiten van de betrokken instellingen goed op elkaar te zijn afgestemd. De
wijze waarop deze afstemming in de praktijk geschiedt, hoeft echter niet
voor alle projecten gelijk te zijn. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en
de omstandigheden ter plaatse kan jeugdreclassering op verschillende manie-

2 Artikel 77aa lid 2, WvSr.: de opdracht tot het verlenen van hulp en steun aan minderjari-
gen bij het naleven van bijzondere voorwaarden opgelegd bij een voorwaardelijke veroor-
deling of een voorwaardelijke invrijheidstelling.

3 Voor een omschrijving van het begrip vroeghulp, zie bijlage 3.
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Tabel 1: Aantal jeugdreclasseringscliëntenper project

project N %

SJG-Friesland 200 43,1
SJG-Twente 41 8,8
SJG Arnhem 34 7,3
Nijmegen 127 27,4
Den Haag 62 13,4

totaal 464 100

ren worden georganiseerd. Zo zijn er projecten opgezet als een aparte afde-
ling binnen een gezinsvoogdij-instelling, waarbij alle jeugdreclasseringsacti-
viteiten, eventueel inclusief de vroeghulp aan in verzekering gestelde min-
derjarigen, door speciaal daartoe vrijgestelde medewerkers worden uitge-
voerd. Gezamenlijke initiatieven van gezinsvoogdij-instellingen op dit ge-
bied komen eveneens voor. Ook vanuit de reclassering voor volwassenen
zijn jeugdreclasseringsprojecten opgezet. Volgens een in 1989 uitgevoerde
inventarisatie onder de negentien arrondissementale reclasseringsstichtingen
beschikten er op dat moment al tien over (uitgewerkte plannen voor) een
specifiek op - oudere - minderjarigen afgestemd hulpaanbod (Werkgroep
Jeugdreclassering, 1990). Daarnaast bestaan er nog tal van samenwerkings-
verbanden, waarbij gezinsvoogdij-instellingen samen met vrijwillige jeugd-
hulpverleningsinstellingen en/of reclasseringsinstellingen een hulpaanbod
hebben ontwikkeld. Binnen elk van deze projecten wordt getracht de activi-
teiten die onder het begrip jeugdreclassering vallen, zo goed mogelijk te or-
ganiseren en uit te voeren. Over de mate waarin men hierin slaagt, is voor-
alsnog echter weinig bekend. Om meer inzicht te krijgen in de relatieve
voor- en nadelen van de verschillende project(vorm)en, heeft het WODC
een evaluatie-onderzoek verricht naar een vijftal jeugdreclasseringsprojec-
ten. Het onderzoek, dat in 1989 op verzoek van de Directie Jeugdbescher-
ming en Reclassering is opgezet, richt zich op de jeugdreclasseringsprojec-
ten van respectievelijk Stichting voor Jeugd en Gezin Friesland te Leeuwar-
den, Stichting Jeugd en Gezin Twente te Almelo, Stichting Jeugd en Gezin
te Arnhem, het Nijmeegs Justitietraject en het samenwerkingsverband te
Den Haag. In totaal zijn gegevens verzameld over 464 jongeren die door
de vijf projecten zijn begeleid. Tabel 1 geeft aan om hoeveel jongeren het
bij elk project gaat.

Hoewel de projecten onderling in meer of mindere mate van elkaar ver-
schillen en het Friese, Nijmeegse en Haagse project bovendien model heb-
ben gestaan voor projecten die elders in het land zijn opgezet, zijn met de
vijf onderzochte projecten niet alle verschillende `vormen' van jeugdreclas-
sering in het onderzoek betrokken. Ook dient bij de interpretatie van de
onderzoeksuitkomsten rekening gehouden te worden met de betrekkelijk
recente start van drie van de vijf projecten, waardoor het aantal begeleide
jongeren in sommige gevallen te klein is om een verantwoorde uitspraak
over het desbetreffende project te kunnen doen. Ondanks deze beperkingen
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hopen wij met het onderzoek een bijdrage te leveren aan de huidige discus-
sie omtrent jeugdreclassering. Nu besloten is om jeugdreclassering binnen
de justitiële jeugdbescherming een eigen plaats toe te kennen, is de vraag
hoe jeugdreclassering verder gestalte dient te krijgen, eens te meer actueel.

1.2 De opzet van het onderzoek

Het onderzoek naar de vijf jeugdreclasseringsprojecten is opgezet in twee
delen. In het eerste deel, de procesevaluatie, is uitgebreid aandacht besteed
aan de opzet, de organisatie en de werkwijze van de projecten. Ook is infor-
matie verzameld over de jongeren die door de projecten zijn begeleid. De
onderzoeksvragen die in de procesevaluatie centraal hebben gestaan, luiden:
- Wat zijn de doelstellingen en de doelgroep van elk project?
- Op welke wijze tracht men de doelstellingen van de projecten te realise-

ren en de doelgroep te bereiken?
- Wat zijn de kenmerken van de jongeren die door de projecten begeleid

worden?

Over de uitkomsten van de procesevaluatie is reeds gerapporteerd in een
eerder verschenen interimrapport (Spaans en Doornhein, 1990).

Het tweede deel van het onderzoek betreft een produktevaluatie en is ge-
richt op de beantwoording van de vraag:
- In hoeverre zijn de doelstellingen van de projecten gerealiseerd en komt

de bereikte doelgroep overeen met de beoogde doelgroep?

Deze onderzoeksvraag komt aan de orde in dit eindrapport. Hieronder
wordt nader ingegaan op de opzet van beide delen van het onderzoek, waar-
bij tevens aandacht wordt besteed aan de wijze van dataverzameling.

1.2.1 De procesevaluatie

In de procesevaluatie hebben, zoals gezegd, de beschrijving van de doel-
groep, de doelstellingen en de werkwijze van de projecten centraal gestaan.
Gegevens hieromtrent zijn verzameld aan de hand van gesprekken met sleu-
telinformanten, het raadplegen van schriftelijke bronnen en ingevulde regi-
stratieformulieren. De doelstellingen en de werkwijze van de projecten zijn
hierbij onderscheiden naar twee niveaus. Enerzijds is gekeken naar de alge-
mene doelstellingen en de globale werkwijze van de projecten, welke in
principe voor alle aangemelde jongeren gelden. Voorbeelden hiervan zijn
het zoveel mogelijk terugdringen van recidive als doel van de begeleiding
en de wijze waarop het verlenen van vroeghulp of de rapportage aan de kin-
derrechter en de officier van justitie zijn geregeld. Anderzijds is gekeken
naar de specifieke werkdoelen die centraal staan in de begeleiding van indi-
viduele jongeren en naar de manier waarop men deze doelen tracht te reali-
seren. Hierbij kan men denken aan verbetering van de relatie met de ouders
door middel van het voeren van gezinsgesprekken of aan de jongere (weer)
aan het werk krijgen door hulp te bieden bij het zoeken van een geschikte
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baan. Voor het vastleggen van de doelstellingen en de werkwijze van de
projecten op beide niveaus is gebruikgemaakt van een door het WODC ont-
wikkeld registratieformulier, dat door de medewerkers van de projecten is
ingevuld. In dit formulier is de strafrechtelijke procedure onderverdeeld in
een aantal perioden, zoals de aanhouding, de eventuele voorlopige hechte-
nis, de periode rond de beslissing tot seponering of vervolging, de periode
tot aan de strafzitting, enzovoort. Voor elk van deze perioden kon worden
aangegeven welke voorlichtings- en begeleidingsactiviteiten-voorzover van
toepassing-op dat moment zijn ondernomen en op welke doelen deze acti-
viteiten waren gericht. Informatie omtrent de kenmerken van de begeleide
jongeren is eveneens verzameld aan de hand van een formulier dat door de
projectmedewerkers is ingevuld. In dit formulier, dat direct na de aanmel-
ding van de jongeren bij het project is ingevuld, is behalve naar een aantal
demografische gegevens ook gevraagd naar eventuele eerdere hulpverle-
ningscontacten en naar problemen die met het delinquente gedrag van de
jongeren lijken samen te hangen. Informatie omtrent de aard van de (eerde-
re) politie/justitiecontacten van de jongeren is afkomstig uit het strafdossier
van de uitgangszaak` en uit het uittreksel uit het Justitieel Documentatiere-
gister van iedere jongere (voorzover beschikbaar).

De procesevaluatie heeft betrekking op de periode vanaf de start van elk
project tot november 1989. Voor de jeugdreclasseringsprojecten in Fries-
land en Nijmegen, die respectievelijk in 1986 en 1987 van start zijn gegaan,
betekent dit dat de gegevens van een deel van de cliënten achteraf, aan de
hand van nog bestaande hulpverleningsdossiers, verzameld zijn. Voor de
drie andere projecten geldt dat de procesevaluatie betrekking heeft op een
betrekkelijk korte periode. Deze projecten zijn namelijk pas in 1989 van
start gegaan. Gezien de relatief korte looptijd van deze projecten, is beslo-
ten om de verzameling van gegevens omtrent de werkwijze en de cliënten
van de projecten (ook) gedurende de tweede fase van het onderzoek, de pro-
duktevaluatie, voort te zetten. Genoemde registratieformulieren zijn dan ook
ingevuld tot juni 1990 (sluiting dataverzameling produktevaluatie). Hoewel
tussen november 1989 en juni 1990 nog ongeveer een derde van het totaal
aantal cliënten bij de projecten is aangemeld, wijken de kenmerken van (de
begeleiding van) àlle 464 cliënten nauwelijks af van de beschrijving hiervan
in het interimrapport. Aan deze aspecten zal in dit eindrapport dan ook niet
expliciet aandacht worden besteed. Volstaan wordt met een verwijzing naar
het interimrapport.

1.2.2 De produktevaluatie

De produktevaluatie dient inzicht te geven in de effectiviteit van het reclas-
seringsaanbod van de projecten. Om te bepalen of de bereikte doelgroep
overeenkomt met de beoogde doelgroep, zijn de kenmerken van de begelei-

` Dit is het justitiecontact dat geleid heeft tot de aanmelding bij het project.
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de jongeren afgezet tegen de omschrijving van de doelgroep van de projec-
ten, zoals vermeld in de paragrafen 2.1 tot en met 2.5. Informatie omtrent
de kenmerken van de aangemelde cliënten is verzameld met behulp van de
eerdergenoemde formulieren uit de procesevaluatie.

Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre de doelstellingen van de
projecten zijn gerealiseerd, is weer een onderscheid gemaakt tussen algeme-
ne doelstellingen, die voor alle cliënten gelden, en specifieke werkdoelen,
die centraal staan in de begeleiding van individuele jongeren. Voor het vast-
stellen van de mate van succes in het realiseren van de algemene doelstel-
lingen (zie hoofdstuk 2) is gebruikgemaakt van een vergelijkingsgroep. De
vraag of men er inderdaad in slaagt recidive zoveel mogelijk te voorkomen
of de duur van de voorlopige hechtenis terug te dringen, laat zich immers
alleen beantwoorden door de jeugdreclasseringscliënten (hierna aangeduid
als jr-cliënten) te vergelijken met jongeren die (nog) geen jeugdreclasse-
ringshulp hebben ontvangen. Voor elk project is dan ook een vergelijkings-
groep samengesteld uit strafzaken tegen zestien- en zeventienjarigen die eer-
der in het desbetreffende arrondissement (kanton) voor de kinderrechter zijn
gedaagd. Het gaat hierbij om strafzaken die één tot twee jaar voor de start
van het project op het parket zijn ingeschreven. Door voor elk project een
aparte vergelijkingsgroep samen te stellen, is getracht zoveel mogelijk reke-
ning te houden met eventuele lokale verschillen in beleid, samenstelling van
de doelgroep, enz. tussen de projecten. Dat alleen gedagvaarde jongeren in
de vergelijkingsgroep zijn opgenomen, heeft te maken de (veronderstelde)
`zwaarte' van de jr-cliënten. De projecten richten zich immers met name op
jongeren die al vaker met politie/justitie in aanraking zijn geweest; dit nu
zijn tevens de jongeren die een grote kans lopen zich voor de kinderrechter
te moeten verantwoorden. Zowel van de jr-cliënten als van de jongeren in
de vergelijkingsgroep is het strafdossier van de uitgangszaak - i.e. het jus-
titiecontact dat tot de aanmelding bij het project respectievelijk de strafzit-
ting van de kinderrechter heeft geleid - geraadpleegd. Uit dit dossier zijn
ondermeer gegevens verzameld over de aanleiding, het verloop en de afdoe-
ning van de uitgangszaak. Daarnaast is voor de jongeren in beide groepen
in juni 1990 een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister opge-
vraagd. Aan de hand van dit uittreksel, waarin informatie omtrent de justi-
tiecontacten van personen wordt bijgehouden, is nagegaan hoe vaak en om
wat voor reden(en) de jongeren al eerder met justitie in aanraking zijn ge-
weest. Ook is uit dit uittreksel afgeleid of er sinds de uitgangszaak sprake
is geweest van recidive en zo ja, hoe snel, hoe vaak en vanwege wat voor
delicten de jongeren dan opnieuw met justitie in aanraking zijn geweest.

Om te kunnen bepalen in hoeverre de specifieke werkdoelen van de be-
geleiding van individuele cliënten zijn gerealiseerd en, meer in het alge-
meen, het jeugdreclasseringscontact heeft bijgedragen aan een verbetering
van de (problematische) levensomstandigheden van de jongeren, is een ver-
gelijking gemaakt tussen de situatie van de jongeren bij aanmelding bij het
project en hun situatie een half jaar later. Hiertoe is door de projectmede-
werkers nog een derde formulier ingevuld, waarin gevraagd wordt naar de
levensomstandigheden en de problematiek van de jongeren een half jaar na
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aanvang van de begeleiding. De inhoud van dit formulier komt grotendeels
overeen met die van het formulier dat direct na aanmelding bij het project
is ingevuld. Door de gegevens uit beide formulieren met elkaar en met de
gegevens omtrent het doel en de inhoud van de geboden begeleiding te ver-
gelijken, is nagegaan of en op welke wijze de levensomstandigheden van de
jongeren (volgens plan) zijn veranderd.

Tot slot zijn, als onderdeel van de produktevaluatie, interviews afgeno-
men onder een zeventigtal (ex-)jr-cliënten. Deze mondelinge interviews,
waarbij gebruik is gemaakt van half-gestructureerde vragenlijsten, hebben
plaatsgevonden in de periode mei tot september 1990. Ook zijn ervaringen
en meningen verzameld van vertegenwoordigers van instanties die direct
met het werk van de jeugdreclasseringsprojecten te maken hebben, zoals
kinderrechters, officieren van justitie en medewerkers van de Raden voor
de Kinderbescherming en de jeugd- en zedenpolitie. Genoemde instanties
zijn zowel tijdens de procesevaluatie als tijdens de produktevaluatie bena-
derd. Aangezien de meningen en ervaringen van de ondervraagde personen
sinds de procesevaluatie nauwelijks zijn veranderd, wordt ook hier volstaan
met een verwijzing naar het interimrapport voor de uitkomsten van dit deel
van het onderzoek.

1.3 Indeling van het rapport

In het nu volgende hoofdstuk worden de opzet, de organisatie en de werk-
wijze van de vijf jeugdreclasseringsprojecten beschreven. Aangezien deze
aspecten in het interimrapport reeds uitvoerig aan de orde zijn geweest, zal
de beschrijving beknopt zijn. In hoofdstuk 3 en 4 wordt ingegaan op uit-
komsten van de produktevaluatie. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed
aan respectievelijk de bereikte doelgroep en de mate waarin de projecten
een aantal algemene doelstellingen hebben gerealiseerd. Hoofdstuk 4 gaat
in op de vraag in hoeverre de begeleiding geleid heeft tot concrete verande-
ringen in de problematische levensomstandigheden van de jongeren. De
meningen en ervaringen van (ex-)jr-cliënten komen aan de orde in hoofd-
stuk 5.



2 Beschrijving van de vijf projecten uit
het evaluatie-onderzoek

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vijf projecten uit het evaluatie-
onderzoek. Zoals in paragraaf 1.1 werd opgemerkt, verschillen deze projec-
ten in een aantal opzichten van elkaar. Het gaat dan vooral om de opzet
van de projecten, de omvang van het takenpakket en het karakter van de
geboden hulp. Voor wat betreft hun doelgroep en doelstellingen verschillen
de projecten, zoals zal blijken, daarentegen onderling slechts weinig. In de
volgende paragrafen komen deze aspecten steeds per project aan de orde,
waarbij men zich overigens dient te realiseren dat de beschrijving niet meer
dan een momentopname is. Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van
jeugdreclassering nog volop in beweging zijn, staan de opzet en werkwijze
van de projecten nog geenszins definitief vast. Weergegeven wordt de stand
van zaken bij elk project aan het begin van 1991. Waar mogelijk zal de be-
schrijving geïllustreerd worden aan de hand van gegevens uit de registratie-
formulieren van het onderzoek.5 Achtereenvolgens worden de projecten in
Friesland, Almelo, Arnhem, Nijmegen en Den Haag beschreven.

2.1 Jeugdreclassering in Friesland

Het doel van het jeugdreclasseringsproject van Stichting voor Jeugd en Ge-
zin Friesland (SJG-Friesland), dat op 1 mei 1986 van start is gegaan, luidt:
`het verlenen van hulp en steun aan strafrechtelijk minderjarigen in de ruim-
ste zin des woord' teneinde `de maatschappelijke integratie van de jongeren
te bevorderen' en zo `te voorkomen dat een tijdelijke delinquent een perma-
nente delinquent wordt' (Van der Geest en Willemsen, 1988, pp. 23 en 28).

Hoewel het project zich in principe op alle strafrechtelijk minderjarigen
met politie/justitiecontacten richt, ligt het accent in de praktijk op zestien-
en zeventienjarigen met problemen op één of meer belangrijke gebieden
van hun leven. Naast de genoemde doelstellingen is de begeleiding in het
algemeen gericht op het terugdringen van de duur van de voorlopige hech-
tenis en het bevorderen dat vervolging op redelijke termijn plaatsvindt en
dat de opgelegde straf of maatregel zoveel mogelijk aansluit bij de persoon-
lijkheid, de achtergrond en de ontwikkelingsfase van de jongere. Bij jonge-
ren die voor het eerst en/of wegens een niet al te ernstig delict met justitie

5 Hierbij dient men overigens wel te bedenken dat de gegevens uit de registratieformulieren
betrekking hebben op de periode tot juni 1990. Met name voor het project in Arnhem
hebben zich, zoals in paragraaf 2.3 zal blijken, sinds die tijd nogal wat veranderingen
voorgedaan.
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in aanraking zijn gekomen, kan de begeleiding bovendien gericht zijn op
het voorkomen van dagvaarding van de jongeren.

Het project is opgezet als een aparte afdeling binnen de gezinsvoogdij-
instelling, met drie full-time krachten. Hoewel begonnen met de begeleiding
van jongeren in het kader van een voorwaardelijke straf, bestrijkt het jeugd-
reclasseringsaanbod van het project al een aantal jaren de gehele strafrech-
telijke procedure, inclusief de vroeghulp aan in verzekering gestelde min-
derjarigen. Voor het realiseren van de algemene doelstellingen van het pro-
ject wordt een belangrijke plaats toegekend aan een snelle start van de be-
geleiding - indien geïndiceerd en gewenst - en het snel en helder verstrek-
ken van informatie aan de officier van justitie en de kinderrechter.' Zo is
met de Raad voor de Kinderbescherming overeengekomen dat het jeugdre-
classeringsproject vroeghulp verleent aan zestien- en zeventienjarigen die in
het arrondissement Leeuwarden in verzekering zijn gesteld. Een uitzonde-
ring hierop vormen jongeren die onder voogdij of toezicht staan en jonge-
ren met wie de raad zelf reeds bemoeienis heeft. De vroeghulp wordt zo-
wel tijdens werkdagen als in het weekeinde en op feestdagen verzorgd,
waarbij kan worden opgemerkt dat vóór de herinvoering van weekendvroeg-
hulp door de Raad voor de Kinderbescherming op 1 april 1991 ook in ver-
zekering gestelde twaalf- tot zestienjarigen in het weekeinde door de mede-
werkers van het project werden bezocht. Dat de vroeghulp een belangrijk
signalerings- en startmoment voor jeugdreclasseringsbemoeienis vormt, kan
worden afgeleid uit het feit dat meer dan 55% van de cliënten via de vroeg-
hulp bij het project terecht is gekomen. Van het vroeghulpcontact wordt
een verslag opgesteld dat via de Raad voor de Kinderbescherming aan de
officier van justitie wordt gezonden. In dit verslag, dat het informatiefor-
mulier strafzaken van de raad vervangt, wordt uitgebreid ingegaan op de
persoon van de verdachte, de achtergronden van het delict en het eventuele
hulpverleningsplan dat in overleg met de jongere is opgesteld. Het verslag
wordt gewoonlijk afgesloten met een advies omtrent de (voorlopige) afdoe-
ning van de strafzaak, gebaseerd op voornoemde informatie. Is er sprake
van een vordering tot inbewaringstelling, dan wordt rechtstreeks mondeling
of schriftelijk aan de officier van justitie gerapporteerd. Een medewerker
van het project is bovendien bij de voorgeleiding aanwezig om desgevraagd
een toelichting op het rapport te kunnen geven. Zonodig wordt ten behoeve
van een vordering tot verlenging van de voorlopige hechtenis of ten behoe-
ve van het driehoeksoverleg opnieuw gerapporteerd. Sinds de start van het
project zijn de projectmedewerkers bij gemiddeld 90% van de voorgeleidin-
gen van cliënten aanwezig geweest.

Naast rapportages ten behoeve van voorgeleidingen en/of het driehoeks-
overleg wordt, behalve op verzoek van de raad, de kinderrechter of de offi-
cier van justitie, ook altijd op eigen initiatief gerapporteerd ten behoeve van
de strafzitting. Ook deze rapportages, waarin uitgebreid wordt ingegaan op

Drie kwart van alle cliénten blijkt reeds vóór het driehoeksoverleg tussen officier van jus-
titie, kinderrechter en Raad voor de Kinderbescherming bij het project te zijn aangemeld.
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het verloop van de begeleiding, worden gewoonlijk afgesloten met een ad-
vies omtrent de afdoening van de strafzaak. Veelal luidt dit advies het op-
leggen van een voorwaardelijke straf met jeugdreclasseringstoezicht als bij-
zondere voorwaarde (meer dan 50% van de uitgebrachte adviezen). Zo'n
verplicht jeugdreclasseringscontact wordt overigens ook vaak als bijzondere
voorwaarde geadviseerd - en opgelegd-bij schorsingen van de voorlopige
hechtenis en, meer recent, bij voorwaardelijke sepots.' Het verplichte ka-
rakter van het contact zou voor de jongeren een extra stimulans vormen om
de begeleiding van de jeugdreclassering te accepteren. Maar niet alleen
wordt het jeugdreclasseringscontact regelmatig verplicht opgelegd, ook de
begeleidingsactiviteiten zelf worden gekenmerkt door een zekere mate van
dwang en controle. Zo werkt men onder andere met huisarresten en mel-
dingsplichten, controle op schoolgaan, werken, deelname aan schoolverla-
tersprojecten en dergelijke, en wordt nauwlettend nagegaan of afspraken
wel worden nagekomen. Men spreekt in dit verband van `een strakke,
structurerende vorm van hulpverlening met duidelijke sanctiemogelijkhe-
den' (Van der Geest en Willemsen, 1988, p. 26). Onttrekt een jongere zich
namelijk aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering of komt hijg bij
herhaling de gemaakte afspraken niet na, dan volgt rapportage aan de kin-
derrechter of de officier van justitie. Dit kan er in het uiterste geval toe lei-
den dat een voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis wordt
opgeheven, een jongere alsnog gedagvaard wordt of een voorwaardelijke
straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Bij jongeren die niet begeleid worden
in het kader van een (strafrechtelijke) hulp- en steunmaatregel, kan gedrag
dat in strijd is met de gemaakte afspraken, leiden tot een voor de jongere
ongunstig rapport en advies aan de justitiële autoriteiten. Het is in deze op-
tiek de eigen verantwoordelijkheid van de jongere om te kiezen tussen het
strakke begeleidingsaanbod van het project-met de daaraan verbonden
consequenties-en de sancties van het justitiële apparaat. Dit gebruik van
de sanctiemogelijkheden van het jeugdstrafrecht als `stok achter de deur'
wil overigens niet zeggen dat de begeleiding gestopt wordt indien de jonge-
re zich aan het hulpaanbod onttrekt. In tegendeel, de `outreachende', vast-
houdende benadering impliceert dat het jeugdreclasseringscontact, ook in
geval van recidive, zoveel mogelijk en zo goed mogelijk wordt voortzet.
Vindt de recidive echter na het bereiken van de meerderjarigheidsgrens
plaats, dan volgt gewoonlijk begeleide overdracht aan de reclassering voor
volwassenen.

7 Met deze uitbreidingen van de strafrechtelijke hulp- en steunmaatregel, die overigens in
het wetsvoorstel ter herziening van het jeugdstraf(proces)recht zijn opgenomen, wordt in
een aantal arrondissementen, waaronder Friesland, al gewerkt.

Hoewel zich onder de jr-cliënten uit het onderzoek ook een klein aantal meisjes bevindt
(3%), worden de jr-cliënten in dit rapport gemakshalve aangeduid als personen van het
mannelijk geslacht.

8
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In het arrondissement Almelo is op 1 april 1989 het jeugdreclasseringspro-
ject van Stichting Jeugd en Gezin Twente (SJG-Twente) van start gegaan.
Het project, eveneens opgezet als een aparte afdeling binnen de gezins-
voogdij-instelling, met twee full-time krachten9, heeft als doel `het bieden
van hulp en steun aan strafrechtelijk minderjarigen gedurende het strafpro-
ces, vanaf een moment dat zo dicht mogelijk ligt bij de aanhouding, inclu-
sief het houden van toezicht op het nakomen van voorwaarden wanneer die
zijn opgelegd gedurende het strafproces dan wel bij het uitspreken van een
vonnis, gekoppeld aan een proeftijd' (Poppe, 1989).

De doelgroep van het project omvat in principe alle strafrechtelijk min-
derjarigen van zestien en zeventien jaar. In de praktijk richt men zich ech-
ter, net als in Friesland, met name op probleemjongeren met herhaalde poli-
tie/justitiecontacten. Belangrijke algemene doelen van het hulpaanbod zijn
preventie van verder crimineel gedrag, het terugdringen van de duur van de
voorlopige hechtenis, het zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren gedag-
vaard worden danwel een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd krijgen
en het bevorderen dat de eventuele straf of maatregel zo kort mogelijk op
de aanhouding danwel de dagvaarding volgt.

Omdat het jeugdreclasseringsproject van SJG-Friesland model heeft ge-
staan voor het Twentse project, komt de werkwijze van beide projecten
voor een groot deel overeen. Zo kent de begeleiding in Almelo eveneens
een verplicht karakter, waarbij jeugdreclasseringstoezicht regelmatig - op
advies van de projectmedewerkers - als bijzondere voorwaarde bij een
voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis of een voorwaarde-
lijke straf wordt opgelegd. Daarnaast spelen controle op de naleving van ge-
maakte afspraken en melding aan de justitiële autoriteiten in geval van ont-
trekking aan de aanwijzingen van de projectmedewerkers, ook hier een be-
langrijke rol. Door gevraagd en ongevraagd ten behoeve van de strafzitting
te rapporteren en te adviseren tracht men, net als in Friesland, zowel de
beslissingen van justitie als het gedrag van de jongeren te beinvloeden. Een
belangrijk verschil ten opzichte van het Friese project is echter dat de Alme-
lose Raad voor de Kinderbescherming onverkort aan zijn voorlichtingstaak
ten aanzien van strafrechtelijk minderjarigen vasthoudt. Dit impliceert dat
alle minderjarigen tegen wie proces-verbaal is opgemaakt, in de regel eerst
bezocht worden door een informateur van de raad. De raad beslist vervol-
gens of jeugdreclassering, danwel begeleiding door een andere instelling,
geïndiceerd is. Acht men jeugdreclasseringscontact gewenst, dan stelt men
het project hiervan schriftelijk op de hoogte, waarbij tevens een afschrift
van het ingevulde informatieformulier strafzaken wordt meegestuurd. Be-
treft het een inverzekeringstelling, dan geschiedt de melding aan het jeugd-
reclasseringsproject telefonisch. In het laatste geval nemen de medewerkers

9 Sinds 1 februari 1991; voor deze datum was 1,6 formatieplaats beschikbaar voor het uit-
voerend jeugdreclasseringswerk.
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van het project binnen 24 uur contact op met de jongere om de vroeghulp,
onder verantwoordelijkheid van de raad, voort te zetten. Van dit soort
voortgezette vroeghulpcontacten is sprake geweest bij één op de zeven cliën-
ten die vóór juni 1990 bij het project zijn aangemeld. Aangezien de raad
reeds het informatieformulier strafzaken heeft afgenomen, wordt van het
voortgezette vroeghulpcontact geen verslag opgesteld ter voorlichting van
de officier van justitie.10 Wel vindt mondelinge of schriftelijke rapportage
plaats in geval van een voorgeleiding ten behoeve van (verlenging van de)
voorlopige hechtenis. Door informatie te verschaffen over de situatie van
de jongere, de achtergronden van het justitiecontact en de inhoud van het
opgestelde hulpplan trachten de projectmedewerkers een schorsing van de
voorlopige hechtenis te bewerkstelligen. Vanaf de start van het project tot
juni 1990 zijn de medewerkers bij gemiddeld 85% van de voorgeleidingen
van cliënten aanwezig geweest. Dat ook de begeleiding van cliënten van dit
project gewoonlijk al kort na de aanhouding aanvangt, kan worden afgeleid
uit het feit dat bijna drie kwart van de jongeren nog v66r het driehoeks-
overleg bij het project is aangemeld.

Overigens is de hierboven beschreven situatie sinds 1 december 1990 in
zoverre gewijzigd dat sinds die datum weekendvroeghulp aan minderjarigen
weer mogelijk is. Het jeugdreclasseringsproject levert hieraan een actieve
bijdrage door gedurende één weekend per maand de vroeghulp-inclusief
de afname van het informatieformulier strafzaken - te verzorgen. De even-
tuele toewijzing van zaken aan het project geschiedt echter ook dan door de
raad, onder wiens verantwoordelijkheid de vroeghulp wordt verleend.

2.3 Jeugdreclassering in Arnhem

Sinds februari 1989 is de afdeling jeugdreclassering actief binnen de Arn-
hemse gezinsvoogdij-instelling Stichting Jeugd en Gezin (SJG Arnhem). Het
project, dat zich richt op de kantons Arnhem, Tiel, Terborg en Wagenin-
gen, heeft tot doel het `vanuit het strafrechtelijk kader bieden van kortdu-
rende intensieve begeleiding aan jongeren, gericht op het doorbreken van
een criminele carrière en het zoeken naar een zinvol toekomstperspectief
(Buis, 1988).

Naast deze beide doelen spelen ook hier het terugdringen van de duur
van de voorlopige hechtenis, het zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren
gedagvaard worden danwel een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd
krijgen en het verkorten van de duur tussen de aanhouding en de afdoening
van de strafzaak een belangrijke rol. En hoewel ook dit project zich in prin-
cipe op alle strafrechtelijk minderjarigen richt, gaat het in de praktijk weer

I0 Hetzelfde geldt voor de jongeren die naar het project zijn verwezen en die niet in verzeke-
ring zijn gesteld. Omdat de raad ook bij deze jongeren inde regel het informatieformulier
strafzaken al heeft afgenomen, acht men een voorlichtingsrapport door de jeugdre-
classering overbodig.



28 Hoofdstuk 2

met name om zestien- en zeventienjarige probleemjongeren die zich herhaal-
delijk aan delinquent gedrag schuldig hebben gemaakt.

Bij de opzet van het project is uitgegaan van een door Stichting voor
Jeugd en Gezin te Nijmegen uitgevoerd experiment met een toegevoegd staf-
medewerker op de zitting van de kinderrechter (zie paragraaf 2.4). In navol-
ging van dit experiment is sinds de start van het project steeds een mede-
werker" van de afdeling jeugdreclassering van SJG Arnhem op de strafzit-
ting aanwezig. Indien de kinderrechter, de officier van justitie en de mede-
werker van mening zijn dat begeleiding door het jeugdreclasseringsproject
gewenst is, krijgt de jongere het advies om na de zitting contact op te ne-
men met de medewerker. Dit contact vindt dan plaats in het kader van een
aangehouden strafzitting of een eindzitting. Indien de strafzitting wordt aan-
gehouden, wordt over het verloop van de begeleiding gerapporteerd ten be-
hoeve van de eerstvolgende zitting. Met deze rapportages hoopt men invloed
uit te oefenen op de afdoening van de strafzaak en op het gedrag van de jon-
gere. Hoewel bij eindzittingen aanvankelijk weinig gebruik is gemaakt van
de mogelijkheid het jeugdreclasseringscontact door middel van een (straf-
rechtelijke) hulp- en steunmaatregel aan de jongere op te leggen, is het aan-
tal voorwaardelijke straffen met jeugdreclasseringstoezicht als bijzondere
voorwaarde in de tweede helft van 1990 toegenomen. Ook neemt het aantal
jongeren dat al vóór de strafzitting begeleid wordt, sinds juni 1990 toe. Zo
zijn de projectmedewerkers onder andere aanwezig bij voorgeleidingen ten
behoeve van de voorlopige hechtenis en verleent men hulp en steun aan jon-
geren van wie de voorlopige hechtenis voorwaardelijk is geschorst. Over
het verloop van de begeleiding wordt, net als bij de andere projecten, ge-
vraagd en ongevraagd gerapporteerd ten behoeve van de strafzitting. Deze
rapportages, die via de Raad voor de Kinderbescherming aan de officier
van justitie en de kinderrechter worden gestuurd, bevatten in voorkomende
gevallen tevens een advies omtrent de afdoening van de strafzaak. Met uit-
zondering van de vroeghulp12 en de begeleiding van jongeren in het kader
van een voorwaardelijk sepot, kan worden gesteld dat het jeugdreclasse-
ringsproject in Arnhem in de loop van 1990 zijn lange-termijnoperationali-
satie -een integraal hulpaanbod, inclusief voorlichting aan de justitiële au-
toriteiten -heeft weten te realiseren. De gegevens uit het evaluatie-onder-
zoek hebben echter nog grotendeels betrekking op de korte-termijnoperatio-
nalisatie van het jeugdreclasseringsaanbod: de begeleiding van jongeren
vanaf de strafzitting. Van de cliënten die vóór juni 1990 begeleid zijn, is
namelijk 85% pas op of na de strafzitting bij het project aangemeld. Over
deze cliënten blijkt bovendien slechts in een enkel geval aan de kinder-
rechter te zijn gerapporteerd. Bij de interpretatie van de uitkomsten van het
onderzoek dient met deze omstandigheid rekening te worden gehouden.

Ii Voor de uitvoering van de jeugdreclasseringsactiviteiten zijn twee medewerkers van de
stichting ieder voor 75% vrijgesteld.

In de stad Arnhem wordt de vroeghulp (plus eventuele verdere vrijwillige hulpverlening)
aan strafrechtelijk minderjarigen verzorgd door Rijnside, een diversieproject; daarbuiten
door de Raad voor de Kinderbescherming (sinds 1 april 1991 ook in de weekends).

12



Beschrijving van de vijf projecten uit het evaluatie-onderzoek 29

2.4 Jeugdreclassering in Nijmegen

Het jeugdreclasseringsproject in Nijmegen maakt deel uit van het Nijmeegs
Justitie Traject, een samenwerkingsverband van de volgende personen en in-
stellingen: officier van justitie, kinderrechter, Raad voor de Kinderbescher-
ming, jeugd- en zedenpolitie, Orthopedagogisch Centrum Michiel, Rijksin-
richting De Hunerberg, Stichting Archo en Stichting voor Jeugd en Gezin
te Nijmegen. Dit samenwerkingsverband is eind 1986 opgezet om de signa-
lering van en hulpverlening aan (probleem)jongeren die met het strafrecht
in aanraking komen, te verbeteren. De jeugdreclasseringsactiviteiten binnen
het traject worden uitgevoerd door Stichting Archo, een vrijwillige hulpver-
leningsinstelling voor jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar met (drei-
gende) strafrechtproblemen en de gezinsvoogdij-instelling Stichting voor
Jeugd en Gezin (SJG Nijmegen). De doelstelling van het project luidt: `via
hulpverlening een dreigende justitiële afdoening af te wenden en te voorko-
men dat in de sfeer van kinderbeschermingsmaatregelen oplossingen aange-
dragen moeten worden. Is dat laatste onvermijdelijk dan kan, in overleg, de
hulpverlening soepel overgaan naar de instelling die de maatregel uitvoert'
(Stichting Archo, 1989).

Net als bij de andere projecten is de begeleiding in het algemeen gericht
op het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe justitiecontacten, het terug-
dringen van de duur van de voorlopige hechtenis en het ter zitting aan-
dragen van alternatieven voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De
voornaamste doelgroep van het project zijn vijftien- tot achttienjarigen met
herhaalde politie/justitiecontacten, bij wie sprake is van min of meer struc-
turele problemen op één of meer belangrijke gebieden van het leven.

Stichting Archo verzorgt sinds 1986 de vroeghulp aan twaalf- tot acht-
tienjarigen die in de stad Nijmegen in verzekering zijn gesteld. Indien het
vroeghulpcontact, dat ook in het weekeinde en op feestdagen wordt ver-
zorgd, hiertoe aanleiding geeft en de jongere dit wenst, wordt een plan
voor vrijwillige hulpverlening over langere tijd opgesteld en uitgevoerd.
Ruim 97% van de jr-cliënten die door Stichting Archo zijn begeleid, is via
de vroeghulp bij het project terechtgekomen. De met jeugdreclassering be-
laste medewerkers van SJG Nijmegen" richten zich vooral op de regio
Nijmegen. De door hen geboden hulp heeft bovendien een meer verplicht
karakter. Eén van de twee medewerkers is altijd op de strafzitting aanwezig
om die jongeren te signaleren die begeleiding nodig lijken te hebben, maar
op dat moment nog geen (passende) hulp ontvangen (conform SJG Arnhem).

Om ervoor te zorgen dat iedere jongere het voor hem of haar meest ge-
schikte hulpaanbod krijgt, vindt sinds januari 1987 incidenteel en sinds mei
1988 wekelijks overleg plaats tussen de medewerkers van Stichting Archo
en SJG Nijmegen. Tijdens dit overleg vindt een inventarisatie plaats van de
aangemelde jr-cliënten bij elke instelling en wordt in grote lijnen het hulp-
verleningsplan vastgesteld. Ook wordt bepaald wie de jongeren het best kan

13 Twee medewerkers die elk voor 50% zijn vrijgesteld.
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begeleiden en wordt doorgesproken hoe de begeleiding van eerder toegewe-
zen zaken verloopt. 14 Acht men een vrijwillig hulpverleningscontact ge"tn-
diceerd, dan gaat Stichting Archo door met de begeleiding van jongeren
aan wie zij gewoonlijk ook vroeghulp heeft verleend. Bij voorgeleidingen
ten behoeve van de (verlenging van de) voorlopige hechtenis van cliënten is
een medewerker van de instelling aanwezig om de kinderrechter, op basis
van informatie omtrent de jongere, de achtergronden van het delict en het
opgestelde hulpverleningsplan, tot een schorsing of opheffing van de voor-
lopige hechtenis te bewegen. Vindt er geen voorgeleiding plaats, dan wordt
het vroeghulpverslag van Stichting Archo binnen een maand via de Raad
voor de Kinderbescherming aan de officier van justitie gestuurd. Over het
verloop van de begeleiding wordt vervolgens opnieuw gerapporteerd ten
behoeve van de strafzitting. De rapportages worden, indien dit wenselijk
wordt geacht, afgesloten met een advies omtrent de (voorlopige) afdoening
van de strafzaak. Voor alle rapportages geldt echter dat deze alleen plaats-
vinden na toestemming van de jongere. Aangezien het hulpaanbod van
Stichting Archo vrijwillig van aard is, zijn de jongeren bovendien vrij om
zich op elk moment aan de begeleiding te onttrekken. Hiervan wordt in
principe geen melding gedaan aan de justitiële autoriteiten. Hetzelfde geldt
voor eventuele overtredingen van bijzondere voorwaarden opgelegd bij een
voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis of een voorwaarde-
lijke straf. Het vrijwillige karakter van het hulpaanbod impliceert namelijk
dat de medewerkers van de instelling niet bereid zijn om op te treden als
toezichthouder op de naleving van opgelegde bijzondere voorwaarden.

De medewerkers van SJG Nijmegen daarentegen zijn wel bereid om
controle uit te oefenen op de naleving van voorwaarden opgelegd in het
kader van een (strafrechtelijke) hulp- en steunmaatregel. Het jeugdreclasse-
ringsaanbod van deze instelling heeft dan ook een (meer) verplicht karak-
ter. Zo volgt bij onttrekking aan de aanwijzingen van de medewerkers in
principe altijd melding aan de justitiële autoriteiten. Ook acht men voor
rapportage niet de instemming van de jongere vereist. De meeste jr-cliënten
die door SJG Nijmegen worden begeleid, worden op de zitting van de kin-
derrechter 'opgepikt'. Net als in Arnhem vindt de begeleiding dan plaats in
het kader van een aangehouden strafzitting of een voorwaardelijke veroor-
deling.15 Ook hier wordt ten behoeve van de (volgende) strafzitting over
het verloop van de begeleiding gerapporteerd. Deze rapportages bevatten
nagenoeg altijd een advies omtrent de afdoening van de strafzaak.

Opgemerkt kan nog worden dat binnen het Nijmeegs Justitie Traject ge-
werkt wordt aan het opzetten van een `Brede Jeugdreclassering', waarin alle

14 Naast dit wekelijkse overleg tussen Stichting Archo en SJG Nijmegen vindt er bovendien
maandelijks overleg plaats tussen Stichting Archo, de officier van justitie, de jeugd- en
zedenpolitie en de Raad voor de Kinderbescherming over sepotzaken, te seponeren zaken
en lopende zaken betreffende strafrechtelijk minderjarigen.

Volgens de gegevens uit het onderzoek is ruim 50% van de jr-cliënten van SJG Nijmegen
(direct) na de strafzitting bij het project aangemeld (zij het dat het aantal aanmeldingen
voor de strafzitting toeneemt).

15
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deelnemers van het traject participeren. In deze opzet past de voorgenomen
fusie tussen Stichting Archo en SJG Nijmegen, waarbij eerstgenoemde in-
stelling de vrijwillige hulpverlening aan jr-cliënten zal (blijven) verzorgen
en de medewerkers van SJG Nijmegen de verplichte hulp- en steuncontacten
voor hun rekening zullen nemen. De doelgroep van de Brede Jeugdreclas-
sering omvat zowel first-offenders als jongeren met herhaalde politie/justi-
tiecontacten, bij wie bovendien sprake is van ernstige, onderliggende pro-
blematiek die langdurige(r) begeleiding vraagt. Door de reeds bestaande sa-
menwerking tussen Stichting Archo en Stichting Reclassering16 in de Bre-
de Jeugdreclassering te integreren, kan de hulp aan jongeren die achttien
jaar zijn geworden, ook na de fusie, onder verantwoordelijkheid van de re-
classering, door het jeugdreclasseringsproject worden voortgezet.

2.5 Jeugdreclassering in Den Haag

Het vijfde en laatste jeugdreclasseringsproject uit het evaluatie-onderzoek is
het samenwerkingsproject in Den Haag. Aan dit project nemen deel de Raad
voor de Kinderbescherming, Stichting Reclassering Den Haag, Prejop -
evenals Stichting Archo een buitenjustitiële hulpverleningsinstelling die zich
specifiek op jongeren met (dreigende) strafrechtproblemen richt - en een
aantal (gezins)voogdij-instellingen in het arrondissement Den Haag." Het
project wordt begeleid door de Begeleidingscommissie Jeugdreclassering,
waarin, naast vertegenwoordigers van genoemde instellingen, zitting hebben
een kinderrechter, een officier van justitie en een vertegenwoordiger van de
jeugdpolitie van Den Haag.

Het project is op 1 mei 1989 van start gegaan met als doel `het creëren
en optimaliseren van een hulpverleningsaanbod voor jongeren in de leeftijd
van zestien tot achttien jaar met politie- en justitiecontacten, bij wie sprake
is van (het risico op) een criminele carrière en voor wie geen bestaand "pas-
send" hulpaanbod voorhanden is' (Notitie `Haags Model Jeugdreclassering',
1989).

Het hulpaanbod is ondermeer gericht op het voorkomen van recidive en
het verbeteren van de voorlichting aan het openbaar ministerie en de rech-
terlijke macht. Andere doelen zijn, net als bij de eerdergenoemde projec-
ten, het terugdringen van de duur van de voorlopige hechtenis en het zo-
veel mogelijk voorkomen dat jongeren een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
opgelegd krijgen. Het werkgebied van het project omvat in principe het ge-
hele arrondissement. De werkwijze van het Haagse jeugdreclasseringspro-
ject is als volgt. Aan de hand van de informatie, verzameld tijdens de vroeg-
hulp of na heenzending van de minderjarige, bepaalt de Raad voor de Kin-

16 Werkeenheid Nijmegen.

17 Het gaat hierbij om de volgende instellingen die bij toerbeurt de hen toegewezen jongeren
begeleiden: Stichting Pro Juventute (inclusief Stichting de Drieslag, Leiden), Vereniging
Humanitas, Stichting Jeugd en Gezin (Vereniging Kinderzorg en Katholieke Stichting
Jeugd en Gezin) en Stichting Jeugd en Gezin Delft/Zoetermeer.
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derbescherming of de jongere in aanmerking komt voor begeleiding door
het project. Bij deze selectie worden de volgende, vaste criteria gehanteerd:
leeftijd, zwaarte van het delict respectievelijk aantal delicten, eerdere poli-
tie/justitiecontacten, het ontbreken of falen van ouderlijk gezag en het ont-
breken van een passend hulpaanbod. De geselecteerde zaken worden weke-
lijks ingebracht in het intakeplatform, waarin, naast de raad, vertegenwoor-
digd zijn Stichting Reclassering Den Haag, Prejop en de gezinsvoogdij-in-
stellingen. Het intakeplatform bepaalt in onderling overleg de verdere aan-
pak en verdeling van de jeugdreclasseringszaken. Ook vindt hier regelmatig
terugkoppeling van eerder toegewezen zaken plaats. Evenals de selectie
door de raad, geschiedt de onderlinge verdeling van jeugdreclasseringsza-
ken in het intakeplatform aan de hand van bepaalde, vaste criteria zoals leef-
tijd, woonplaats, soort delict en prognose over de noodzakelijke vorm van
hulpverlening. Het gebruik van een intakeplatform hoeft overigens niet te
betekenen dat de begeleiding pas kan aanvangen nadat een zaak in het plat-
form besproken is. Een vijfde van de jr-cliënten uit het onderzoek blijkt
namelijk ook al v66r de officiële verdeling via het platform door Stichting
Reclassering, Prejop of een van de gezinsvoogdij-instellingen begeleid te
zijn. In zulke gevallen toetst het intakeplatform achteraf of de raad de juiste
instelling heeft ingeschakeld.

Net als in Nijmegen kent het jeugdreclasseringsaanbod in Den Haag zo-
wel een vrijwillige als een verplichte variant. De hulpverlening op vrijwilli-
ge basis geniet bij dit project echter expliciet de voorkeur. Men gaat ervan
uit dat een vrijwillig hulpaanbod meer in overeenstemming is met (het ge-
voel van) de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren en derhalve eerder
geaccepteerd zal worden dan een verplicht hulpaanbod. Bovendien zou ver-
plichte hulp bij een groot deel van de doelgroep in het verleden niet gewerkt
hebben (ondertoezichtstelling opgeheven bij gebrek aan baten). Aan een
schorsing van de voorlopige hechtenis worden in de regel dan ook geen bij-
zondere voorwaarden verbonden indien er een uitgewerkt hulpverlenings-
plan voorhanden is. Houdt een jongere zich echter niet aan de, in onderling
overleg gemaakte, afspraken en pleegt hij opnieuw strafbare feiten, dan zal
men de kinderrechter in principe adviseren het jeugdreclasseringscontact
verplicht op te leggen.18 Dat het vrijwillige karakter van de begeleiding
geen vrijblijvendheid impliceert, kan bovendien worden afgeleid uit het feit
dat over het verloop van de begeleiding gevraagd en ongevraagd gerappor-
teerd wordt ten behoeve van de strafzitting, welke rapportages eventueel
met een advies omtrent de afdoening van de strafzaak worden afgeslo-
ten.` Een medewerker van het project is bovendien op de zitting aanwe-
zig om het rapport zonodig toe te lichten.

Hoewel, zoals gezegd, een vijfde van de aangemelde cliënten ook al
v66r de verdeling via het intakeplatform begeleid is, verloopt er tussen de

1 8 In zo'n geval wordt de begeleiding tevens overgedragen aan een andere instelling binnen
het project (i.c. Stichting Reclassering of een gezinsvoogdij-instelling).

Prejop kent, als buitenjustitiële instelling, overigens net als Stichting Archo geen rap-
portageverplichting en rapporteert dan ook alleen na toestemming van de jongere.

19
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aanhouding en de start van de begeleiding in de regel vrij veel tijd. Tijdens
de dataverzamelingsfase van het onderzoek zijn de met jeugdreclassering
belaste medewerkers20 bijvoorbeeld niet eerder aanwezig geweest dan bij
de voorgeleiding ten behoeve van de verlenging van de inbewaringstelling
van jongeren. Drie kwart van de aangemelde cliënten is al heengezonden
voordat het eerste contact met Prejop, Stichting Reclassering of een van de
gezinsvoogdij-instellingen plaatsvindt. Omdat er sinds de aanhouding in de
regel nogal wat tijd verstrijkt, verloopt de contactlegging met jongeren in
een aantal gevallen stroef. Met name gedurende de eerste maanden van het
project blijkt de motivatie voor hulpverlening bij een aanzienlijk aantal
cliënten nogal laag (geworden) te zijn. Verbetering van dit zogenaamde
voortraject vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt, zowel binnen het
project zelf als binnen de begeleidingscommissie van het project.

2.6 Overzicht van de belangrijkste kenmerken van de projecten

Startdatum
SJG-Friesland mei 1986
SJG-Twente april 1989
SJG Arnhem februari 1989
Nijmegen januari 1987
Den Haag mei 1989

Opzet
SJG-Friesland afdeling binnen gezinsvoogdij-instelling
SJG-Twente afdeling binnen gezinsvoogdij-instelling
SJG Arnhem afdeling binnen gezinsvoogdij-instelling
Nijmegen samenwerkingsverband tussen vrijwillige hulpverleningsin-

stelling en gezinsvoogdij-instelling
Den Haag samenwerkingsverband tussen Raad voor de Kinderbe-

scherming, Stichting Reclassering, vrijwillige hulpverle-
ningsinstelling en gezinsvoogdij-instellingen

Vroeghulp
SJG-Friesland door project, aan zestien- en zeventienjarigen; ook in het

weekeinde en op feestdagen
SJG-Twente één weekeinde per maand door project, in overige gevallen

alleen voortgezette vroeghulp na inschakeling door de raad

20 Bij Prejop en Stichting Reclassering Den Haag houden resp. drie en vier medewerkers
zich gedurende in totaal twintig uur per week met de begeleiding van jr-cliënten bezig, bij
elk van de gezinsvoogdij-instellingen twee medewerkers ieder half-time. Bij de Raad voor
de Kinderbescherming is voor de selectie en voorbereiding van zaken en voor de secreta-
riaatswerkzaamheden ten behoeve van het platform één formatieplaats vrijgemaakt.
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SJG Arnhem n.v.t., wordt door Rijnside (in de stad Arnhem) en de Raad
voor de Kinderbescherming verzorgd`

Nijmegen door Stichting Archo aan alle minderjarigen in de stad
Nijmegen, ook gedurende het weekeinde en op feestdagen;
in de regio door de Raad voor de Kinderbescherming

Den Haag door de Raad voor de Kinderbescherming22

Rapportage 23
SJG-Friesland vroeghulpverslagen en/of rapportage t.b.v. driehoeksover-

leg, rapportage t.b.v. strafzitting en op verzoek (van kin-
derrechter, officier van justitie en/of raad)

SJG-Twente rapportage t.b.v strafzitting en op verzoek
SJG Arnhem rapportage t.b.v. strafzitting en op verzoek
Nijmegen vroeghulpverslagen (Stichting Archo), rapportage t.b.v.

strafzitting en op verzoek
Den Haag rapportage t.b.v. strafzitting en op verzoek

Karakter van de begeleiding
SJG-Friesland overwegend verplicht (relatief veel hulp en steun)
SJG-Twente overwegend verplicht (relatief veel hulp en steun)
SJG Arnhem aanvankelijk vooral vrijwillig, de laatste tijd meer verplicht

(hulp en steun)
Nijmegen vrijwillig (Stichting Archo) en verplicht (SJG Nijmegen)
Den Haag in principe vrijwillig, indien geindiceerd verplicht

21 N.B. Rijnside en de Raad voor de Kinderbescherming verlenen ook op feestdagen en in
het weekeinde vroeghulp (de raad sinds 1 april 1991, ook in de regio Nijmegen).

Per 1 juli 1991 verleent de Raad voor de Kinderbescherming ook weekendvroeghulp.

Eventuele mondelinge of schriftelijke rapportage bij voorgeleidingen is hier buiten be-
schouwing gelaten. Voor Stichting Archo en Prejop geldt: alleen rapportage na toestem-
ming van de jongere.

22

23



3 De bereikte doelgroep en doelstellingen

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 komen de effecten van de geboden jeugdre-
classeringshulp aan de orde. In paragraaf 3.1 wordt eerst ingegaan op de
vraag of de bereikte doelgroep overeenkomt met de beoogde doelgroep van
de projecten. Dit gebeurt door de kenmerken van de begeleide jongeren af
te zetten tegen de omschrijving van de doelgroep, zoals vermeld in het vo-
rige hoofdstuk. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 aandacht besteed aan de
realisatie van een aantal belangrijke algemene doelstellingen van de projec-
ten, zoals het terugdringen van de duur van de voorlopige hechtenis, het
verminderen van recidive, enz. Hoofdstuk 4 beschrijft in hoeverre de gebo-
den begeleiding geleid heeft tot (gewenste) veranderingen in de persoonlijke
levensomstandigheden van de jongeren. In hoofdstuk 5 worden de uitkom-
sten van interviews onder een zeventigtal (ex-)jr-cliënten gepresenteerd. De
ervaringen en meningen van deze `consumenten' van jeugdreclassering staan
in dit hoofdstuk centraal.

3.1 Komt de bereikte doelgroep overeen met de beoogde
doelgroep?

Om deze vraag te beantwoorden is, zoals gezegd, een vergelijking gemaakt
tussen de groep begeleide jr-cliënten en de oorspronkelijke doelgroep van
de projecten. Hierbij is gekeken naar de volgende kenmerken: leeftijd, pro-
blematiek, (eerdere) hulpverleningscontacten en politie/justitiecontacten.
Deze aspecten worden namelijk in de omschrijving van de doelgroep van
elk project impliciet of expliciet genoemd. Vatten we de omschrijvingen
van de doelgroep van de projecten uit de paragrafen 2.1 tot en met 2.5 sa-
men, dan richten de projecten zich met name op jongeren in de leeftijd van
vijftien tot achttien jaar met herhaalde politie/justitiecontacten, bij wie spra-
ke is van min of meer structurele problemen op één of meer belangrijke
gebieden van hun leven, waarvoor zij nog geen (passende) hulp ontvangen.
Overigens hoeven deze criteria niet allemaal tegelijk van toepassing te zijn.

Voor wat betreft de leeftijd van de jr-cliënten, komt de bereikte doel-
groep grotendeels overeen met de beoogde doelgroep. Drie kwart van de
jongeren is bij aanmelding namelijk zestien of zeventien jaar oud; de ge-
middelde leeftijd van alle jr-cliënten gezamenlijk bedraagt precies zeventien

24 Voor een uitvoerige beschrijving van deze en andere kenmerken van de jr-cliënten wordt
hier nogmaals verwezen naar het interimrapport (Spaans en Doornhein, 1990). De in het
rapport genoemde percentages en verbanden gaan ook op voor de cliënten die na novem-
ber 1989 (sluiting dataverzameling procesevaluatie) bij de projecten zijn aangemeld.
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jaar. Verschillen in dit opzicht doen zich alleen binnen het Haagse project
voor. De jr-cliënten van Prejop en de Haagse gezinsvoogdij-instellingen
blijken bij aanmelding gemiddeld een half jaar jonger te zijn dan het alge-
meen gemiddelde, die van Stichting Reclassering Den Haag gemiddeld een
half jaar ouder. Dit leeftijdsverschil stemt echter overeen met de opzet van
het project: leeftijd is een van de criteria voor de verdeling van cliënten via
het intakeplatform.

Met betrekking tot de herhaalde politie/justitiecontacten van de jongeren
kan worden opgemerkt dat 61 % van de jr-cliënten voorafgaand aan de uit-
gangszaak' al gemiddeld twee keer met justitie in aanraking is geweest.
Aanleiding tot deze eerdere justitiecontacten zijn vooral vermogensdelicten:
zeven op de acht jongeren zijn al eens in verband met diefstal, meestal in
vereniging en/of met braak, opgepakt. Voorzover bekend, heeft bijna de
helft van hen reeds een-veelal voorwaardelijke-vrijheidsstraf achter de
rug. Het aantal cliënten met eerdere justitiecontacten is echter niet voor alle
projecten gelijk. Met name onder de jr-cliënten van het Twentse en het
Haagse project is het gemiddeld aantal eerdere justitiecontacten verhou-
dingsgewijs hoog (ruim drie). De Raad voor de Kinderbescherming, die bij
deze projecten uitdrukkelijk de toewijzing van zaken aan de jeugdreclasse-
ring bepaalt, blijkt vooral de wat `zwaardere' recidivisten voor jeugdreclas-
seringsbegeleiding te selecteren. Bij het Friese en het Nijmeegse project
daarentegen zijn verhoudingsgewijs meer 'first-offenders' aangemeld", wat
wellicht voor een deel samenhangt met het feit dat deze projecten vroeghulp
verlenen aan in principe alle in verzekering gestelde (zestien- en zeventien-
jarige) jongeren.27 Bij het justitiecontact dat tot de aanmelding bij het pro-
ject heeft geleid, gaat het in 80% van de gevallen eveneens om vermogens-
delicten. Volgens het proces-verbaal van de uitgangszaak, waarin gemiddeld
zeven delicten worden genoemd, bedraagt de schade aan gestolen of verniel-
de goederen tussen de duizend en vijfduizend gulden per jongere. Op basis
van deze delictgegevens en het justitieel verleden van de jongeren zijn ernst-
scores berekend, die een indicatie geven van de `zwaarte' van de bij de pro-
jecten aangemelde zaken. Hierbij is uitgegaan van de volgende gegevens
(voorzover van toepassing): type delict, aantal delicten volgens het proces-
verbaal, toegebrachte schade, toegebracht letsel, aantal eerdere justitiecon-
tacten en zwaarste afdoening in het verleden.28 Hoewel de hoogte van de
ernstscores op zichzelf weinig zegt, kan aan de hand van deze gegevens
wel een en ander worden afgeleid omtrent de relatieve `zwaarte' van de jr-
cliënten van elk project. De ernstscores van de aangemelde jongeren blijken

25 Dat wil zeggen, het contact dat heeft geleid tot de aanmelding bij het jeugd-
reclasseringsproject.

Te weten meer dan 40% van de aanmeldingen bij deze projecten, tegenover minder dan
25% van de aanmeldingen bij de drie andere projecten.

Daarnaast worden first-offenders ook via de Raad voor de Kinderbescherming- bv. naar
aanleiding van de bespreking op het driehoeksoverleg in Friesland of het maandelijkse
overleg over (potentiële) sepotzaken in Nijmegen - naar de projecten verwezen.
In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de wijze waarop de ernstscores zijn samengesteld;
zie verder Van der Laan en Essers (1990) en Van der Laan (1991).

26

27

28
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te variëren van 5 tot en met 27, met een gemiddelde van 16,5. Alhoewel de
gemiddelde ernssscore per project uiteenloopt van 15,4 voor de cliënten van
SJG Arnhem tot 17,7 voor die van SJG-Twente, verschillen de projecten
niet significant van elkaar voor wat betreft de `zwaarte' van de aangemelde
jongeren. Ter vergelijking: ten behoeve van het Jongeren Informatie Sys-
teem (JIS) is in de periode september 1986 - september 1988 in de arrondis-
sementen Amsterdam en Haarlem het dossier gelicht van alle op het parket
ingeschreven strafzaken van minderjarigen (zie o.m. Essers en Van der
Laan, 1988). Op basis van de verzamelde gegevens van deze jongeren zijn,
op dezelfde wijze als voor de jr-cliënten, ernstscores berekend. Zetten we
de gemiddelde ernstscore van de jr-cliënten af tegen die van de zestien- en
zeventienjarige jongeren uit het JIS-bestand, dan blijkt dat de jr-cliënten,
voor wat betreft de ernst van de door hen gepleegde delicten en hun even-
tuele justitiële verleden, gesitueerd te kunnen worden tussen jongeren die
(in de arrondissementen Amsterdam en Haarlem) respectievelijk een voor-
waardelijke en een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben gekregen.

Wat de problematiek van de jr-cliënten betreft, kan worden opgemerkt
dat 84% van de jongeren bij aanmelding met ernstige problemen op één of
meer levensgebieden kampt. Het gaat dan om problemen die volgens de
projectmedewerkers (mede) aan het delinquente gedrag van de jongeren ten
grondslag liggen. Met name relatieproblemen (79%), persoonsgebonden
problemen (zoals depressies, drank-, drug- of gokverslaving en identiteits-
problemen; 56%), problemen op school of werk (57%) en problemen met
de vrijetijdsbesteding (51%) komen veel voor. Gemiddeld worden proble-
men op drie verschillende gebieden van het leven genoemd. 29 Hoewel bij
vrijwel alle aangemelde jongeren relatief ernstige problemen worden gecon-
stateerd, heeft minder dan de helft van hen al eens contact gehad met een
hulpverlenende instelling. Van deze eerdere hulpverleningscontacten is,
voorzover bekend, bovendien bijna de helft voortijdig afgebroken. Slechts
een enkele jongere wordt ten tijde van de aanmelding bij het project nog
door een andere instelling begeleid. Grote verschillen tussen de projecten
doen zich in genoemde opzichten niet voor.

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat de bereikte jr-cliënten een
vrij moeilijke groep vormen. Ook in een aantal andere opzichten is de situa-
tie van de jongeren echter weinig rooskleurig. Zo heeft één op de drie cliën-
ten op het moment van aanmelding geen vaste dagbesteding.30 Van deze
jongeren, van wie de meesten zeventien jaar of ouder zijn, ontvangt nog
geen zesde een uitkering, terwijl 85% zijn opleiding niet heeft afgemaakt.
Van de werkende jongeren, die een tiende van de jr-cliënten uitmaken, heeft
bijna twee derde zijn opleiding voortijdig afgebroken. Het werk dat deze
jongeren verrichten, is vrijwel zonder uitzondering laaggeschoold (produk-

29

30

De eerdergenoemde ernstscores van de jongeren hebben overigens uitsluitend betrekking
op hun delictgedrag en niet op de hier beschreven problematiek; tussen de ernstscores en
het aantal (soorten) problemen van de jongeren bestaat geen verband.

Bij het Twentse en het Haagse project gaat het om vijftig project van de aangemelde jon-
geren, bij de drie andere projecten om 30%.
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tiemedewerker, bouwvakker, enzovoort). Ook het opleidingsniveau is over
het algemeen laag. Van de jongeren die (nog) naar school gaan, volgen er
twee op de drie lager beroeps- of mavo-onderwijs. Voor wat betreft de ge-
zinsachtergrond van de jongeren kan nog worden opgemerkt dat slechts de
helft afkomstig is uit een gezin waarin beide natuurlijke ouders aanwezig
zijn. Ruim een derde van de jongeren is daarentegen opgegroeid in een één-
oudergezin, meestal als gevolg van echtscheiding. Voorzover bekend, leeft
ruim een kwart van de gezinnen waaruit de jongeren afkomstig zijn, van
een uitkering; indien één of beide ouders betaalde werkzaamheden verrich-
ten, is het vrijwel altijd laag of ongeschoold werk. Het aantal jongeren dat
(nog) bij hun ouder(s) woont, is overigens vrij groot; te. weten bijna 85%.

De jeugdreclasseringsprojecten blijken dus een groep jongeren te bege-
leiden die in verschillende opzichten als problematisch kan worden be-
schouwd en van wie het toekomstperspectief, zonder adequate begeleiding,
weinig positief kan worden genoemd. Dit nu zijn precies de jongeren voor
wie de projecten in eerste instantie zijn opgezet. Overigens kan hier nog
worden opgemerkt dat de jeugdreclasseringsprojecten nogal van elkaar ver-
schillen voor wat betreft de etnische achtergrond van de aangemelde jonge-
ren. Heeft van de Friese en de Nijmeegse jr-cliënten minder dan een vijfde
een niet-Nederlandse achtergrond, onder de cliënten van het Twenste, het
Arnhemse en het Haagse project bedraagt het aantal jongeren met een
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of andere niet-Nederlandse achtergrond
respectievelijk twee vijfde, de helft en zelfs twee derde.

3.2 In hoeverre zijn de algemene doelstellingen gerealiseerd?

Uit de beschrijving van de jeugdreclasseringsprojecten in hoofdstuk 2 kun-
nen de volgende algemene doelstellingen worden afgeleid die bij (nage-
noeg) alle projecten worden nagestreefd:
1. terugdringen van de duur van de voorlopige hechtenis;
2. zo mogelijk voorkomen dat een jongere gedagvaard wordt;
3. indien een jongere gedagvaard wordt, bevorderen dat vervolging binnen

redelijke termijn plaatsvindt en dat de opgelegde straf of maatregel zo
goed mogelijk aansluit bij de persoonlijkheid, de ontwikkelingsfase en
de achtergrond van de jongere;

4. terugdringen of voorkomen van recidive;
5. bevorderen van de maatschappelijke integratie van de jongere.

Deze doelen, die in principe voor alle aangemelde jongeren opgaan, tracht
men te realiseren door middel van hulp en begeleiding aan de jongeren en
voorlichting en advies aan de justitiële autoriteiten. Een voorbehoud dient te
worden gemaakt voor de tweede doelstelling. Het voorkomen van dagvaar-
dingen wordt namelijk niet bij alle projecten enlof bij alle cliënten nage-
streefd. Zo speelt deze doelstelling bijvoorbeeld geen rol bij het Haagse pro-
ject en zal men in de regel alleen bij betrekkelijk lichte zaken (een niet al
te ernstig delict, geen of weinig eerdere justitiecontacten) verder strafrech-
telijk ingrijpen zoveel mogelijk trachten terug te dringen. In hoeverre men
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Tabel 2: Aantal jr-cliënten en jongeren in de vergelijkingsgroep, per project

project jr-cliënten vergelijkingsgroep

SJG-Friesland 191 259
SJG-Twente 36 117
SJG Arnhem 33 79
Nijmegen 121 188
Den Haag 61 118

totaal 442 761

(b)lijkt te slagen in het realiseren van genoemde doelstellingen, vormt het
onderwerp van deze paragraaf. Een uitzondering wordt gemaakt voor doel-
stelling 5; deze komt aan de orde in hoofdstuk 4.

Zoals in de beschrijving van de opzet van het onderzoek al is aangege-
ven, is voor de effectmeting gebruikgemaakt van een vergelijkingsgroep.
Hiertoe is een steekproef getrokken uit strafzaken van zestien- en zeven-
tienjarigen die eerder in het betreffende arrondissement of kanton31 voor
de kinderrechter zijn gedaagd. Het gaat dan om zaken die één tot twee jaar
voor de start van de projecten op het parket zijn ingeschreven. Gestreefd is
om voor elk project een vergelijkingsgroep samen te stellen die ten minste
anderhalf keer zo groot is als het aantal jr-cliënten van het project. Bij pro-
jecten met een klein aantal cliënten is de vergelijkingsgroep verhoudingsge-
wijs groter; dit om te voorkomen dat het aantal jongeren in elke groep te
klein is om ze met elkaar te kunnen vergelijken.32 Op deze wijze is het
mogelijk geweest de jr-cliënten te vergelijken met jongeren die (nog) geen
jeugdreclasseringshulp hebben ontvangen. Daarnaast zijn de cliënten van de
projecten uiteraard ook onderling vergeleken.

De data voor dit deel van het onderzoek zijn, zoals in paragraaf 1.2.2 is
aangegeven, afkomstig uit de strafdossiers van de jongeren en uit de uittrek-
sels uit het Justitieel Documentatieregister (JD), die in juni 1990 zijn opge-
vraagd.33 Tabel 2 geeft voor elk project aan, van hoeveel cliënten en hoe-
veel jongeren in de vergelijkingsgroep deze gegevens verzameld zijn.

3.2.1 Indeling naar zwaarte

De vergelijkingsgroep is, zoals gezegd, samengesteld uit jongeren die ten
minste één keer voor de kinderrechter zijn verschenen. Het feit dat de jon-

31 Voor het arrondissement Arnhem is een onderscheid gemaakt tussen jongeren uit het kan-
ton Nijmegen (werkgebied van het Nijmeegse project) en jongeren uit de kantons Arn-
hem, Tiel, Terborg en Wageningen (werkgebied van het Arnhemse project).
Dat in deze opzet in een aantal gevallen toch niet is geslaagd, zal blijken in de volgende
paragrafen.

Hierbij zijn overigens alleen de zogenaamde R(echtbank)-kaarten geraadpleegd, wat im-
pliceert dat verkeersovertredingen en dergelijke niet in het onderzoek zijn betrokken.

32

33
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geren al een strafzitting achter de rug hebben, wil echter niet zeggen dat zij
ook allemaal even ernstige delicten hebben gepleegd en/of een vergelijk-
baar justitieel verleden hebben. Dat dit ook voor de jr-cliënten geldt, bleek
al in paragraaf 3.1. De ernstscore van de jr-cliënten, die gebaseerd is op de
ernst van de gepleegde (uitgangs)delicten en het justitiële verleden van de
jongeren, loopt immers uiteen van 5 tot en met 27. Berekening van de ernst-
scores van jongeren in de vergelijkingsgroep laat eveneens een aanzienlijke
spreiding in zwaarte zien, te weten van 2 tot en met 26.34 Zowel onder de
jr-cliënten als in de vergelijkingsgroep komen dus 'lichte' tot en met 'zwa-
re' zaken voor.

Om te voorkomen dat 'lichte' jr-zaken worden vergeleken met 'zware'
zaken uit de vergelijkingsgroep en omgekeerd, is een indeling naar zwaarte
gemaakt. Deze indeling in drie categorieën, te weten 'licht', 'middelzwaar'
en 'zwaar', is gebaseerd op de gemiddelde ernstscore per afdoening van de
uitgangszaak. Zoals namelijk uit tabel 3 valt af te leiden, bestaat er tussen
de zwaarte van de opgelegde sanctie en de gemiddelde ernstscore van de
jongeren in de vergelijkingsgroep een duidelijk verband. Naarmate de jon-
geren meer, ernstiger3S en/of al vaker delicten hebben gepleegd, blijkt de
kinderrechter in de regel een zwaardere sanctie op te leggen (dit is overi-
gens precies wat men zou verwachten; vergelijk ook Junger-Tas en Kruis-
sink, 1990, pp. 38, 39).

Ervan uitgaande dat onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen doorgaans alleen
in relatief 'zware' zaken worden uitgesproken, en boetes, schuldigverkla-
ringen zonder oplegging van straf en berispingen in relatief 'lichte' zaken,
met voorwaardelijke vrijheidsstraffen als een soort tussencategorie, is in ta-
bel 4 een indeling naar zwaarte gemaakt, gebaseerd op de ernstscores van
de jongeren.36

Zoals deze tabel blijkt, komen onder de jr-cliënten relatief meer 'middel-
zware' en 'zware' zaken voor. De gemiddelde ernstscore van de jr-cliënten
is met 16,5 dan ook significant hoger dan die van degenen in de vergelij-
kingsgroep (M=14,3; t=8,22; p<0,01). De indeling naar zwaarte maakt het
echter mogelijk om jongeren uit beide groepen, die ongeveer even ernstig
delictgedrag vertonen, met elkaar te vergelijken?' Dit 'achteraf matchen
van beide groepen is temeer van belang daar de zwaarte van de jr-cliënten

34 N.B. In beide gevallen heeft de ernstscore betrekking op de uitgangszaak, dat wil zeggen
het justitiecontact dat tot de aanmelding bij het project respectievelijk de zitting van de
kinderrechter heeft geleid.

In termen van toegebrachte schade, toegebracht letsel en/of strafdreiging volgens het Wet-
boek van Strafvordering.

Hierbij is de categorie 'overig' uit tabel 3 buiten beschouwing gelaten; ook is geen reke-
ning gehouden met de persoonlijke omstandigheden van jongeren, die bij de afdoening
van een strafzaak eveneens een belangrijke rol (kunnen) spelen.

Hoewel de indeling naar zwaarte enigszins arbitrair is, gaat zij voor beide groepen goed
op. Zo is de gemiddelde ernstscore van de 'middelzware' en 'zware' jr-cliënten nagenoeg
identiek aan die van respectievelijk de 'middelzware' en 'zware' jongeren in de vergelij-
kingsgroep. Alleen de 'lichte' jr-cliënten hebben een gemiddeld iets hogere ernstscore dan
hun vergelijkingsgroep. Een en ander geldt ook indien we beide groepen, ingedeeld naar
zwaarte, per project met elkaar vergelijken.

35

36

37
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Tabel 3: Gemiddelde ernstscore per afdoening van de uitgangszaak (vergelijkingsgroep)

afdoening gem. ernstscore N

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 18,3 105
voorwaardelijke vrijheidsstraf 15,3 346
boete 11,4 245
schuldig zonder oplegging van straf 10,5 15
berisping 8,0 4
overig* 15,6 46

totaal

* waaronder: (nog) onbekend (32x), tbs (6x) en vrijspraak (5x)

14,3 761

Tabel 4: Indeling naar zwaarte op basis van de ernstscore van de jongeren

zwaarte ernstscore (range) jr-cliënten vergelijkingsgroep

licht 2 tot 13 11,7% 32,1%
middelzwaar 13 tot 17 40,3% 31,8%
zwaar 17 tot 28 48,0% 36,1%

en van de jongeren in de vergelijkingsgroep niet voor alle projecten gelijk
verdeeld is. In paragraaf 3.1 werd al aangegeven dat de gemiddelde ernst-
score van de cliënten van elk project enigszins verschilt. Hetzelfde geldt
voor de vergelijkingsgroep van de projecten. Vergelijken we, per project,
de ernstscores in beide groepen met elkaar, dan blijkt bijvoorbeeld de ge-
middelde ernstscore van de Haagse jr-cliënten 0,9 punt hoger te liggen dan
van de Haagse vergelijkingsgroep, terwijl dit verschil bij het Twentse pro-
ject 3,7 punt bedraagt.

Naast de indeling naar zwaarte speelt bij het bepalen of bepaalde doel-
stellingen zijn gerealiseerd, echter ook het moment van aanvang (en beëin-
diging) van de begeleiding een rol. Zo heeft bijvoorbeeld de vraag of de
duur van de voorlopige hechtenis is teruggedrongen, in feite alleen betrek-
king op cliënten die ten tijde van hun voorlopige hechtenis door de projecten
zijn begeleid. Rekening houden met zowel de indeling naar zwaarte als het
moment van aanvang en beëindiging van de begeleiding, leidt echter in een
aantal gevallen tot te kleine aantallen jongeren per project om nog verant-
woorde uitspraken te kunnen doen. Met dit `onderzoekstechnische' pro-
bleem dient, zoals bij de beschrijving van de opzet van het onderzoek al
werd opgemerkt, rekening te worden gehouden bij de interpretatie van de
onderzoeksresultaten.

3.2.2 Terugdringen van de duur van de voorlopige hechtenis

Bij de beantwoording van de vraag, of men erin slaagt de duur van de voor-
lopige hechtenis terug te dringen, is, zoals gezegd, rekening gehouden met
het moment van aanvang (en beëindiging) van het jeugdreclasseringscontact.
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Het aantal jr-cliënten dat kort na hun aanhouding bij de projecten is aange-
meld en van wie gegevens omtrent de eventuele voorlopige hechtenis be-
schikbaar zijn, bedraagt 170. Omdat echter ook voorlopige hechtenisgege-
vens bekend zijn van jongeren die pas later in het strafproces bij de projec-
ten zijn aangemeld38, zijn er twee vergelijkingen uitgevoerd: één tussen de
jr-cliënten die ten tijde van de eventuele voorlopige hechtenis al begeleid
worden en de vergelijkingsgroep en één tussen de `reeds begeleide' cliënten
en de jongeren die pas later bij de jeugdreclasseringsprojecten zijn aange-
meld.

Inverzekeringstelling
Alvorens in te gaan op de voorlopige hechtenis, besteden we eerst kort aan-
dacht aan het aantal en de duur van de inverzekeringstellingen. Het aantal
jr-cliënten dat in verzekering is gesteld, ligt namelijk bijna twee keer zo
hoog als in de vergelijkingsgroep (te weten respectievelijk 68,4% en 38,1%
van de jongeren in elke groep; p=0,01). Dit verschil kan niet volledig wor-
den toegeschreven aan het grotere aantal `middelzware' en `zware' jonge-
ren onder de jr-cliënten. Ook binnen deze categorieën zijn de jr-cliënten
namelijk verhoudingsgewijs vaker in verzekering gesteld dan de jongeren in
de vergelijkingsgroep. Zo is bij voorbeeld van de `zware' jr-cliënten 88%
in verzekering gesteld, tegenover 77% van de `zware' jongeren in de ver-
gelijkingsgroep. De gemiddelde duur van de inverzekeringstelling van de
jr-cliënten (2,3 dagen) en de jongeren in de vergelijkingsgroep (2,1 dagen)
verschilt echter nauwelijks. Hetzelfde geldt voor jr-cliënten die direct vanaf
de aanhouding begeleid zijn en jongeren die pas later bij de projecten zijn
aangemeld, evenals voor ir-cliënten die respectievelijk wel en geen vroeg-
hulp van de projectmedewerkers hebben ontvangen.

Voorlopige hechtenis: begeleide jr-cliënten39 versus vergelijkingsgroep
Tabel 5 geeft een overzicht van het percentage begeleide jr-cliënten en jon-
geren in de vergelijkingsgroep die in voorlopige hechtenis zijn genomen.
Uit de indeling naar zwaarte kan worden afgeleid dat vrijwel uitsluitend
`middelzware' en `zware' jongeren in voorlopige hechtenis zijn genomen,
en dat het aantal voorlopige hechtenissen onder de jr-cliënten.in deze beide
categorieën verhoudingsgewijs ten minste twee keer zo groot is als onder
de jongeren in de vergelijkingsgroep. (N.B. In de tabel worden voor de
overzichtelijkheid alleen percentages vermeld en niet de aantallen jongeren
waarop de )C-toets is uitgevoerd; dit geldt tevens voor een aantal tabellen
in volgende paragrafen.)

Kijken we naar het aantal in voorlopige hechtenis genomen jr-cliënten en
jongeren in de vergelijkingsgroep per project, dan vinden we, voorzover de

38 Bijvoorbeeld pas ten tijde van de strafzitting; immers, van 1le jr-cliënten en jongeren in
de vergelijkingsgroep is het strafdossier, waaruit deze gegevens afkomstig zijn, ge-
raadpleegd (voorzover beschikbaar).

39 Met deze term wordt hier bedoeld: jongeren die ten tijde van hun (eventuele) voorlopige
hechtenis al door de jeugdreclasseringprojectenbegeleid worden.
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Tabel 5: Percentage voorlopige hechtenissen onder de (170) begeleide jr-cliënten en de (751)
jongeren in de vergelijkingsgroep, ingedeeld naar zwaarte

zwaarte jr-cliënten vergelijkingsgroep

licht - 2,5
middelzwaar 26,2 7,9*
zwaar 63,4 31,6*

totaal 47,1 14,8*

* X2-toets; p< 0,01

Tabel 6: Schorsing voorlopige hechtenis van de begeleide jr-cliënten en de jongeren in de
vergelijkingsgroep

schorsing voorlopige hechtenis jr-cliënten vergelijkingsgroep
N % N %

ja, voorwaardelijk
ja, onvoorwaardelijk
nee

63
11
6

78,8
13,8
7,4

64
12
35

57,7
10,8
31,5

totaal 80 100 111 100

* }C2=15,95; df=2; p<0,01

aantallen dit toelaten40, min of meer dezelfde percentages als in tabel 5.
Hoewel het percentage voorlopige hechtenissen onder de begeleide jr-cliën-
ten aanzienlijk hoger ligt dan in de vergelijkingsgroep, is het aantal schor-
singen van de voorlopige hechtenis is onder de jr-cliënten verhoudingsge-
wijs eveneens veel groter (tabel 6). Deze percentages gelden, voorzover
valt na te gaan, ook voor de jr-cliënten en de vergelijkingsgroep van elk
project afzonderlijk. Kijken we naar de bijzondere voorwaarden die aan een
voorwaardelijke schorsing van de. voorlopige hechtenis van de begeleide jr-
cliënten zijn gekoppeld, dan blijkt dat aan cliënten van SJG-Friesland en
SJG-Twente in meer dan drie kwart van de gevallen jeugdreclasseringstoe-
zicht is opgelegd. Van de cliënten van het Nijmeegse project (lees: Stichting
Archo41) is de voorlopige hechtenis in de helft van de gevallen geschorst
onder de voorwaarde dat de jongeren begeleid worden door de instelling.
Slechts zelden blijkt er aan een voorwaardelijke schorsing van de voorlopi-
ge hechtenis geen bijzondere voorwaarde te zijn gekoppeld.

Het hoge percentage voorwaardelijke schorsingen onder de begeleide jr-
cliënten verklaart wellicht de verhoudingsgewijs korte totale duur van hun

40 Bij SJG-Twente, SJG Arnhem en het Haagse project doet zich hier namelijk het probleem
van de te kleine aantallen voor: het gaat bij deze projecten om respectievelijk tien, drie en
twee reeds begeleide jr-cliënten.
Van de 23 begeleide, in voorlopige hechtenis genomen jr-cliënten van het Nijmeegse pro-
ject worden er 22 door Stichting Archo begeleid.

4!
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Figuur 1: Totale duur van de voorlopige hechtenis van de reeds begeleide jr-cliënten (N=80)
en de vergelijkingsgroep (N=111); in dagen

100

80 -

12 tot 42 42 tot 72

jr-clienten

vergelijkingsgroep

60 -

40 -

20 -

0

tot 12 dagen

duur voorlopige hechtenis

voorlopige hechtenis .42 De jr-cliënten van wie de voorlopige hechtenis voor-
waardelijk is geschorst, zijn met gemiddeld 16,8 dagen namelijk aanzienlijk
korter in voorlopige hechtenis gehouden dan de cliënten van wie de voorlo-
pige hechtenis onvoorwaardelijk (27,8 dagen) of niet is geschorst (56,0 da-
gen; F=4,85; p<0,01).43

In figuur 1 is de totale duur van de voorlopige hechtenis van de begelei-
de jr-cliënten en de jongeren in de vergelijkingsgroep grafisch weergegeven.
Zoals de figuur laat zien, is meer dan twee derde van de jr-cliënten minder
dan twaalf dagen - de maximale duur van de inbewaringstelling - in voor-
lopige hechtenis gehouden, tegenover minder dan de helft van de jongeren

42 Bij de duur van de voorlopige hechtenis is ook de duur van de eventuele opheffing van de
schorsing van de voorlopige hechtenis opgeteld. Hiervan is sprake bij zo'n 14% van de,
uitsluitend 'zware', jr-cliënten en jongeren in de vergelijkingsgroep.

Voor de vergelijkingsgroep gelden de volgende gemiddelden: 28 dagen bij een voorwaar-
delijke schorsing, 31 dagen bij een onvoorwaardelijk schorsing en 68 dagen indien de
voorlopige hechtenis niet is geschorst.

43
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Tabel 7: Gemiddelde totale duur van de voorlopige hechtenis (in dagen) van de begeleide jr-
cliënten en de vergelijkingsgroep, ingedeeld naar zwaarte

zwaarte jr-cliënten vergelijkingsgroep

licht - 38,0
middelzwaar 14,5 48,6*
zwaar 22,3 36,9*

totaal 20,8 39,0*

* t-toets; p< 0,0 1

Tabel 8: Gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis (in dagen) van de begeleide jr-cliënten
en de vergelijkingsgroep van elk project (tussen haakjes het aantal in voorlopige
hechtenis genomen jongeren)

project jr-cliënten vergelijkingsgroep

SJG-Friesland 19,2 (44) 33,9 (29)*
SJG-Twente 27,8 (10) 27,6 (26)
SJG Arnhem 30,0 (3) 33,2 (5)
Nijmegen 22,1 (23) 33,2 (17)
Den Haag 7,5 (2) 56,2 (33)

totaal 20,8 (78) 39,0 (110)**

* t-toets; p <0,10

** t-toets; p< 0,0 1

in de vergelijkingsgroep. Het percentage jongeren dat ten minste 72 dagen
heeft vastgezeten, ligt onder de jr-cliënten daarentegen bijna drie keer zo
laag als in de vergelijkingsgroep. De gemiddelde duur van de voorlopige
hechtenis van jongeren in de vergelijkingsgroep is dan ook bijna twee keer
zo lang als die van de begeleide jr-cliënten (tabel 7). De indeling naar
zwaarte laat zien dat het verschil significant is voor zowel de 'middelzwa-
re' als de `zware' jongeren in elke groep. In de `lichte' categorie ontbreken
jr-cliënten die in voorlopige hechtenis zijn genomen.

Vergelijking van de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis van
beide groepen per project levert het beeld op in tabel 8. Vanwege de kleine
aantallen jongeren per project is afgezien van een verdere indeling naar
zwaarte. Om dezelfde reden laten de gegevens alleen een voorzichtige uit-
spraak over de projecten in Friesland en Nijmegen toe. De tabel laat zien
dat de voorlopige hechtenis van de begeleide cliënten van deze beide pro-
jecten gemiddeld een derde korter duurt dan van de jongeren in de vergelij-
kingsgroep.

Voorlopige hechtenis: begeleide versus nog niet begeleide jr-cliënten
Vergelijking van het aantal voorlopige hechtenissen onder de reeds begelei-
de jr-cliënten en de jongeren die pas later bij de projecten zijn aangemeld,
geeft min of meer hetzelfde beeld te zien als tabel 5. Van de 193 later aan-
gemelde jongeren blijkt namelijk nog geen kwart in voorlopige hechtenis te
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Tabel 9: Percentage voorlopige hechtenissen onder de (170) reeds begeleide en (193) nog niet
begeleide jr-cliënten; ingedeeld naar zwaarte

zwaarte reeds begeleid nog niet begeleid

licht
middelzwaar
zwaar

-

26,2
63,4

-
16,9
37,1 *

totaal 47,1 23,3 *

* X2-toets; p< 0,0 1

Tabel 10: Schorsing van de voorlopige hechtenis van de reeds begeleide en de nog niet
begeleide jr-cliënten

schorsing voorlopige hechtenis

ja, voorwaardelijk
ja, onvoorwaardelijk
nee

totaal

reeds begeleid nog niet begeleid
N % N %

63 78,8 24 53,3
11 13,8 10 22,2
6 7,4 11 24,5

80 100 45 100

XZ=9,98; df=2; p<0,01

zijn genomen; een percentage dat de helft lager ligt dan onder de cliënten
die al vanaf kort na hun aanhouding door de projecten zijn begeleid (p<
0,01). Delen we beide groepen in naar zwaarte, dan blijft het verschil tus-
sen de reeds begeleide en de nog niet begeleide cliënten bestaan (tabel 9).

Een mogelijke verklaring voor deze uitkomst dient zich aan wanneer we
kijken naar het aantal, met name voorwaardelijke, schorsingen van de voor-
lopige hechtenis in elke groep. Dan blijkt dat deze significant vaker voor-
komen onder de reeds begeleide jr-cliënten dan onder de jongeren die pas
later bij de projecten zijn aangemeld (tabel 10). Een zelfde uitkomst zagen
we in de vorige paragraaf, waar de schorsingen onder de begeleide jr-cliën-
ten zijn afgezet tegen die in de vergelijkingsgroep. Ook kan uit de vorige
paragraaf worden afgeleid dat, voorzover bekend, ten minste de helft van
de reeds begeleide jr-cliënten uit voorlopige hechtenis is geschorst onder de
voorwaarde dat zij zich houden aan de aanwijzingen van de jeugdreclasse-
ring. Deze gegevens duiden erop dat het bestaan van een vervolgtraject - in
de vorm van het jeugdreclasseringsproject -tot gevolg heeft dat jongeren
eerder in voorlopige hechtenis worden genomen. Immers, de reeds begelei-
de jr-cliënten worden verhoudingsgewijs veel vaker in voorlopige hechtenis
genomen en (vervolgens) voorwaardelijk geschorst dan de `even zware' jon-
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Tabel 11: Gemiddelde totale duur van de voorlopige hechtenis (in dagen) van de reeds
begeleide en de nog niet begeleidejr-cliënten, ingedeeld naar zwaarte

zwaarte reeds begeleid nog niet begeleid

licht
middelzwaar
zwaar

-
14,5
22,3

-
9,8

28,6

totaal 20,8 23,2

geren in de vergelijkingsgroep en de later aangemelde jr-cliënten.44 Een
van de overwegingen die hierbij een rol lijkt te spelen, is de mogelijkheid
het jeugdreclasseringscontact bij een schorsing van de voorlopige hechtenis
verplicht op te leggen. Het feit dat bij meer dan 50% van de voorwaardelij-
ke schorsingen jeugdreclasseringstoezicht wordt opgelegd, vormt hiervoor
een aanwijzing.

In tegenstelling tot de vergelijkingsgroep, is de gemiddelde totale duur
van de voorlopige hechtenis van de reeds begeleide jr-cliënten niet signifi-
cant korter dan van de later aangemelde jongeren (p=0,69). Uit tabel 11
valt af te leiden dat de `middelzware', reeds begeleide cliënten gemiddeld
zelfs langer in voorlopige hechtenis zijn gehouden dan de `middelzware',
later aangemelde jongeren. Onder de `zware' jr-cliënten daarentegen duurt
de voorlopige hechtenis gemiddeld bijna een week korter indien de jonge-
ren op dat moment al begeleid worden.

Vanwege de kleine aantallen cliënten per project -met name in de groep
nog niet begeleide, in voorlopige hechtenis genomen jongeren (totaal 45)
wordt hier afgezien van een verdere uitsplitsing naar project. Wel kan nog
worden vermeld dat wanneer er een medewerker van een project bij de
voorgeleiding aanwezig is, de voorlopige hechtenis gemiddeld niet signifi-
cant korter of langer duurt dan wanneer er geen projectmedewerker aanwe-
zig is. Ook vroeghulp door de projectmedewerkers resulteert niet in een
substantiële verkorting van de duur van de voorlopige hechtenis. In verge-
lijking met de in verzekering gestelde jr-cliënten die geen vroeghulp of
vroeghulp van de Raad voor de Kinderbescherming hebben ontvangen,
duurt de voorlopige hechtenis van jongeren die tijdens hun inverzekering-
stelling door de projectmedewerkers zijn bezocht, met gemiddeld 19,6 da-
gen maar 3,5 dagen korter (p=0,63).

Vatten we de gegevens omtrent de voorlopige hechtenis van de jongeren sa-
men, dan kunnen we stellen dat de reeds begeleide jr-cliënten verhoudings-

na Overigens zijn er geen aanwijzingen dat deze uitkomst een gevolg zou zijn van een verte-
kening in de vergelijkingsgroep en/of de groep jr-cliënten. Zo bevindt zich, volgens gege-
vens van het CBS (1990) en van de Directie Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen van
het Ministerie van Justitie (Linckens, 1991), onder de jr-cliënten van SJG-Friesland naar
schatting 70% van het totaal aantal zestien- en zeventienjarige jongeren dat in de periode
1987-1990 in het arrondissement Leeuwarden in voorlopige hechtenis is genomen.
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gewijs veel vaker in voorlopige hechtenis zijn genomen dan `even zware'
jongeren in de vergelijkingsgroep en/of jr-cliënten die pas later bij de pro-
jecten zijn aangemeld. Anderzijds is het aantal (voorwaardelijke) schorsin-
gen van de voorlopige hechtenis onder de reeds begeleide jr-cliënten even-
eens significant groter en duurt hun voorlopige hechtenis gemiddeld respec-
tievelijk de helft en een tiende korter dan van de vergelijkingsgroep en de
later aangemelde jr-cliënten. Het relatief grote aantal schorsingen met jeugd-
reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde onder de reeds begeleide jr-
cliënten duidt erop dat de mogelijkheid om het jeugdreclasseringscontact bij
schorsing verplicht op te leggen, (mede) een belangrijke overweging vormt
om de jongeren in voorlopige hechtenis te nemen.

3.2.3 Zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren gedagvaard worden

Zoals aan het begin van paragraaf 3.2 is opgemerkt, gaat het hier om een
doelstelling die niet voor alle projecten geldt en/of op alle cliënten betrek-
king heeft. De vraag of men erin slaagt het aantal dagvaardingen onder de
jr-cliënten terug te dringen, is op basis van de onderzoeksgegevens boven-
dien niet goed te beantwoorden. Zo is een vergelijking met de situatie vóór
de start van de projecten niet mogelijk, aangezien in de vergelijkingsgroep
alleen gedagvaarde jongeren zijn opgenomen. Belangrijker evenwel is dat
een sepot of transactie niet altijd als de meest wenselijke afdoening van een
strafzaak beschouwd wordt. Kijken we namelijk naar de door de projectme-
dewerkers uitgebrachte adviezen omtrent de wenselijkheid van al dan niet
vervolgen, dan worden sepots en transacties slechts bij één op de zes jonge-
ren expliciet geadviseerd.°S Het aantal jongeren bij wie dagvaarding is ge-
adviseerd, is daarentegen twee keer zo groot. In die gevallen waarin wel
gerapporteerd is, maar waarin geen advies omtrent de-voorlopige-af-
doening van de strafzaak bekend is, is de vraag of de rapportage gericht is
op het voorkomen van dagvaarden bovendien niet te beantwoorden. Het
percentage dagvaardingen onder jongeren over wie respectievelijk wel en
niet uitsluitend gerapporteerd is, is namelijk nagenoeg gelijk, te weten res-
pectievelijk 90,7% en 93,6%.

3.2.4 Bevorderen dat vervolging binnen redelijke termijn plaatsvindt

Voor het bepalen van de termijn waarbinnen vervolging plaatsvindt, is uit-
gegaan van de periode tussen de aanhouding en de eerste strafzitting. Hier-
bij zijn alleen die jr-cliënten in de analyse betrokken, die (ook) al vóór de
strafzitting zijn begeleid. Tabel 12 geeft de gemiddelde duur van de periode

45 De helft van deze strafzaken is overigens, overeenkomstig het advies, door de officier van
justitie geseponeerd.



De bereikte doelgroep en doelstellingen 49

Tabel 12: Gemiddeld aantal maanden tussen aanhouding en eerste strafzitting bij jr-cliënten
(N=227) en vergelijkingsgroep (N=740), per project

project jr-cliënten vergelijkingsgroep verschil

SJG-Friesland 8,4 9,5 1,1**
SJG-Twente 4,9 7,7 2,8**
Nijmegen 8,8 10,8 2,0*
Den Haag 7,0 7,3 0,3

totaal 8,1 9,2 1,1*

* t-toets; p<0,01
** t-toets; p <0,05

tussen de aanhouding en de eerste strafzitting weer voor zowel de cliënten
als de vergelijkingsgroep van elk project.46

Uit tabel 12 is af te leiden dat bij de jr-cliënten de strafzitting gemiddeld
sneller op de aanhouding volgt dan bij de vergelijkingsgroep. Dit geldt zo-
wel voor de totale groep als voor elk van de projecten afzonderlijk, zij het
dat het verschil tussen de jr-cliënten en de vergelijkingsgroep bij het Haag-
se project nagenoeg nihil is.

Rapportage ten behoeve van het driehoeksoverleg47 en/of de strafzitting
lijkt tot een (verdere) verkorting van de periode tussen de aanhouding en de
eerste strafzitting te leiden. Vergeleken met de jr-cliënten over wie, voor-
zover bekend, niet gerapporteerd is, volgt de strafzitting bij jongeren over
wie wel een voorlichtingsrapport is uitgebracht, gemiddeld bijna een halve
maand sneller op de aanhouding (namelijk 7,7 tegenover 8,1 maanden). Het
verschil is echter niet significant (p=0,41). Hetzelfde beeld zien we bij elk
van de projecten afzonderlijk, zij het dat het aantal jongeren over wie niet
gerapporteerd is, bij de meeste projecten te klein is voor het trekken van
verantwoorde conclusies.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de hier gepresenteerde gegevens
slechts weinig veranderen indien uitgegaan wordt van de periode tussen de
aanhouding en de eindzitting, in plaats van de eerste strafzitting (de eerste
zitting is immers niet altijd tevens eindzitting). Alleen de gemiddelde duur
van de periode tot aan de zitting neemt dan voor zowel de vergelijkings-
groep als voor de jr-cliënten met gemiddeld 1,2 maanden toe.

46 Hierbij is het jeugdreclasseringsproject van SJG Arnhem buiten beschouwing gelaten; van
slechts ddn cliënt die vóór de strafzitting bij dit project is aangemeld, is de aan-
houdingsdatum en de datum van de eerste strafzitting bekend.
Hoewel het driehoeksoverleg in het arrondissement Arnhem niet bestaat en derhalve bij
het Arnhemse en het Nijmeegse project gesproken dient te worden van de beslissing van
de officier van justitie om al dan niet tot vervolging over te gaan, wordt de term drie-
hoeksoverleg in het vervolg van dit rapport gemakshalve aangehouden.

47
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3.2.5 Invloed uitoefenen op de afdoening van de strafzaak

Hoofdstuk 3

Zoals uit de beschrijving van de projecten in hoofdstuk 2 kan worden afge-
leid, houdt deze doelstelling in veel gevallen in: voorkomen dat de jonge-
ren een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd. Om na te gaan of
men hierin slaagt, is gekeken naar de definitieve afdoening van de uitgangs-
zaak. Tabel 13 geeft aan hoe deze voor de jr-cliënten en voor de jongeren
in de vergelijkingsgroep luidt. Het gaat hierbij steeds om de zwaarste af-
doening.48

Tegenover het hoge percentage, met name onvoorwaardelijke, boetes in
de vergelijkingsgroep staan bijna 10% (meer) sepots en transacties en bijna
15% meer openstaande zaken onder de jr-cliënten. Voor wat betreft de ove-
rige afdoeningen verschillen beide groepen nauwelijks van elkaar. Het aan-
tal jongeren dat, voorzover bekend, een alternatieve sanctie heeft gekregen,
bedraagt 41% onder de jr-cliënten en 19% onder de jongeren in de verge-
lijkingsgroep. Van de alternatieve sancties onder de jr-cliënten is 80% op-
gelegd in het kader van uitstel van vonniswijzing of als bijzondere voor-
waarde bij een voorwaardelijke vrijheidsstraf en is bijna 10% toegepast via
het officiersmodel. In de vergelijkingsgroep zijn nagenoeg alle alternatieve
sancties via het rechtersmodel opgelegd.

Tabel 13 gaat in grote lijnen ook op indien we beide groepen indelen
naar zwaarte.49 Alleen onder de `zware' jr-cliënten blijken verhoudingsge-
wijs veel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor te komen, te weten
21,7% tegenover 10,7% onder de `zware' jongeren in de vergelijkings-
groep. Dit hoge percentage onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen onder de
`zware' jr-cliënten is echter te verklaren wanneer we kijken naar het aantal
voorlopige hechtenissen binnen deze groep. Van de `zware' jr-cliënten is
namelijk een bijna twee keer zo groot percentage in voorlopige hechtenis
genomen als van de vergelijkingsgroep, te weten 51 % van alle `zware' jr-
cliënten tegenover 32% van de `zware' vergelijkingsgroep. Aangezien de
(duur van de) voorlopige hechtenis gewoonlijk in het vonnis verdisconteerd
wordt, hoeft het geen verbazing te wekken dat ook het aantal onvoorwaar-
delijke vrijheidsstraffen onder de `zware' jr-cliënten twee keer zo hoog ligt.
Met deze verklaring is echter tevens een complicerende factor bij de inter-
pretatie van de afdoeningsgegevens aangegeven. Onder alle jr-cliënten geza-
menlijk ligt het percentage voorlopige hechtenissen namelijk bijna 2,5 keer
zo hoog als in de vergelijkingsgroep, terwijl het aantal onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen in beide groepen, volgens tabel 13, verhoudingsgewijs na-
genoeg gelijk is. Wellicht dient deze uitkomst te worden toegeschreven aan

48 Zo is bijvoorbeeld een deels voorwaardelijke, deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf geco-
deerd als een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, en een boete in combinatie met een voor-
waardelijke vrijheidsstraf als een voorwaardelijke vrijheidsstraf.

Zij het dat onder de `lichte' jr-cliënten en jongeren in de vergelijkingsgroep, zoals ver-
wacht, minder voorwaardelijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen zijn uitgesproken.

49
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Tabel 13: Definitieve afdoening van de uitgangszaak van de jr-cliënten (N=442) en de verge-
lijkingsgroep (N=761); in %

definitieve afdoening jr-cliënten vergelijkingsgroep

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 14,0 13,8
voorwaardelijke vrijheidsstraf 49,1 46,1
boete 5,5 32,2
berisping - 0,5
schuldig zonder oplegging van straf 0,4 2,0
sepot 7,7 -
transactie 1,8 -
anders 3,2 1,2
openstaande zaakafdoening onbekend 18,3 4,2

het relatief grote aantal nog openstaande zaken onder de jr-cliënten.50
Daarnaast kunnen ook voegingen van andere zaken bij de uitgangszaak een
rol spelen. Dit soort voegingen, waarbij onbekend is of er in de gevoegde
zaak voorlopige hechtenis is toegepast, doet zich voor bij een kwart van
zowel de jr-cliënten als de jongeren in de vergelijkingsgroep. Vanwege de-
ze complicaties is op basis van de afdoeningsgegevens in tabel 13 niet een-
duidig vast te stellen in hoeverre men erin geslaagd is de onvoorwaardelij-
ke vrijheidsstraf onder de jr-cliënten terug te dringen. Wel kan worden op-
gemerkt dat het beeld per project slechts weinig afwijkt van het in tabel 13
geschetste beeld.

Een andere manier om, meer in het algemeen, te bepalen of de opgeleg-
de sanctie overeenkomt met wat men wenselijk acht, is het vergelijken van
de definitieve afdoening van de strafzaak met het eventuele advies van de
projectmedewerkers hieromtrent. Zowel afdoeningsgegevens als adviezen
zijn bekend van 123 jr-cliënten (28%).S1 Van de uitgebrachte adviezen blijkt
54,5% overeen te stemmen met de beslissing van de kinderrechter of de of-
ficier van justitie. Dit geldt met name voor voorwaardelijke vrijheidsstraf-
fen en alternatieve sancties, welke in drie kwart van de gevallen, overeen-
komstig het advies van de projectmedewerkers, zijn opgelegd.52 Kijken we
naar de adviezen en afdoeningen per project, dan blijkt van de adviezen van
SJG-Friesland 64,2% en van de adviezen van het Nijmeegse project 58,8%
te zijn overgenomen. Van de overige drie projecten zijn te weinig adviezen
en/of definitieve afdoeningen bekend om een vergelijking tussen beide te
kunnen maken. Overigens is ook hier weer de zwaarste afdoening als uit-
gangspunt gehanteerd. Indien bijvoorbeeld een boete geadviseerd is en een

50 Dit geldt temeer daar het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen waarbij voorlopige
hechtenis is toegepast, onder de jr-cliënten en in de vergelijkingsgroep vrijwel gelijk is (te
weten bij 60% van de opgelegde vrijheidsstraffen in elke groep).

Voor de overige cliënten geldt dat er ofwel geen advies omtrent de afdoening gegeven
danwel bekend is, ofwel dat de definitieve afdoening zelf nog onbekend is.

In die gevallen waarin de beslissing van de justitiële autoriteiten afwijkt van het advies
van de projectmedewerkers, is ongeveer even vaak sprake van een zwaardere als van een
minder zware afdoening.
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boete plus een voorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd, dan is dit opgevat
als niet conform het advies van de projectmedewerkers. Was dit wel gedaan,
dan zou het aantal adviezen dat (gedeeltelijk) met de beslissing van de kin-
derrechter of de officier van justitie overeenkomt, hoger zijn uitgevallen.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat er een verband lijkt te bestaan
tussen de afdoening van de uitgangszaak en de reden voor beëindiging van
de begeleiding. Van de jongeren van wie de begeleiding is beëindigd omdat
zij opnieuw met justitie in aanraking zijn gekomenS3, of omdat zij niet
langer begeleid wensten te worden, krijgt namelijk een twee keer zo groot
percentage een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf dan van de jongeren van
wie de begeleiding met succes is afgerond (te weten respectievelijk 25% en
12,5%). Laatstgenoemde jongeren krijgen relatief vaak een voorwaardelijke
vrijheidsstraf. Het aantal voortijdig beëindigde contacten is echter klein, zo-
dat het geconstateerde verband met enige terughoudendheid geinterpreteerd
dient te worden.

3.2.6 Terugdringen van recidive

Om inzicht te krijgen in de aard en de omvang van de eventuele recidive
sinds de uitgangszaak, is in juni 1990 van alle jr-cliënten en jongeren in de
vergelijkingsgroep een uittreksel uit het JD opgevraagd. Van de jr-cliënten
zijn die justitiecontacten als recidive aangemerkt die hebben plaatsgevonden
na de aanmelding bij het project.-' De vraag is immers of jongeren met
een jeugdreclasseringscontact minder (snel en/of vaak) recidiveren dan jon-
geren die geen jeugdreclasseringshulp ontvangen. Van de jongeren in de
vergelijkingsgroep zijn alle justitiecontacten na het uitgangsdelict als recidi-
ve beschouwd.-" Aangezien de recidivegegevens afkomstig zijn uit de JD's
van de jongeren, betreft het hier uitsluitend geregistreerde justitiecontacten.
Alle politiecontacten waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt en doorge-
stuurd aan de officier van justitie, vallen hierbuiten, evenals uiteraard even-
tuele recidivedelicten die niet ter kennis van de politie/justitie zijn gekomen.

Van in totaal 418 jr-cliënten (94,8%) en 774 jongeren in de vergelij-
kingsgroep (97,8%) zijn recidivegegevens bekend. In tabel 14 is te zien
hoeveel jongeren in elke groep ten minste één keer hebben gerecidiveerd.

Bij het bepalen van de recidive onder de jr-cliënten doet zich echter een
complicatie voor. Een aanzienlijk aantal jongeren is namelijk relatief kort
vóór het opvragen van het JD bij de projecten aangemeld. Zo verstrijkt bij

53 Waarna bijvoorbeeld overdracht aan de reclassering volgt in verband met de leeftijd van
de jongeren (Z 18 jaar).

Waarbij rekening is gehouden met een gemiddelde duur van anderhalve maand tussen de
aanhouding door de politie en de inschrijving van de zaak op het parket.

Overigens is drie kwart van de jr-cliënten binnen twee maanden na het plegen van het uit-
gangsdelict bij de projecten aangemeld; het aantal recidivisten onder de jr-cliënten ligt dan
ook slechts 3% hoger indien de recidive, net als bij de vergelijkingsgroep, wordt bepaald
aan de hand van de pleegdatum van het uitgangsdelict, in plaats van aan de hand van de
aanmeldingsdatum bij het project.
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Tabel 14: Recidive onder de jr-cliënten en de jongeren in de vergelijkingsgroep

53

recidive jr-cliënten vergelijkingsgroep

N % N %

ja 237 56,6 490 65,9
nee 181 43,4 254 34,1

totaal 418 100 744 100

X`=9,49; df=1; p<0,01

bijna een derde van de jr-cliënten minder dan een jaar tussen de start van
de begeleiding en het opvragen van het JD. Bij een zesde van de cliënten is
deze periode zelfs korter dan een half jaar. Kijken we echter naar de snel-
heid waarmee de jongeren recidiveren, dan blijken de jr-cliënten na gemid-
deld negen maanden opnieuw met justitie in aanraking te komen (zie onder
Recidivesnelheid). Bij zo'n gemiddelde duur van negen maanden tussen de
start van de begeleiding en het eerste recidivecontact is de kans gering dat
de jongeren die relatief kort vóór juni 1990 bij de projecten zijn aangemeld,
nog vóór het opvragen van het JD hebben kunnen recidiveren.' Indien
het JD van deze jongeren geen nieuwe justitiecontacten sinds de aanmelding
bij het project vermeldt, dan kan dit betekenen dat de jongeren daadwerke-
lijk gestopt zijn met het plegen van delicten, maar ook dat zij, gemiddeld
genomen, nog `geen tijd hebben gehad' om te recidiveren. Omdat niet met
zekerheid is vast te stellen welke verklaring voor elke jongere opgaat, is
besloten om de jr-cliënten die korter dan negen maanden vóór het opvragen
van het. JD bij de projecten zijn aangemeld (een vijfde van alle cliënten),
bij de analyse van de recidivegegevens verder buiten beschouwing te laten.
De recidivegegevens die in de volgende paragrafen worden gepresenteerd,
hebben dan ook alleen betrekking op jongeren die vóór september 1989 bij
de projecten zijn aangemeld.

Wel of geen recidive
Tabel 15 geeft het percentage recidivisten onder de jr-cliënten en de jonge-
ren in de vergelijkingsgroep indien we de cliënten die na 1 september 1989
bij de projecten zijn aangemeld, buiten beschouwing laten. Het verschil in
recidive ten opzichte van de vergelijkingsgroep is nu gedaald van 9,3% (ta-
bel 14) tot 5,6% en is niet langer significant. De indeling naar zwaarte laat
zien dat alleen de `middelzware' en `zware' jr-cliënten verhoudingsgewijs
minder recidiveren dan hun vergelijkingsgroep. In de `zware' categorie is
het verschil zelfs significant: het percentage recidivisten onder de `zware'
jr-cliënten ligt een vijfde lager dan in de `zware' vergelijkingsgroep.

56 Dat er inderdaad van een kleinere recidivekans sprake is, kan worden afgeleid uit het la-
gere recidivepercentage onder de jongeren die korter dan negen maanden vóór het opvra-
gen van het JD bij de projecten zijn aangemeld. Ten opzichte van de cliënten die al eerder
zijn aangemeld, recidiveert van deze 'late' aanmeldingen ruim 15% minder.
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Tabel 15: Percentage recidivisten onder de jr-cliënten die vóór 1 september 1989 zijn aange-
meld (N=3 15) en de vergelijkingsgroep (N=744), ingedeeld naar zwaarte

zwaarte jr-cliënten vergelijkingsgroep totaal

licht 51,9 50,6 50,8
middelzwaar 59,1 66,1 63,9
zwaar 62,9 79,2 72,5*

totaal 60,3 65,9 64,2

* X2-toets; p <0,01

Tabel 16: Percentage recidivisten onder de cliënten en de vergelijkingsgroep van elk project
(tussen haakjes het totaal aantal jongeren)

project jr-cliënten vergelijkingsgroep verschil

SJG-Friesland 61,2 (152) 73,6 (258) -12,4*
SJG-Twente 50,0 ( 24) 60,5 (114) -10,5
SJG Arhem 71,4 (14) 63,9 ( 72) 7,5
Nijmegen 54,4 (101) 67,4 (184) -13,0**
Den Haag 83,3 (24) 52,6 (116) 30,7*

totaal 60,3 (315) 65,9 (744) -5,6

* X2-toets; p <0,01
** X2-toets; p<0,05

In tabel 16 staat het percentage recidivisten onder de jr-cliënten en de ver-
gelijkingsgroep van elk project afzonderlijk. Het verhoudingsgewijs hoge
recidivepercentage onder de jr-cliënten van SJG Arnhem is wellicht voor
een deel toe te schrijven aan het (te) kleine aantal cliënten. Zou namelijk
één cliënt minder hebben gerecidiveerd, dan was het percentage recidivis-
ten onder de jr-cliënten van het Arnhemse project gelijk geweest aan dat in
de vergelijkingsgroep.

Opgemerkt kan nog worden dat het lagere recidivepercentage onder de
Nijmeegse jr-cliënten voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven
aan de cliënten van Stichting Archo. Het aantal recidivisten onder de jonge-
ren die door deze instelling zijn begeleid, ligt namelijk 17% lager dan in de
(Nijmeegse) vergelijkingsgroep. Van de jr-cliënten van SJG Nijmegen reci-
diveert 7% minder dan in de vergelijkingsgroep.

Zoals tabel 15 laat zien, is de kans op recidive groter naarmate de jon-
geren ernstiger, meer en/of al vaker delicten hebben gepleegd. Het aantal
`lichte', `middelzware' en `zware' jongeren bij elk project is echter niet
precies gelijk verdeeld; dit geldt zowel voor de jr-cliënten als voor de ver-
gelijkingsgroep van elk project (zie paragraaf 3.2.1).57 Om deze reden zijn
de recidivegegevens uit tabel 16 verder uitgesplitst naar zwaarte. Tabel 17

57 Zo valt bv. 50% van de cliënten van het Friese project op basis van hun ernstscore in de
`zware' categorie, terwijl dit bij cliënten van het Twentse project bijna 75% is.
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Tabel 17: Verschil in percentage recidivisten onder de jr-cliënten en de vergelijkingsgroep
van elk project, ingedeeld naar zwaarte (tussen haakjes het aantal jr-cliënten)

project licht middelzwaar zwaar

SJG-Friesland -5,8 (15) -27,2* ( 49) -14,3** ( 88)
SJG-Twente - (0) -27,6 ( 6) -26,5*** ( 18)
SJG Arnhem - ( 0) 40,6 ( 4) -27,5 ( 10)
Nijmegen -5,5 ( 9) -0,3 ( 42) -26,9* ( 50)
Den Haag 21,9 (2) 31,4 (10) 19,4 ( 12)

totaal 1,3 (27) -7,0 (110) -16,8* (178)

* X2-toets; p <0,01
** X2-toets; p <0,05

*** X2-toets; p<0,10

laat voor elk project zien, hoe groot het verschil in het percentage recidi-
visten onder de jr-cliënten en de vergelijkingsgroep is, indien we beide
groepen indelen naar zwaarte. Een negatief getal wil zeggen dat de jr-cliën-
ten verhoudingsgewijs minder recidiveren dan hun vergelijkingsgroep.

Alhoewel het aantal jr-cliënten van SJG-Twente, SJG Arnhem en het
Haagse model te klein is om verantwoorde uitspraken over de recidive van
deze jongeren te kunnen doen, kan uit tabel 17 het volgende worden afge-
leid. Ten eerste is het percentage recidivisten onder de `zware' jr-cliënten
van elk project -Den Haag uitgezonderd-telkens lager dan in de `zware'
vergelijkingsgroep. Voor de projecten in Almelo, Arnhem en Nijmegen be-
draagt het verschil meer dan 25%, van de `zware' Friese jr-cliënten recidi-
veert zo'n 15% minder dan van de vergelijkingsgroep. In de `middelzware'
categorie vinden we alleen lagere recidivepercentages onder de cliënten van
SJG-Friesland en SJG-Twente, terwijl er in de `lichte' categorie nagenoeg
geen verschil bestaat tussen de jr-cliënten en de vergelijkingsgroep (afge-
zien van de twee cliënten van het Haagse project). Verder blijkt dat het ho-
gere recidivepercentage onder de veertien Arnhemse jr-cliënten uit tabel 16
dient te worden toegeschreven aan de vier `middelzware' cliënten. Onder
de `zware' cliënten van dit project ligt het aantal recidivisten namelijk een
kwart lager dan in de vergelijkingsgroep. De cliënten van het Haagse jeugd-
reclasseringsproject ten slotte, recidiveren over de gehele' linie meer dan
hun vergelijkingsgroep. Maar ook bij dit project recidiveren de `zware'
cliënten verhoudingsgewijs nog het minst: weliswaar ligt het aantal recidi-
visten onder de `zware' cliënten zo'n 20% hoger dan in de `zware' vergelij-
kingsgroep, maar dit verschil is nog altijd 12% kleiner dan onder de 'mid-
delzware' jongeren. Overigens dient bij de projecten in Almelo, Arnhem en
Den Haag rekening gehouden te worden met de betrekkelijk recente start
van de projecten. Aangezien deze projecten pas in de loop van 1989 van
start zijn gegaan, hebben de hier gepresenteerde recidivegegevens betrek-
king op jongeren die gedurende de eerste maanden van de projecten (i.e.
van respectievelijk februari, april en mei 1989 tot september 1989) begeleid
zijn. Met name voor het Haagse project geldt dat de contactlegging met
cliënten in de beginperiode nogal moeizaam is verlopen (zie paragraaf 2.5).
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Genoemde recidivepercentages onder de jr-cliënten liggen aanzienlijk hoger
dan men op grond van de ingevulde registratieformulieren uit het onderzoek
zou verwachten. Gedurende de dataverzameling bij de projecten is namelijk
de regel gehanteerd dat bij recidive tijdens de begeleiding een nieuw stel
formulieren voor de jongeren wordt ingevuld. Onder de 315 jongeren die
v66r september 1989 bij de projecten zijn aangemeld, blijkt dit slechts 31
keer (10,1 %) gebeurd te zijn. Ook indien we ervan uitgaan dat bovenstaan-
de regel niet altijd even consequent is toegepastsg en dat het aantal geval-
len van recidive tijdens de begeleiding in werkelijkheid enige procenten ho-
ger ligt, dan nog is het verschil ten opzichte van de in deze paragraaf ver-
melde recidivecijfers aanzienlijk. Een gedeeltelijke verklaring voor dit ver-
schil vormt de leeftijd waarop de jongeren voor het eerst recidiveren. Van
de 190 jr-cliënten die, voorzover bekend, opnieuw strafbare feiten plegen,
blijkt 40% namelijk pas na hun achttiende weer met justitie in aanraking te
komen. Gaan we ervan uit dat jongeren gewoonlijk niet meer bij de jeugd-
reclasseringsprojecten terugkomen indien zij na hun achttiende recidiveren,
dan daalt het verschil in recidivepercentage volgens de JD's en volgens de
registratieformulieren van de jongeren van 50% tot minder dan 40%. Het
verschil kan nog verder worden verklaard indien we rekening houden met
de duur van de geboden begeleiding. Alvorens hierop in te gaan, dient ech-
ter eerst aandacht te worden besteed aan een ander aspect van recidive, na-
melijk de recidivesnelheid.

Recidivesnelheid
De recidivesnelheid geeft aan hoe snel de jongeren na de uitgangszaak op-
nieuw met justitie in aanraking komen. In tabel 18 is het gemiddeld aantal
maanden tussen de aanmelding bij het project respectievelijk het uitgangs-
delict en het eerste recidivecontact van de jr-cliënten en de jongeren in de
vergelijkingsgroep weergegeven" Zoals uit de tabel kan worden afgeleid,
recidiveren de jr-cliënten gemiddeld bijna anderhalve maand sneller dan de
jongeren in de vergelijkingsgroep. Alleen onder de `zware' jr-cliënten ligt
de recidivesnelheid lager dan in de ('zware') vergelijkingsgroep. Het ver-
schil is echter klein, namelijk gemiddeld minder dan een maand.

Dat bij de jongeren in de vergelijkingsgroep het eerste recidivecontact
gemiddeld anderhalve maand later plaatsvindt dan bij de jr-cliénten, kan
worden toegeschreven aan het iets grotere percentage jongeren in de verge-
lijkingsgroep dat pas na twee jaar of langer recidiveert. Het percentage jon-
geren in beide groepen dat binnen een maand, binnen twee maanden, enz.
tot binnen een jaar (in totaal 70%) weer met justitie in aanraking komt, is
daarentegen nagenoeg gelijk.

58 Zo kon bijvoorbeeld bij het invullen van de registratieformulieren voor jongeren die al
vóór de start van het onderzoek zijn begeleid, niet altijd worden achterhaald of er sprake
was van recidive tijdens de begeleiding.

Bij het bepalen van de recidivesnelheid is telkens uitgegaan van de inschrijfdatum op het
parket; dit geldt zowel voor de uitgangszaak als voor de recidivecontacten.

59
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Tabel 18: Gemiddelde recidivesnelheid (in maanden) van de jr-cliënten en de vergelijkings-
groep, ingedeeld naar zwaarte

zwaarte jr-cliënten vergelijkingsgroep

licht 14,6 14,7
middelzwaar 10,0 12,3*
zwaar 9,1 8,4

totaal 9,9 11,5

* t-toets; p< 0,05

Figuur 2: Indicatie van de duur van de begeleiding, uitgaande van het moment van aanvang
en beëindiging van het jeugdreclasseringcontact (tussen haakjes desbetreffende per-
centage jr-cliënten)

duur aanvang einde

kort vóór driehoeksoverleg -► vóór driehoeksoverleg (17,7%)
tussen driehoek en strafzitting --o tussen driehoek en strafzitting ( 2,5%)
na strafzitting -► na strafzitting (23,6%)

middellang vóór driehoeksoverleg -► tussen driehoek en strafzitting (16,4%)
tussen driehoek en strafzitting --► na strafzitting ( 1,3%)

lang vóór driehoeksoverleg -* na strafzitting (38,5%)

Hoewel in het onderzoek niet expliciet gevraagd is naar de datum van be-
eindiging van het jeugdreclasseringscontact, en dus niet met zekerheid kan
worden vastgesteld of het eerste recidivecontact tijdens danwel na afloop
van de begeleiding heeft plaatsgevonden, is deze vraag wel bij benadering
te beantwoorden. Uit de registratieformulieren is namelijk bekend op welk
moment in het strafproces de begeleiding is aangevangen en beëindigd.'
Op basis van deze gegevens, die een grove indicatie geven van de duur van
de begeleiding, is een indeling gemaakt zoals in figuur 2 is weergegeven.
Deze indeling is uiteraard enigszins arbitrair. Jongeren die bijvoorbeeld pas
na de strafzitting bij de projecten zijn aangemeld, kunnen immers geduren-
de langere tijd jeugdreclasseringshulp hebben ontvangen dan jongeren die
vanaf het driehoeksoverleg tot (enige tijd) na de strafzitting zijn begeleid.
Nemen we echter aan dat de indeling voor de meeste jr-cliënten opgaat,
dan laat zich het volgende afleiden. Zoals figuur 2 aangeeft, is iets meer
dan een derde van de jr-cliënten vanaf kort na de aanhouding tot na de straf-
zitting begeleid. De overige cliënten zijn, naar we veronderstellen, korter
begeleid. Tussen de aanhouding en de (eerste) strafzitting nu, verlopen ge-
middeld acht maanden (zie paragraaf 3.2.4). Hieruit volgt dat het contact
met de lang begeleide cliënten gemiddeld ten minste zo'n acht maanden

m Danwel zich bevond toen de dataverzameling ten behoeve van het onderzoek werd afge-
sloten.
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heeft geduurd. De kort en middellang begeleide cliënten zullen in de regel
korter dan acht maanden jeugdreclasseringshulp hebben ontvangen. Aange-
zien de gemiddelde recidivesnelheid van de kort en middellang begeleide
jr-cliënten respectievelijk 11,6 en 9,5 maanden bedraagt, is het aannemelijk
dat de recidive van deze jongeren in veel gevallen pas na beëindiging van
het jeugdreclasseringscontact heeft plaatsgevonden.` De lang begeleide
cliënten lijken hun eerste recidivedelict daarentegen veelal nog tijdens de
begeleiding te plegen. Bij deze jongeren verstrijken er tussen de aanmel-
ding en het eerste recidivecontact gemiddeld 8,2 maanden. De relatief grote
kans dat de kort en middellang begeleide cliënten pas na beëindiging van
het jeugdreclasseringscontact recidiveren, kan het in de vorige paragraaf
gesignaleerde verschil in het percentage recidivisten volgens de JD's en
volgens de registratieformulieren van de jongeren verder verklaren. Opge-
merkt kan nog worden dat het aantal recidivisten onder de kort, middellang
en lang begeleide cliënten verhoudingsgewijs gelijk is, namelijk zo'n 60%.

Kijken we naar de jr-cliënten van wie de begeleiding om uiteenlopende
redenen beëindigd is, dan zien we eveneens een verschil in gemiddelde reci-
divesnelheid. De 99 jongeren van wie de begeleiding met succes is afgeslo-
ten-verder begeleiden is niet nodig-, recidiveren met gemiddeld 12,6
maanden ruim vijf maanden later dan de 49 jongeren van wie de begelei-
ding om een andere reden (zoals gebrek aan medewerking, recidive gevolgd
door overdracht aan de reclassering, enz.) beëindigd is (F=10,28; p<
0,01). Het percentage recidivisten onder de jongeren verschilt, net als bij
de duur van de begeleiding, echter nauwelijks.62

De gemiddeld hogere recidivesnelheid van de totale groep jr-cliënten uit
tabel 18, vinden we ook indien we beide groepen per project met elkaar
vergelijken (tabel 19). Wat opvalt, zijn de grote verschillen in gemiddelde
recidivesnelheid tussen zowel de jr-cliënten als de vergelijkingsgroep van de
projecten.ó3 Omdat de gemiddelde recidivesnelheid van de jr-cliënten en
van de vergelijkingsgroep varieert met de `zwaarte' van de jongeren (zie ta-
bel 18), en de indeling naar zwaarte, zoals gezegd, niet voor alle projecten
gelijk is, zijn de gegevens uit tabel 19 verder uitgesplitst voor 'lichte',
`middelzware' en `zware' jongeren. Tabel 20 geeft het verschil in gemid-
delde recidivesnelheid van de jr-cliënten en de vergelijkingsgroep van elk
project weer, indien rekening wordt gehouden met de indeling naar zwaar-

61 Zo blijkt 54% van de kort en middellang begeleide cliënten pas na minimaal acht maan-
den weer met justitie in aanraking te komen. Van de geinterviewde jr-cliënten die te ken-
nen geven dat zij hebben gerecidiveerd, zegt bovendien 60% pas na beëindiging van het
jeugdreclasseringscontactopnieuw delicten te hebben gepleegd.

Het aantal succesvol afgesloten zaken waarvan recidivegegevens bekend zijn, bedraagt
overigens 70% voor de projecten in Friesland, Almelo en Nijmegen en 50% voor de pro-
jecten in Den Haag en Arnhem. Bij de twee laatste projecten is 30% van de begeleidingen
voortijdig beëindigd, omdat de jongeren niet verder begeleid wensten te worden; bij de
overige projecten bedraagt dit maximaal 5%.

Dat het verschil tussen beide groepen per project in de meeste gevallen niet groter is dan
gemiddeld drie maanden, toont nogmaals aan hoezeer het van belang is om voor elk pro-
ject een aparte, 'eigen' vergelijkingsgroep te gebruiken.

62

63
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Tabel 19: Gemiddelde recidivesnelheid (in maanden) van de jr-cliënten en de vergelijkings-
groep, per project

project jr-cliënten* vergelijkingsgroep** verschil

SJG-Friesland 12,3 15,0 -2,7
SJG-Twente 4,6 9,5 -4,9
SJG Arhem 8,6 11,0 -2,4
Nijmegen 9,4 9,9 -0,5
Den Haag 3,7 6,6 -2,9

totaal 9,9 11,5 -1,6

* F=5,19; p<0,01

** F=7,40; p <0,01

Tabel 20: Verschil in gemiddelde recidivesnelheid (in maanden) van de jr-cliënten en de ver-
gelijkingsgroep van elk project, ingedeeld naar zwaarte (tussen haakjes het aantal
recidiverende jr-cliënten)

project licht middelzwaar zwaar

SJG-Friesland -0,6 ( 8) -3,0 (27) -0,3 ( 58)
SJG-Twente - ( 0) -5,1 ( 2) -3,8 (10)
SJG Arhem - ( 0) -6,7 ( 4) 3,9 ( 6)
Nijmegen -2,8 ( 5) -3,5 (24) 2,0 ( 26)
Den Haag -9,8 ( 1) -2,6 ( 8) -1,8 ( 11)

totaal -0,1 (14) -2,3* (65) 0,7 (111)

* t-toets; p <0,05

te. Een negatief getal wil zeggen dat de jr-cliënten gemiddeld sneller recidi-
veren dan de jongeren in de desbetreffende vergelijkingsgroep, een positief
getal dat zij minder snel recidiveren.

Voorzover de genoemde aantallen het toelaten, kan uit tabel 20 worden
afgeleid dat de `zware' jr-cliënten van elk project verhoudingsgewijs nog
het minst snel recidiveren. Van het Friese en het Nijmeegse project, waar
zich in de `middelzware' en `zware' categorie voldoende cliënten bevinden
om een voorzichtige uitspraak te kunnen doen, recidiveren de `zware' cliën-
ten gemiddeld respectievelijk even snel en zelfs twee maanden later dan
hun vergelijkingsgroep. De `middelzware' cliënten van deze projecten reci-
diveren daarentegen zo'n drie maanden eerder dan hun vergelijkingsgroep.

Aantal recidivecontacten en recidivefrequentie
Bij het bepalen van het aantal recidivecontacten en de recidivefrequentie
dient expliciet rekening te worden gehouden met de duur van de periode
waarover de recidive gemeten is. Deze is namelijk niet voor alle jongeren
gelijk. Zo verstrijkt er tussen de uitgangszaak en het opvragen van het JD
van de jongeren in de vergelijkingsgroep van elk project per definitie (sig-
nificant) meer tijd dan bij de jr-cliënten van het project. Immers, de uit-
gangszaak van de jongeren in de vergelijkingsgroep is reeds één tot twee
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jaar vóór de start van de projecten op het parket ingeschreven. Hoewel de
jongeren in de vergelijkingsgroep met gemiddeld 3,7 justitiecontacten sinds
de uitgangszaak significant vaker gerecidiveerd hebben dan de jr-cliënten
(gemiddeld 2,3 recidivecontacten), is de periode waarop de recidive van de
vergelijkingsgroep betrekking heeft, dan ook gemiddeld bijna twee keer zo
lang (te weten 3,9 tegenover 2,1 jaar). Maar ook tussen de jr-cliënten on-
derling en binnen de vergelijkingsgroep zijn in dit opzicht aanzienlijke ver-
schillen te constateren. Zo bevinden zich onder de jr-cliënten van het Friese
en het Nijmeegse project zowel jongeren die in 1987, als jongeren die in
1989 bij het project zijn aangemeld. Soortgelijke verschillen vinden we ook
wanneer we kijken naar de datum van de uitgangszaak van jongeren in de
vergelijkingsgroep. Om met dit soort verschillen rekening te houden, is het
aantal recidivecontacten gedeeld door de duur van de periode waarover de
recidive gemeten is (in jaren). Het blijkt dan dat de jr-cliënten met gemid-
deld 2,2 justitiecontacten per jaar iets vaker recidiveren dan de vergelij-
kingsgroep (1,9 contacten). Het verschil is echter niet significant. Vergelij-
king van beide groepen per project geeft nagenoeg hetzelfde beeld te zien.

Met betrekking tot de gemiddelde recidivefrequentie - oftewel het ge-
middeld aantal maanden per recidivecontact van de jongerenó4 - lopen
beide groepen daarentegen wel sterk uiteen. Alleen onder de `zware' jr-
cliënten volgen de recidivecontacten nagenoeg even snel op elkaar als in de
vergelijkingsgroep (tabel 21).

Net als bij de recidivesnelheid vinden we ook hier weer grote verschil-
len tussen zowel de jr-cliënten als de jongeren in de vergelijkingsgroep van
de projecten. Zo bedraagt de gemiddelde recidivefrequentie van de jr-cliën-
ten en van de vergelijkingsgroep van SJG-Friesland respectievelijk 16,5 en
28,5 maanden, terwijl de Haagse jr-cliënten en vergelijkingsgroep gemid-
deld om de zes en om de tien maanden recidiveren. Omdat de gemiddelde
recidivefrequentie verschilt met de `zwaarte' van de jongeren, is bij de ver-
gelijking van beide groepen per project weer rekening gehouden met de in-
deling naar zwaarte. Tabel 22 geeft de uitkomsten van deze vergelijking
weer. Een negatief getal wil zeggen dat de recidivecontacten van de jr-cliën-
ten sneller op elkaar volgen dan in de vergelijkingsgroep.

De recidivefrequentie, zoals vermeld in tabel 22, vertoont veel overeen-
komst met de recidivesnelheid van de jongeren uit tabel 20. Weliswaar is
het verschil ten opzichte van de vergelijkingsgroep groter-de recidivecon-
tacten van de jr-cliënten volgen gemiddeld zo'n zeven maanden sneller op
elkaar dan in de vergelijkingsgroep - , maar ook hier scoren de `zware' jr-
cliënten van elk project verhoudingsgewijs weer het best. Vergeleken met
de `middelzware' cliënten recidiveren de `zware' cliënten van het Friese,
het Nijmeegse en het Arnhemse project slechts iets frequenter dan hun ver-

64 De recidivefrequentie is berekend door de duur van de periode tot aan het opvragen van
het JD te delen door het aantal recidivecontacten; deze maat geeft aan hoe snel de recidi-
vecontacten gemiddeld op elkaar volgen. Het verschil met de recidivesnelheid is dat het
hier niet gaat om de duur van de periode tussen de uitgangszaak en het eerste reci-
divedelict, maar om het gemiddeld aantal maanden per recidivecontact `sec'.
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Tabel 21: Gemiddeld aantal maanden per recidivecontact van de jr-cliënten en de vergelij-
kingsgroep, ingedeeld naar zwaarte

zwaarte jr-cliënten vergelijkingsgroep

licht 15,3 25,0**
middelzwaar 11,4 23,5*
zwaar 13,1 14,2

totaal 12,7 19,9*

* t-toets; p< 0,0 1

** t-toets; p <0,05

Tabel 22: Verschil in gemiddeld aantal maanden per recidivecontact van de jr-cliënten en de
vergelijkingsgroep van elk project, ingedeeld naar zwaarte (tussen haakjes het aan-
tal recidiverende jr-cliënten)

project licht middelzwaar zwaar totaal

SJG-Friesland -11,4 ( 8) -18,5* (27) -4,3 ( 58) -12,0*
SJG-Twente - ( 0) -5,1 ( 2) -4,5 (10) -5,2
SJG Arhem - (0) -10,6 ( 4) 2,6 ( 6) -5,2
Nijmegen -16,0 ( 5) -10,7* (24) -0,8 ( 26) -7,1*
Den Haag -4,0 (1) -5,8 (8) -2,5 (11) -4,3*

totaal -9,7 (14) -2,3* (65) -1,1 (111) -7,2*

* t-toets; P<0,01
** t-toets; p <0,05

gelijkingsgroep. Berekenen we de gemiddelde recidivefrequentie van jr-
cliënten van wie de begeleiding om uiteenlopende redenen beëindigd is, dan
vinden we een zelfde verband als bij de recidivesnelheid. Jongeren met wie
het contact is beëindigd omdat verder begeleiden niet nodig is, blijken
gemiddeld eens in de zestien maanden te recidiveren, terwijl jongeren van
wie de begeleiding om een andere reden beëindigd is, gemiddeld om de
tien maanden wegens strafbare feiten opnieuw met justitie in aanraking ko-
men (F=7,39, p<0,01).

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat, voorzover valt na te gaan, het
opleggen van jeugdreclasseringstoezicht of -contact als bijzondere voorwaar-
de bij een voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis, een voor-
waardelijk sepot of een voorwaardelijke straf niet leidt tot een lager recidi-
vepercentage onder de jr-cliënten. Wel blijken jongeren met een verplicht
jeugdreclasseringscontact gemiddeld ruim vier maanden later te recidiveren
dan jr-cliënten op wie zo'n strafrechtelijke hulp- en steunmaatregel niet van
toepassing is. Dit geldt zowel voor de recidivesnelheid als voor de recidive-
frequentie; in beide gevallen is het verschil significant.

Aard en ernst van de recidive
Kijken we naar de aard van de recidivecontacten, dan blijken deze contac-
ten over het algemeen weinig te verschillen van de uitgangszaak. Bij ten
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Tabel 23: Ernst eerste recidivecontact in vergelijking tot de uitgangszaak

ernst ir-cliënten vergelijkingsgroep

N % N %

minder ernstig 101 42,4 214 43,7
even ernstig 100 42,9 160 32,7
ernstiger 36 14,7 116 23,6

totaal 237 100 490 100

XZ=9,15; df=2; p---0,0l

Tabel 24: Afdoening eerste recidivecontact; in %

afdoening jr-cliënten vergelijkingsgroep

sepot
transactie
schuldig zonder oplegging van straf
berisping
boete
voorwaardelijke vrijheidsstraf
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
voeging
openstaande zaak/afdoening onbekend,

22,6 20,6
1,1 4,7

- 0,4
0,5 0,4
2,1 9,6

17,4 12,4
4,7 4,7

32,1 36,5
19,5 10,6

minste drie kwart van de jr-cliënten en de jongeren in de vergelijkings-
groep gaat het zowel bij de uitgangszaak als bij de recidivecontacten om
vermogensdelicten. Zo er al een verschuiving in de aard van de gepleegde
delicten optreedt, dan is het in de richting van vermogensdelicten.

Voor het bepalen van de ernst van de recidive is gekeken naar de maxi-
male strafdreiging volgens het Wetboek van Strafvordering op het zwaarste
delict per contact. Door de recidivecontacten op deze wijze met de uitgangs-
zaak te vergelijken, kan worden bepaald of de jongeren sinds de uitgangs-
zaak al dan niet ernstiger delicten zijn gaan plegen. Tabel 23 geeft de ernst
van het eerste recidivecontact, vergeleken met de uitgangszaak, weer.

Zoals tabel 23 laat zien, pleegt slechts 15% van de jr-cliënten de eerste
keer een zwaarder (recidive)delict dan tijdens de uitgangszaak, tegenover
bijna een kwart van de vergelijkingsgroep. Het verschil ten opzichte van de
vergelijkingsgroep neemt toe indien we de uitgangszaak niet met het eerste,
maar met het zwaarste recidivedelict vergelijken. Het blijkt dan dat een
kwart van de jr-cliënten sinds de uitgangszaak één of meer ernstiger delic-
ten heeft gepleegd, tegenover bijna de helft van de jongeren in de vergelij-
kingsgroep. Het aantal jongeren dat uitsluitend minder ernstige recidivede-
licten heeft gepleegd, is in beide groepen nagenoeg gelijk (16%). Tussen de
vijf projecten doen zich in dit opzicht geen noemenswaardige verschillen
voor. Ook is er geen verschil in ernst van de recidive te constateren indien
we de jongeren indelen. naar zwaarte, of rekening houden met de duur van
de begeleiding danwel met de reden voor beëindiging van de begeleiding.
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De afdoening van het eerste recidivecontact na de uitgangszaak staat ver-
meld in tabel 24. Net als bij de definitieve afdoening van de uitgangszaak
(zie paragraaf 3.2.5) krijgen de jr-cliënten iets vaker een voorwaardelijke
vrijheidsstraf en minder vaak een boete dan de jongeren in de vergelijkings-
groep. De interpretatie van de afdoeningsgegevens wordt echter ook hier be-
moeilijkt door het relatief grote aantal nog openstaande zaken en voegingen.

Recidive: een aantal overige aspecten
Hier wordt kort ingegaan op een aantal aspecten van recidive die nog niet
eerder aan de orde zijn geweest. Aandacht wordt besteed aan de relatie tus-
sen recidive en de aanvang en intensiteit van de geboden begeleiding, aan
recidive onder first-offenders en jongeren die al vaker met justitie in aanra-
king zijn geweest, en aan het eventuele verband tussen recidive en de leef-
tijd en etnische achtergrond van de jr-cliënten.

Voor het belang dat de projecten toekennen aan een snelle start van de
hulpverlening, leveren de recidivegegevens uit het onderzoek enige onder-
steuning. Zo ligt het aantal recidivisten onder de jr-cliënten die vroeghulp
van de projectmedewerkers hebben ontvangen, ruim 10% lager dan onder
de in verzekering gestelde jongeren die geen of (uitsluitend) vroeghulp van
de Raad voor de Kinderbescherming hebben gekregen. Meer in het alge-
meen recidiveert van de jongeren die direct vanaf hun aanhouding begeleid
zijn, ruim 5% minder dan van de cliënten die pas later bij de projecten zijn
aangemeld. Van de jr-cliënten die niet eerder dan na de strafzitting zijn
aangemeld, komt daarentegen drie kwart opnieuw met justitie in aanraking
(tegenover 60% van alle jr-cliënten gezamenlijk). De genoemde verschillen
zijn echter (net) niet significant (p=0,14). Kijken we naar de intensiteit van
de geboden begeleiding-in termen van de gemiddelde duur van het con-
tact met de jongeren per maand - , dan vinden we geen enkel verband met
recidive. Zowel met de jr-cliënten die recidiveren, als met de jr-cliënten die
niet recidiveren, hebben de projectmedewerkers gedurende gemiddeld bijna
2,5 uur per maand contact.' Hetzelfde geldt voor de contacten die de
projectmedewerkers gedurende de begeleiding leggen en/of onderhouden
met andere personen en instellingen, zoals scholen, projectplaatsen, gemeen-
telijke instellingen en dergelijke. Dit soort contacten ten behoeve van de
jongeren duren gemiddeld minder dan twee uur per maand, of we nu te
maken hebben met jongeren die wel of die niet recidiveren na aanmelding.
Nemen we de contacten met de jongere en met derden samen tot één maat,
dan kunnen we stellen dat per maand in totaal gemiddeld iets minder dan
4,5 uur besteed wordt aan het contact met en ten behoeve van elke jr-
cliënt. Verschillen in dit opzicht doen zich tussen de projecten niet voor;
evenmin is er een verschil in intensiteit van de begeleiding te constateren
van `lichte', `middelzware' en `zware' cliënten. Een verband tussen de (to-

65 Met de jongeren die na aanmelding opnieuw recidiveren, duurt het contact per maand ge-
middeld zelfs zes minuten langer dan met de cliënten die, voorzover bekend, niet recidi-
veren.
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tale) duur van de maandelijkse contacten en de (eventuele) recidivesnelheid
en -frequentie van de jongeren is niet aanwezig.

Hoewel jeugdreclassering een betrekkelijk recent verschijnsel is en de
lange-termijneffecten op onder andere het delinquente gedrag van de jonge-
ren nog zullen moeten blijken, zijn er, voorzover valt na te gaan, geen aan-
wijzingen dat de jr-cliënten na verloop van tijd weer vaker en/of sneller
met justitie in aanraking komen. Kijken we bijvoorbeeld naar het gemiddel-
de aantal recidivecontacten per jaar, dan zijn er geen verschillen te consta-
teren tussen jongeren die al in 1986 of 1987 door het Friese of het Nijmeeg-
se project zijn begeleid, en jongeren die pas later bij deze, of bij een van
de andere projecten zijn aangemeld. Net als de meer recent aangemelde jon-
geren recidiveren de jr-cliënten uit 1986 en 1987 gedurende de periode tot
aan het opvragen van het JD gemiddeld iets vaker dan twee keer per jaar.
Voor wat betreft de recidive onder first-offenders en jongeren die al vaker
met justitie in aanraking zijn geweest, zijn daarentegen wel aanzienlijke
verschillen te constateren. Zo blijkt van de first-offenders onder zowel de jr-
cliënten als de vergelijkingsgroep iets meer dan 40% te recidiveren, tegen-
over meer dan 70% van de jongeren in beide groepen die al één of meer
justitiecontacten achter de rug hebben (p<0,01; het aantal first-offenders
onder de jr-cliënten en in de vergelijkingsgroep is overigens nagenoeg
gelijk, namelijk zo'n 40%). De geringere recidive onder de first-offenders
kan overigens niet worden verklaard als zou het bij deze jongeren om over-
wegend minder ernstige zaken gaan. De gemiddelde ernstscore van de first-
offenders en de jongeren met eerdere justitiecontacten is namelijk nagenoeg
gelijk. Ook is het niet zo dat first-offenders langer en/of intensiever bege-
leid worden dan jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn ge-
weest. Het al dan niet hebben van een justitieel verleden lijkt vooral bepa-
lend te zijn voor de (kans op) recidive van de jongeren. Uit het feit dat de
gemiddelde ernstscore van de first-offenders niet afwijkt van die van de
jongeren met eerdere justitiecontacten, kan nog worden afgeleid dat de first-
offenders in de regel zwaardere uitgangsdelicten plegen dan laatstgenoem-
den (meer en/of ernstiger delicten, meer schade en/of letsel). De hoogte
van hun ernstscore wordt immers niet (mede) bepaald door eerdere justitie-
contacten en hun afdoening.

Voor wat betreft de leeftijd van de jr-cliënten, verschilt het effect van
het jeugdreclasseringscontact op het recidivegedrag van de jongeren nauwe-
lijks. Zo is het percentage recidivisten onder de jr-cliënten van veertien of
vijftien jaar nagenoeg even groot als onder de jr-cliënten van zestien tot
achttien jaar (p=0,24). De etnische achtergrond van de jongeren maakt
daarentegen wel verschil. Zo blijkt van de jr-cliénten met een Surinaamse,
Turkse, Marokkaanse of andere niet-Nederlandse achtergrond ten minste
drie kwart te recidiveren, tegenover 55% van de jongeren met een Neder-
landse achtergrond (p=0,01). Dit hogere recidivepercentage onder allochto-
ne jongeren is echter voor een belangrijk deel te verklaren vanuit het (ver-
schil in) justitiële verleden van de jongeren. Eerder werd al opgemerkt dat
jr-cliënten met eerdere justitiecontacten vaker opnieuw met justitie in aanra-
king komen dan jr-cliënten zonder eerdere justitiecontacten. Onder de al-
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lochtone jr-cliënten ligt het aantal jongeren dat al eens met justitie in aanra-
king is geweest, bijna 20% hoger dan onder de jr-cliënten met een Neder-
landse achtergrond (te weten respectievelijk 73% en 54%; p=0,01). Boven-
dien is het aantal eerdere justitiecontacten onder allochtone jr-cliënten die
al eens met justitie in aanraking zijn geweest, gemiddeld significant groter
dan onder `Nederlandse' jr-cliënten met eerdere justitiecontacten (te weten
respectievelijk 2,5 en 1,5 keer; p=0,01). De gemiddelde ernstscore van jon-
geren met een Nederlandse en een niet-Nederlandse achtergrond verschilt
overigens niet.

Samenvatting
Vatten we de gegevens omtrent de recidive van de jongeren samen, dan
kunnen we stellen dat van de jr-cliënten weliswaar een iets kleiner percenta-
ge recidiveert dan van de vergelijkingsgroep, maar dat wannéér de jr-cliën-
ten recidiveren, zij dit (iets) sneller en vooral frequenter doen dan de jonge-
ren in de vergelijkingsgroep. Deze uitkomst gaat echter niet voor alle jon-
geren in gelijke mate op. Differentiëren we naar de ernst van de gepleegde
delicten en/of het justitiële verleden van de jongeren, dan zien we dat voor-
al de `zware' jr-cliënten op het gebied van recidive positief scoren. Zo ligt
het aantal recidivisten onder de `zware' jr-cliënten van vier van de vijf pro-
jecten zo'n 15% tot 25% lager dan onder de, ongeveer even `zware', jon-
geren in de vergelijkingsgroep. Bij het Haagse project, waar de jr-cliënten
over de gehele linie meer recidiveren dan hun vergelijkingsgroep, komen
de `zware' cliënten eveneens verhoudingsgewijs nog het minst opnieuw met
justitie in aanraking. Voor wat betreft de snelheid waarmee de jongeren na
de uitgangszaak (c.q. de aanmelding bij het project) recidiveren, zien we
nagenoeg hetzelfde beeld. Komen de `lichte' en `middelzware' jr-cliënten
gemiddeld respectievelijk even snel en zelfs ruim twee maanden eerder dan
de vergelijkingsgroep opnieuw met justitie in aanraking, bij de `zware' jr-
cliënten ligt de gemiddelde recidivesnelheid ruim een halve maand lager
dan in de vergelijkingsgroep. Ten aanzien van de recidivefrequentie geldt
dat de (nieuwe) justitiecontacten van de `zware' jr-cliënten gemiddeld één
maand sneller op elkaar volgen dan in de vergelijkingsgroep, tegenover
zeven maanden voor de groep jr-cliënten als geheel. Verder blijkt dat een
kwart van de jr-cliënten één of meer recidivedelicten heeft gepleegd waarop
een zwaardere sanctie staat dan op het (zwaarste) delict waarvoor zij bij de
projecten zijn aangemeld. Van de vergelijkingsgroep daarentegen heeft bij-
na de helft sinds de uitgangszaak zwaardere delicten gepleegd.

Ten aanzien van de, kenmerken van de geboden begeleiding op de recidi-
ve van de jr-cliënten kan het volgende worden opgemerkt. Tussen de inten-
siteit van de begeleiding-in termen van het maandelijks aantal uren con-
tact met de jongere zelf en/of met derden ten behoeve van de jongere - en
recidive is geen verband te constateren. Wel lijkt een snelle start van de
begeleiding de kans op recidive te verkleinen, zij het dat het verband tussen
het moment van aanvang van de begeleiding en het percentage recidive net
niet significant is. Het opleggen van jeugdreclasseringstoezicht als bijzonde-
re voorwaarde bij een voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechte-
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nis, een voorwaardelijk sepot of een voorwaardelijke straf leidt, voorzover
valt na te gaan, niet tot een aanzienlijk lager recidivepercentage onder de
jr-cliënten. Ook is er geen verschil in het percentage recidivisten onder jr-
cliënten van wie de begeleiding wel resp. niet met succes is afgerond. Het
verplicht opleggen van het jeugdreclasseringscontact en de reden voor
beëindiging van de begeleiding blijken echter wel van invloed te zijn op de
snelheid waarmee de jongeren opnieuw met justitie in aanraking komen.
Zowel de periode tot aan het eerste recidivecontact als de periode tussen de
recidivecontacten duurt gemiddeld vier tot zeven maanden langer bij jonge-
ren met een opgelegd jeugdreclasseringstoezicht en/of een met succes afge-
ronde begeleiding. Tussen de projecten doen zich in bovengenoemde op-
zichten geen opmerkelijke verschillen voor.



4 Verbetering van de persoonlijke
levensomstandigheden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de veranderingen in de persoonlijke
levensomstandigheden van de jr-cliënten sinds hun aanmelding bij het pro-
ject. Het gaat hierbij om de vraag, of de geboden begeleiding heeft geleid
tot verbeteringen in de situatie en de problematiek van de jongeren en daar-
mee heeft bijgedragen aan hun maatschappelijke integratie. Om vast te kun-
nen stellen in hoeverre men deze laatste algemene doelstelling heeft weten
te realiseren, is een vergelijking gemaakt tussen de (probleem)situatie van
de jongeren bij aanmelding bij het project en hun situatie na een half jaar
begeleiding.' Voor het uitvoeren van deze vergelijking is op beide momen-
ten nagenoeg dezelfde informatie verzameld aan de hand van formulieren
die door de projectmedewerkers zijn ingevuld. Hierbij is aandacht besteed
aan zaken als de woonsituatie, de school- of werksituatie en de uitkeringssi-
tuatie van de jongeren, evenals aan de eventuele problematiek van de jonge-
ren op verschillende gebieden van hun leven. Hieronder worden de uitkom-
sten van deze vergelijking gepresenteerd. Het gaat hierbij om 378 jongeren;
van de overige jr-cliënten is de begeleiding ofwel binnen een half jaar beëin-
digd, ofwel pas in 1990 aangevangen,. waardoor hun begeleiding in juni
1990 (sluiting. van de dataverzameling) nog geen half jaar loopt. Tabel 25
geeft aan welke projecten de jongeren begeleid hebben.

De 378 jongeren op wie dit hoofdstuk betrekking heeft, kunnen voldoen-
de representatief geacht worden voor alle 464 jr-cliënten uit het onderzoek.
De samenstelling van de groep jongeren qua leeftijd, etnische achtergrond,
gezinsachtergrond, dagelijkse bezigheden, problematiek en dergelijke wijkt
niet af van die van de totale groep jr-cliënten.

Tabel 25: Aantal jr-cliënten van wie gegevens beschikbaar zijn omtrent de (probleem)situatie
bij aanmelding en na een half jaar; per project

project N %

SJG-Friesland 158 41,8
SJG-Twente 33 8,7
SJG Arnhem 27 7,1
Nijmegen 129 34,1
Den Haag 31 8,3

totaal 378 100

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de begeleiding na een half jaar, voorzover zij niet al is
afgerond, in ieder geval tot enig (positief) resultaat heeft geleid.
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In de volgende paragraaf zal eerst aandacht worden besteed aan eventuele
veranderingen in de woonsituatie, de school-/werksituatie en de uitkerings-
situatie van de jongeren; de zogenaamde objectief waarneembare verande-
ringen in de levensomstandigheden van de jongeren. In paragraaf 4.2 wordt
vervolgens ingegaan op de ontwikkeling van de problematiek van de jonge-
ren sinds hun aanmelding bij het project. Deze laatste gegevens berusten op
een inschatting van de projectmedewerkers.

4.1 Objectief waarneembare veranderingen in de levens-
omstandigheden van de jongeren

Voor wat betreft de woonsituatie van de jongeren kan worden opgemerkt
dat deze bij precies een kwart van de jr-cliënten na een half jaar gewijzigd
is. Hierbij doen zich tal van veranderingen voor, zoals van het ouderlijk
huis naar familie, een eigen kamer of een tehuis, van familie of een tehuis
terug naar de ouders, enz. De verhoudingsgewijs grootste verandering zien
we echter bij de achttien jongeren die bij aanmelding bij het project geen
vaste woon- of verblijfplaats hebben. Van hen woont de helft na een half
jaar zelfstandig op kamers en een vijfde (weer) bij de ouders, terwijl min-
der dan een kwart nog steeds geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

De veranderingen in de school-/werksituatie van de jongeren zijn af te
leiden uit tabel 26. Met name valt op de afname van het aantal schoolgaan-
de jongeren en jongeren zonder vaste dagbesteding met respectievelijk 10%
en 13%, en de toename van het aantal werkende jongeren met 18%. Onder
de jongeren die binnen een half jaar na aanmelding zijn gaan werken, be-
vinden zich ongeveer evenveel jongeren die bij aanvang van de begeleiding
(nog) naar school gaan als jongeren die op dat moment nog geen vaste dag-
besteding hebben.

Nemen we categorieën 'schoolgaand', `werkend' en `anders' samen (wel
vaste dagbesteding) en zetten we deze af tegen `geen school/werkloos' (geen
vaste dagbesteding), dan blijkt er sprake te zijn van een significante veran-
dering in de richting van (wel) een vaste dagbesteding na een half jaar (p<
0,01). Van de 136 jongeren zonder vaste dagbesteding bij aanmelding is
namelijk bijna twee derde na een half jaar (weer) schoolgaand, werkend of
heeft een andere vaste dagbesteding. Omgekeerd heeft slechts 14% van de
242 cliënten met een vaste dagbesteding bij aanmelding, na een half jaar
geen vaste dagbesteding meer. Deze gegevens gaan echter niet voor alle
projecten in gelijke mate op. Onder de cliënten van SJG-Twente ligt het
percentage jongeren dat bij aanvang van de begeleiding nog wel, maar een
half jaar later geen vaste dagbesteding meer heeft, bij voorbeeld ruim twee
keer zo hoog als onder de cliënten van alle projecten gezamenlijk (namelijk
37,5% tegenover 14%). Van de Arnhemse jr-cliënten zonder vaste dagbe-
steding bij aanmelding blijkt 80% na een half jaar weer wel een vaste dag-
besteding te hebben. Nemen we de categorieën uit tabel 26 nog verder sa-
men en kijken we naar de `ontwikkeling' van de dagbesteding van de cliën-
ten van elk project, dan ontstaat het beeld in tabel 27. Zoals de tabel laat
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Tabel 26: Dagelijkse bezigheden van de jr-cliënten bij aanmelding en na een half jaar (N=
378)

dagelijkse bezigheden bij aanmelding na half jaar
N % N %

schoolgaand 180 47,6 144 38,1
werkend 46 12,2 114 30,2
geen school/werkloos 136 36,0 86 22,8
anders* 16 4,2 34 8,9

X2=138,01; df=9; p <0,01
* waaronder: militaire dienst, schoolverlatersprojecten dergelijke

Tabel 27: Ontwikkeling van de dagbesteding van de jr-cliënten sinds de aanmelding; per
project (N=378); in %

project vaste dagbesteding na half jaar
niet meer/niet gehad* nu wel/nog steeds**

SJG-Friesland 26,6 73,4
SJG-Twente 45,5 54,5
SJG Arnhem 18,5 81,5
Nijmegen 13,2 86,8
Den Haag 22,6 77,4

totaal 22,8 77,2

X2=18,00; df=4; p <0,01
* Hieronder vallen: wel bij aanmelding, maar niet meer na een half jaar, en bij aanmelding

noch na een half jaar.
** Hieronder vallen: niet bij aanmelding, wel na een half jaar, en wel bij aanmelding en nog

steeds na een half jaar.

zien, heeft iets meer dan de helft van de cliënten van SJG-Twente na een
half jaar (nog steeds) een vaste dagbesteding, tegenover drie kwart of meer
van de cliënten van de andere projecten. Dat dit verschil niet geheel is toe
te schrijven aan een ongunstiger uitgangspositie van het Twentse project
voor wat betreft de dagbesteding van de jongeren, blijkt uit het volgende.
Hoewel het aantal aangemelde jongeren met een vaste dagbesteding zo'n
20% lager ligt bij de Twentse jr-cliënten dan bij de Friese, de Arnhemse en
de Nijmeegse cliënten, heeft ook van de Haagse jr-cliënten slechts zo'n
45% bij aanmelding een vaste dagbesteding. Toch is van de cliënten van dit
laatste project ruim drie kwart na een half jaar (weer) schoolgaand of wer-
kend, of heeft een andere vaste dagbesteding. Overigens, van de jongeren
die na een half jaar niet meer naar school gaan, heeft een ongeveer even
groot aantal zijn opleiding voltooid als voortijdig afgebroken. Het bereikte
opleidingsniveau na een half jaar en het soort werk dat de jongeren dan
verrichten, geven hetzelfde beeld te zien als bij de aanmelding bij de pro-
jecten (zie paragraaf 3.1). Kijken we tot slot naar de uitkeringssituatie van
de jongeren, dan blijkt van de cliënten zonder vaste dagbesteding bij aan-
melding slechts 13% een uitkering te ontvangen. Het percentage uitkerin-
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gen onder deze jongeren na een half jaar is daarentegen bijna vier keer zo
groot: van de 63 jongeren die zowel bij aanmelding als na een half jaar in
principe voor een uitkering in aanmerking komen, heeft 60% na een half
jaar inderdaad een uitkering. Verschillen tussen de projecten doen zich in
dit opzicht niet voor.

4.2 Veranderingen in de problematiek sinds de aanmelding

Om eventuele veranderingen in de problematiek van de jongeren te kunnen
vaststellen, is de projectmedewerkers gevraagd voor elk probleem uit tabel
28 aan te geven, hoe dat probleem zich sinds de aanmelding heeft ontwik-
keld.' Hierbij kon een keuze worden gemaakt uit de volgende antwoord-
categorieën: het probleem is (er) `niet meer', `minder ernstig', `nog even
ernstig', `ernstiger', `half jaar geleden niet, nu wel' en `niet van toepassing,
dat wil zeggen, van het probleem is noch bij aanmelding noch na een half
jaar sprake. Tabel 28 geeft aan hoe de verschillende problemen zich, verge-
leken met een half jaar eerder, volgens de projectmedewerkers hebben ont-
wikkeld. Hierbij zijn de categorieën `niet meer' en `minder ernstig' samen-
genomen tot één categorie, genaamd `positieve ontwikkeling', en `ernstiger'
en `nu wel' tot `negatieve ontwikkeling'. `Gelijk' wil hier zeggen: nog even
ernstig als bij aanmelding. Dertig jongeren die bij aanmelding noch na een
half jaar problemen zouden hebben (gehad), zijn in tabel 28 buiten beschou-
wing gelaten. De gepresenteerde gegevens verschillen weinig voor elk van
de projecten afzonderlijk.

Met uitzondering van verslavingsproblemen van de ouders en overige
materiële problemen, is elk probleem bij ruim vijftig tot bijna 90% van de
jongeren die met het desbetreffende probleem kampen, volgens de project-
medewerkers verminderd of zelfs helemaal verdwenen. Het aantal jongeren
bij wie een bepaald probleem daarentegen sinds de aanmelding verergerd
is, bedraagt hooguit een vijfde. Dat de verslavingsproblemen van de ouders
`slechts' in een derde van de gevallen zijn afgenomen, is wellicht toe te
schrijven aan het feit dat dit soort problemen buiten de invloedssfeer van de
projecten vallen. Hoogstens kan men de ouders aanraden om contact op te
nemen met een instelling als het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs.

Tabel 28 geeft aan hoe elk probleem afzonderlijk zich gemiddeld over de
`N' cliënten heeft ontwikkeld. De tabel zegt echter weinig over de eventue-
le verandering in de (totale) problematiek van individuele jongeren. Het is
immers heel goed mogelijk dat bepaalde problemen sinds de aanvang van de
begeleiding zijn verminderd of zelfs zijn verdwenen, terwijl andere proble-
men na een half jaar nog steeds even ernstig of zelfs nog ernstiger (gewor-
den) zijn. Er is dan ook een maat berekend die aangeeft hoe alle problemen
van iedere jongere zich, gemiddeld genomen, hebben ontwikkeld. Uitgangs~

67 Deze problemen staan ook genoemd in het formulier is ingevuld dat bij aanmelding van
de jongere bij het project.
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Tabel 28: Ontwikkeling van de problemen van de jr-cliënten sinds de aanmelding; in %

probleem

psychische problemen
alcoholverslaving
alcoholgebruik
drugverslaving
druggebruik
gokverslaving
overmatig gokken
overige persoonsgebonden problemen
omgang ouders
omgang broer/zus
omgang volwassenen
omgang leeftijdsgenoten
overige relatieproblemen
problemen tussen ouders
verslaving ouders
overige problemen thuissituatie
spijbelen/wegblijven
problemen met docent/chef
leerstoornissen
overige school-/werkproblemen
invullen vrije tijd
overige problemen vrijetijdsbesteding
huisvesting
financiën
overige materiële problemen

positief gelijk negatief N*

66,4 30,6 3,0 134
72,7 27,3 0,0 22
66,6 16,7 16,7 18
58,1 25,6 16,3 43
51,8 31,0 17,2 29
78,4 17,6 4,0 51
81,3 6,2 12,5 16
76,9 21,5 1,5 65
70,6 23,1 6,3 255
65,6 23,7 10,7 93
70,0 26,4 3,6 140
82,6 14,8 2,6 155
66,6 16,7 16,7 30
61,6 34,2 4,2 73
33,3 61,9 4,8 21
80,9 17,0 2,1 47
83,1 10,4 6,5 154
81,7 16,0 2,3 131
62,2 35,6 2,2 45
71,0 22,6 6,4 31
69,5 25,1 5,4 243
88,9 0,0 11,1 9
61,3 18,7 20,0 75
76,4 19,1 4,5 157
50,0 0,0 50,0 2

* Deze kolom geeft aan: het aantal jongeren dat bij aanvang van de begeleiding en/of na een

half jaar met het desbetreffende probleem kampt.

punt hierbij zijn de scores van de jongere op die problemen waarvan volgens
de projectmedewerker bij aanmelding en/of na een half jaar sprake is:"

gemiddelde ontwikkeling van de problematiek =
som van de scores op `n' problemen

aantal problemen (n)

Uit de aldus berekende, gemiddelde scores kan worden afgeleid dat de pro-
blematiek van de jr-cliënten, naar de inschatting van de projectmedewer-
kers, over het algemeen verminderd is. Tabel 29 laat zien hoe de proble-
matiek van de jongeren zich overwegend heeft ontwikkeld. Hiertoe zijn de
scores ingedeeld in vijf categorieën.

Zoals uit de tabel valt af leiden, zijn de problemen van meer dan 80%
van de jr-cliënten gemiddeld genomen op z'n minst verminderd. De gemid-
delde ontwikkeling van de problematiek van de jongeren is echter niet voor
alle projecten gelijk. Nemen we de twee bovenste en de twee onderste cate-

ós Deze scores kunnen variëren van 1 (probleem is na een half jaar geheel verdwenen) tot en
met 5 (bij aanvang van de begeleiding geen probleem, na een half jaar wel). Bij de dertig
jongeren die noch bij aanmelding noch na een half jaar enig probleem hebben, is de ge-
middelde ontwikkeling van de problematiek, uiteraard, nul.
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Tabel 29: Gemiddelde ontwikkeling van de problematiek van de jr-cliënten (N=378); in %

score omschrijving %

0 n.v.t., geen problemen gehad 7,9
1,0 tot 1,5 overwegend geen problemen meer 23,5
1,5 tot 2,5 overwegend minder ernstig 50,0
2,5 tot 3,5 overwegend nog even ernstig 15,9
3,5 tot 4,5 overwegend ernstiger 2,6

Tabel 30: Gemiddelde ontwikkeling van de problematiek van de jr-cliënten; per project (N=
378); in %

project
niet gehad/
niet meer

minder
ernstig

gelijk gebleven/
ernstiger

SJG-Friesland 20,3 60,7 19,0
SJG-Twente 18,2 45,5 36,3
SJG Arnhem 33,3 37,0 29,7
Nijmegen 43,4 44,2 12,4
Den Haag 51,6 35,5 12,9

totaal 31,5 50,0 18,5

X2=35,54; df=8; p< 0,0 1

gorieën uit tabel 29 samen, dan blijkt er sprake te zijn van een significant
verschil tussen de projecten (tabel 30).

Wat opvalt, is dat bij (bijna) de helft van de jr-cliënten van het Nijmeeg-
se en het Haagse project na een half jaar begeleiding overwegend geen ern-
stige problemen (meer) worden geconstateerd. Van de cliënten van SJG-
Twente wordt de ontwikkeling van de problematiek daarentegen in de mees-
te gevallen minder positief ingeschat. Deze verschillen vinden we ook in-
dien we de gemiddelde scores van de jr-cliënten per project met elkaar ver-
gelijken. De cliënten van de jeugdreclasseringsprojecten in Nijmegen en
Den Haag blijken dan met respectievelijk 1,6 en 1,7 onder het algemeen
gemiddelde van 1,8 te scoren, die van het Twentse project met 2,2 erboven
(F=5,05; p<0,01). Overigens impliceert de gemiddelde score van 2,2 nog
altijd dat de problemen waarmee de Twentse jr-cliënten bij aanvang van de
begeleiding kampen, na een half jaar over het geheel genomen verminderd
zijn. Deze verschillen tussen de projecten zijn niet zonder meer toe te
schrijven aan verschillen in het genoemde aantal problemen per project; in
de zin van `als er bij aanvang van de begeleiding meer/minder problemen
worden genoemd, zullen er na een half jaar ook wel meer/minder zijn op-
gelost'. Er bestaat namelijk geen enkel verband tussen het aantal problemen
bij aanmelding en de gemiddelde ontwikkeling van de problematiek van de
jongeren. Wel dient men zich te realiseren dat de gegevens gebaseerd zijn
op indrukken of observaties van de projectmedewerkers en derhalve enigs-
zins subjectief van aard zijn. Wat als een verbetering wordt beschouwd
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door de ene projectmedewerker, hoeft niet als zodanig te worden opgevat
door een andere projectmedewerker.

In tegenstelling tot bij de objectief waarneembare veranderingen in de
levensomstandigheden van de jongeren, verschilt de gemiddelde verandering
in problematiek enigszins voor cliënten van wie de begeleiding in juni 1990
nog loopt en cliënten van wie de begeleiding reeds is afgerond. Van laatst-
genoemden wordt de ontwikkeling van de problematiek met een gemiddelde
score van 1,7 als iets positiever ingeschat dan van de jongeren van wie de
begeleiding nog loopt (M=1,9; p<0,01). Ook blijkt het uit te maken om
wat voor reden de begeleiding is beëindigd. Jongeren van wie de begelei-
ding met succes is afgerond, laten een grotere gemiddelde vermindering in
problematiek zien dan jongeren van wie de begeleiding beëindigd is omdat
zij niet verder begeleid wensten te worden. Het verschil - vier tiende punt -
is significant (F=2,58; p<0,01). Overigens scoren jongeren van wie de be-
geleiding beëindigd is omdat zij opnieuw met justitie in aanraking zijn geko-
men, gemiddeld slechts een tiende punt lager dan jongeren van wie de bege-
leiding met succes is afgerond. Ondanks het feit dat de begeleiding van de-
ze jongeren, als gevolg van recidive, voortijdig is beëindigd, heeft zij naar
de mening van de projectmedewerkers een overwegend positief effect op de
problematiek van de jongeren gehad. Voorzover valt na te gaan is de duur
van de (feitelijke) begeleiding - in termen van kort, middellang en lang be-
geleid (zie paragraaf 3.2.6) -niet van invloed op de gemiddelde ontwikke-
ling van de problematiek van de jongeren. Hetzelfde geldt voor de intensi-
teit van de geboden begeleiding in termen van het gemiddeld aantal uren
contact per maand met de jongere zelf en/of met derden ten behoeve van de
jongeren. Wel lijkt het moment van aanvang van de begeleiding van invloed
te zijn op hoe de problemen van de jongeren zich overwegend ontwikkelen.
Naarmate het startpunt van de begeleiding dichter bij de aanhouding door
de politie ligt, is de vermindering in problematiek van de jongeren groter.
Ook lijken jongeren die vroeghulp van de projectmedewerkers hebben ont-
vangen, over het algemeen een sterkere afname in problematiek te vertonen
dan (in verzekering gestelde) jongeren die geen vroeghulp van het project
hebben ontvangen. Het verband met de gemiddelde ontwikkeling van de
problematiek is, net als bij de recidive, in beide gevallen echter (net) niet
significant (p=0,40 resp. p=0,13). Vergelijken we de veranderingen in de
(probleem)situatie van first-offenders en cliënten die al vaker met justitie in
aanraking zijn geweest, dan blijken de problemen van de first-offenders ge-
middeld significant sterker te zijn verminderd (M=1,6) dan die van de jon-
geren met eerdere justitiecontacten (M=1,9; p<0,01). De objectief waar-
neembare veranderingen in de levensomstandigheden van de jongeren ver-
schillen volgens de projectmedewerkers daarentegen niet. Cliënten met een
Nederlandse en een niet-Nederlandse achtergrond en `lichte', `middelzware'
en `zware' jr-cliënten tot slot, verschillen niet van elkaar; noch voor wat
betreft (veranderingen in) hun dagelijkse bezigheden noch voor wat betreft
(veranderingen in) hun problematiek.
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Hoewel de interventies van de jeugdreclasseringsprojecten blijken te leiden
tot positieve veranderingen in de levensomstandigheden van de jongeren, is
uit de verzamelde gegevens niet op te maken welke elementen in de werk-
wijze van de projecten nu precies het meeste effect sorteren. Tussen de spe-
cifieke werkdoelen en activiteiten van de begeleiding, zoals vastgelegd met
het registratieformulier, enerzijds en de eventuele veranderingen in de (pro-
bleem)situatie van de jongeren anderzijds, bestaat namelijk geen enkel ver-
band. Dit geldt zowel voor de objectief waarneembare veranderingen in de
levensomstandigheden van de jongeren als voor de ontwikkeling van hun
problematiek. Zo wordt bij jongeren die bij aanmelding nog géén vaste
dagbesteding hebben en na een half jaar weer werken of naar school gaan,
(hulp bij) werk of opleiding niet vaker als begeleidingsdoel of -activiteit ge-
noemd dan bij jongeren die na een half jaar nog steeds geen vaste dagbeste-
ding hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor verbetering van de relatie
met de ouders door middel van het voeren van gezinsgesprekken. Welis-
waar worden dit begeleidingsdoel en deze begeleidingsactiviteit significant
vaker genoemd bij jongeren die problemen hebben in de omgang met hun
ouders, maar de vermindering van dit probleem is bij hen nagenoeg even
groot als bij jongeren bij wie de begeleiding, volgens het registratieformu-
lier, niet specifiek op dit aspect van het leven is gericht. Loglineaire analy-
se, waarbij het verband tussen de situatie bij aanmelding, de situatie na een
half jaar en de concrete inhoud van de begeleiding is nagegaan, laat zien
dat de variabelen wel twee aan twee met elkaar samenhangen (eerste orde
interactie-effecten), maar dat er van een aantoonbaar effect van de begelei-
ding - zoals gemeten met het registratieformulier - op het verband tussen
de situatie bij aanmelding en de situatie na een half jaar, geen sprake is. De
verklaring hiervoor ligt wellicht voor een deel in de opzet van het gebruik-
te registratieformulier. Omdat het formulier geschikt diende te zijn voor het
verzamelen van gegevens omtrent de inhoud van de begeleiding van alle
cliënten en bovendien betrekkelijk snel en eenvoudig moest kunnen worden
ingevuld, zijn de begeleidingsdoelen en -activiteiten nogal ruim geformu-
leerd. Zo kan onder `hulp bij opleiding' bijvoorbeeld zowel het (helpen)
zoeken van een geschikte opleiding, het regelen van huiswerkbegeleiding
als het ongedaan maken van een schorsing van school worden verstaan.
Hetzelfde geldt voor de overige doelen en activiteiten die in het formulier
worden genoemd. Het hierboven geconstateerde gebrek aan verbanden tus-
sen begeleidingsdoelen en -activiteiten enerzijds en veranderingen in de le-
vensomstandigheden van de jongeren anderzijds, wettigt dan ook niet zon-
der meer de conclusie dat het blijkbaar niet uitmaakt waarop de begeleiding
zich richt; het verschijnsel kan tot op zekere hoogte als een artefact van het
gebruikte registratieformulier worden beschouwd. Daarnaast speelt waar-
schijnlijk ook het subjectieve karakter van de verzamelde gegevens een rol,
met name waar het de inschatting van de (verandering in) problematiek van
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de jongeren betreft. Dat toch ook aan deze laatste data enige validiteit
kan worden toegekend, valt op te maken uit de gevonden samenhang tussen
de ontwikkeling van de problematiek en gedrag dat in zekere zin als een
signaal van de (nog) onderliggende problematiek kan worden opgevat, na-
melijk recidive. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal recidivisten onder de jr-
cliënten toe van 40% onder de jongeren die bij aanmelding noch na een
half jaar problemen hebben, tot 70% onder de jongeren van wie de proble-
men na een half jaar overwegend nog steeds even ernstig of zelfs nog ernsti-
ger zijn dan bij aanvang van de begeleiding (p=0,03). Ook het gemiddeld
aantal recidivecontacten per jaar loopt op van 0,5 bij jongeren die geen pro-
blemen (meer) hebben, tot 3,3 bij jongeren met een overwegend toegeno-
men problematiek (F=3,95; p<0,01). De recidivesnelheid geeft precies het
omgekeerde beeld te zien. Jongeren die na een half jaar geen problemen
(meer) hebben, plegen na gemiddeld dertien maanden hun eerste recidive-
delict, terwijl jongeren met overwegend ernstiger geworden problemen al
na gemiddeld acht maanden opnieuw met justitie in aanraking komen (dit
verschil is overigens niet significant).

Vatten we de resultaten uit dit hoofdstuk samen, dan kunnen we stellen dat
zowel de dagelijkse bezigheden en de eventuele uitkeringssituatie, als de
problematiek van de jr-cliënten een duidelijke, positieve ontwikkeling te
zien geven. Zo blijkt van de jr-cliënten die bij aanmelding geen vaste dag-
besteding hebben, twee derde na een half jaar weer te werken, naar school
te gaan of een andere vaste dagbesteding te hebben. Het aantal jongeren dat
gedurende het halve jaar begeleiding zijn vaste dagbesteding opgeeft, be-
draagt slechts een zevende. Tussen de projecten doen zich in dit opzicht
echter verschillen voor. Heeft ruim drie kwart van alle jr-cliënten gezamen-
lijk na een half jaar wel c.q. nog steeds een vaste dagbesteding, in Almelo
ligt dit percentage aanzienlijk lager (54%) en in Nijmegen aanmerkelijk ho-
ger (87%). Voor wat betreft de problematiek van de jongeren, kan worden
opgemerkt dat deze volgens de projectmedewerkers bij meer dan 80% van
de jr-cliënten na een half jaar overwegend verminderd tot zelfs helemaal
verdwenen is. Ook hier doen zich weer verschillen tussen de projecten voor.
Opnieuw is de verandering onder de jr-cliënten van het Twentse project
(iets) minder positief dan onder cliënten van de andere projecten. Is bij ge-
middeld 18% van alle jr-cliënten de problematiek na een half jaar begelei-
ding volgens de projectmedewerkers over het geheel genomen gelijk geble-
ven of verergerd, bij de cliënten van het Twentse project ligt dit percentage
twee keer zo hoog. Overigens zijn de problemen van de Twentse jr-cliënten
naar de mening van de projectmedewerkers nog altijd overwegend minder
ernstig geworden, zij het dat deze verandering wat kleiner is dan voor de
cliënten van bijvoorbeeld het Nijmeegse of het Haagse project. De verande-
ring in problematiek van de jongeren vertoont (enige) samenhang met het
moment van aanvang van de begeleiding, het al dan niet beëindigd zijn van

Bij de inschatting van de (probleem)situatie van de jr-cliënten na een half jaar begeleiding,
gaat het in feite om een beoordeling van het eigen werk door de projectmedewerkers.
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het contact en de reden voor beëindiging van de begeleiding. Tussen de ver-
anderingen in de levensomstandigheden van de jongeren en de intensiteit en
inhoud van de begeleiding is echter geen enkel verband te constateren. Dit
geldt zowel voor de objectief waarneembare veranderingen in de woon-,
school-/werk- en uitkeringssituatie van de jongeren, als voor de verande-
ring in problematiek. Dit ontbreken van enig verband tussen de inhoud van
de begeleiding, zoals gemeten in het onderzoek, en het effect van de gebo-
den begeleiding op de levensomstandigheden van de jongeren, kan tot op
zekere hoogte worden aangemerkt als een artefact van het gebruikte regi-
stratieformulier.



5 De mening van de jongeren

In dit laatste hoofdstuk worden de uitkomsten van interviews onder een
zeventigtal jr-cliënten gepresenteerd. Met deze interviews is getracht een
antwoord te geven op de vraag, hoe de jongeren, als `consument' van de
jeugdreclasseringshulp, de geboden begeleiding hebben ervaren. Aanvanke-
lijk was het de bedoeling van ieder project ten minste dertig cliënten te in-
terviewen. In totaal zijn dan ook 198 jongeren benaderd. Dat van deze jon-
geren uiteindelijk slechts 39% is ondervraagd, is te wijten aan een grote
non-respons.70 Van de aangeschreven jongeren reageerde 16% afwijzend en
35% helemaal niet op het (herhaalde) verzoek tot deelname aan het onder-
zoek. Van de jongeren die wel instemden met de afname van een interview,
waren er bovendien 21 op het afgesproken tijdstip niet thuis. Mede van-
wege het tijdrovende en arbeidsintensieve karakter van dit onderdeel van de
produktevaluatie, is het aantal afgenomen vraaggesprekken beperkt gebleven
tot 77. Hoewel dit aantal-16,6% van de aangemelde jongeren-te klein
is om te kunnen generaliseren naar alle jr-cliénten, geven de uitkomsten
van de interviews wel een bruikbaar beeld van de meningen en ervaringen
van het `object' van jeugdreclassering: de jongeren.

Met uitzondering van het project in Den Haag, is van elk project een
ongeveer even groot aantal cliënten ondervraagd. Van het Haagse project
zijn, als gevolg van de hoge non-respons, slechts zeven jr-cliënten geinter-
viewd. Bijna de helft van de ondervraagde jongeren is vanaf kort na hun
aanhouding door de projecten begeleid, tegenover iets meer dan een kwart
vanaf de strafzitting of later. Qua samenstelling naar etnische achtergrond,
woonsituatie en dergelijke vormt de groep geinterviewde jongeren een vrij
goede afspiegeling van de totale groep jr-cliénten.

De beoordeling van de geboden begeleiding
Op de vraag naar de inhoud van het jeugdreclasseringsaanbod zijn de vol-
gende activiteiten het meest genoemd: het voeren van wekelijkse gesprek-
ken, afspraken maken, gezinsgesprekken voeren, hulp bij opleiding, hulp
bij financiën, sociale vaardigheidstrainingen en hulp bij het zoeken van een
zelfstandige woonruimte. Het nut van deze begeleidingsactiviteiten wordt
over het algemeen positief beoordeeld: het aantal jongeren dat meent dat de
geboden hulp tot positieve effecten heeft geleid, is voor elk van de genoem-
de activiteiten groter dan het aantal jongeren dat meent weinig of niets aan
de begeleiding te hebben (gehad). Het aantal contacten (gemiddeld twee per

70 Met name jongeren van wie de begeleiding reeds beëindigd was, bleken moeilijk te berei-
ken; drie kwart van de ondervraagde jongeren had op het moment van het interview nog
contact met het jeugdreclasseringsproject.



78 Hoofdstuk 5

maand) en de duur van de contacten (gemiddeld vijftig minuten per keer)
worden door zeven op de acht jongeren als precies voldoende beoordeeld.
Hierbij blijkt het weinig uit te maken of het aantal contacten gedurende de
begeleiding min of meer constant blijft, of dat de contactfrequentie geleide-
lijk aan vermindert. Op de vraag hoe goed zij met.de projectmedewerkers
(hebben) kunnen opschieten, antwoordt bijna 90% goed tot zeer goed. Hier-
bij maakt het geen verschil of het contact vrijwillig van aard is, of is opge-
legd door de kinderrechter of de officier van justitie. Overigens heeft drie
kwart van de jongeren steeds contact gehad met een en dezelfde project-
medewerker; grote verschillen tussen de projecten doen zich in genoemde
opzichten niet voor.

Uit de interviews blijkt verder dat voor drie kwart van de jr-cliénten van
het begin af aan duidelijk is geweest wat het jeugdreclasseringsproject voor
hen zou kunnen doen. De helft van de geïnterviewde jongeren geeft te ken-
nen door de projectmedewerkers, al dan niet in samenwerking met de poli-
tie en/of hun advocaat, op de hoogte te zijn gebracht van de te verwachten
(processuele) gang van zaken. Het aantal jongeren dat meent dat het jeugd-
reclasseringscontact heeft geleid tot een lagere straf, bedraagt twee derde.
Veel jongeren gaan ervan uit dat zij zonder deze hulp een onvoorwaardelij-
ke vrijheidsstraf in plaats van een voorwaardelijke of alternatieve straf zou-
den hebben gekregen. Eén van de jongeren verwoordt dit als volgt: `Je laat
zien dat je op het goede spoor wilt komen door met de jeugdreclassering
samen te werken en daar doet de kinderrechter wat voor terug'. In dit ver-
band is ook het belang van de rapportage aan de kinderrechter veelvuldig
genoemd. De (gunstige) rapportage van de projectmedewerker heeft vol-
gens de jongeren een belangrijke invloed gehad op de beslissing van de kin-
derrechter om geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen.

Ook de vraag of, meer in het algemeen, de geboden jeugdreclasserings-
hulp een positieve invloed op hun leven heeft gehad, wordt door bijna twee
derde van de jongeren bevestigend beantwoord. Voorzover zij onder woor-
den weten te brengen in wat voor opzicht hun leven verbeterd is, geven de
jongeren nogal uiteenlopende antwoorden. Zo geeft een jongere te kennen
dat hij, door het contact met de jeugdreclassering, bijtijds is gestopt met
het plegen van delicten, mede omdat hij met de geboden hulp beter in staat
is geweest de problemen thuis het hoofd te bieden. Een andere jongere stelt
dat hij, ondermeer als gevolg van het aanleren van bepaalde praktische vaar-
digheden en het leren nakomen van afspraken, een ander, meer volwassen
persoon is geworden. Een derde jongere tot slot, vertelt dat de begeleiding
heeft geholpen bij het oplossen van een aantal belangrijke problemen; iets
dat met de hulp van zijn (vorige) gezinsvoogd nooit is gelukt. Dat jeugdre-
classeringhulp (ook) volgens de cliénten geen vrijblijvend hulpaanbod is,
maar juist een grote inzet van de direct betrokkene, de jongere, verlangt,
mag blijken uit de twee volgende citaten uit de interviews: `de jeugdreclas-
sering kan heel goed zijn, maar je moet wel zelf meewerken' en `de jeugd-
reclassering kan je een zetje in de goede richting geven, maar het "grote
werk" moet je toch zelf doen'.



Summary

In the Netherlands, the provision of care and assistance to `older' juvenile
offenders has long been neglected. Whereas the probation services for years
and years offer help to suspected and convicted adult offenders, no such
service exists for minors. Especially for the fifteen to eighteen year old
youths, whose repeated delinquent behaviour can often be considered a sig-
nal for underlying problems, this absence of suitable care has detrimental
effects. Not only do they lack in any assistance during the judicial process,
but the chances of future judicial contacts, as a consequence of the conti-
nued existence of underlying problems, remains unalterably high.

In order to fill this `gap', programmes have been established which are
directed at providing care and assistance to older juveniles with (repeated)
police contacts. Since the late seventies, early eighties so called diversion
programmes offer voluntary help to youths between fourteen and twenty-
four years old witti (eminent) police contacts. Though the direct and con-
crete help offered by these programmes generally leads to a diminution of
problems and delinquent behaviour, their number is limited. More recently,
`youth probation' programmes have emerged to further flll the gap. As
opposed to the diversion programmes however, the youth probation pro-
grammes do not only provide help on a voluntary basis. Compulsory care
and assistance, as a special condition for the suspension of pretrial deten-
tion, a conditional dismissal or a conditional sentence, (also) play an im-
portant part. Besides offering concrete and direct help to the juvenile offen-
der, much emphasis is put on informing the juvenile justice authorities of
the background of the youngster, the circumstances under which the offense
is committed and the (course of the) plan concerning the steps to be taken
in order to improve the juvenile's situation. Often, the report contains an
advice concerning the (provisional) settlement of the case considered to be
most desirable. In this way, the programmes try to influence both the
course and outcome of the judicial process as well as the behaviour of the
juveniles. In this study, five of these youth probation programmes were
evaluated. Though the programmes differ in some respects with regard to
their organization, working method and emphasis on voluntary or compul-
sory care, they share the same target group and have the same objectives.

The studied programmes appear to be reaching their target group. Over
75% of the clients - almost exclusively males - is sixteen or seventeen
years old at the onset of the youth probation contact. Almost two thirds of
them have had previous judicial contacts. According to the youth probation
workers, 85% of the clients experiences serious problems in as much as
three different domains of life. One third of the clients does not work or go
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to school, while of those who left school, less then 40% finished their
education.

As far as the objectives are concerned, the youth probation programmes
are moderately successful. With regard to shortening the period of pretrial
detention, the activities performed by the youth probation workers have po-
sitive effects. Compared to juveniles not receiving the care and assistance
of a youth probation programme, the youth probation clients are generally
kept in pretrial detention only half as long. While it remains unclear if
assistance by the programmes leads to less unconditional imprisonments,
data show that more then 55% of the advices concerning the settlement of
the case were adopted by the judicial authorities. With respect to the pre-
vention or diminution of future delinquent behaviour, the programmes
appear to be most successful with juveniles who have committed rather
serious crimes and/or have a rather serious judicial background. However,
60% of the youth probation clients relapse into crime. As far as the
problematic living conditions of the juveniles are concerned, considerable
improvement during the course of the contact is reported by the youth
probation workers. This holds for the problems as well as for the daily
activities of the clients. Furthermore, there are some indications suggesting
the importance of an early start of the intervention: most positive effects
can be expected when the intervention starts immediately after the arrest by
the police. The findings reported in this study do not suggest that one
particular (type of) programme is superior or that compulsory versus
voluntary care leads to better results.
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Bijlage 2: Berekening ernstscore

De ernstscores van de jeugdreclasseringscliënten en de jongeren in de vergelijkings-
groep zijn berekend aan de hand van de volgende gegevens van de uitgangszaak
(d.w.z. het justitiecontact dat tot de aanmelding bij het jeugdreclasseringsproject
respectievelijk de zitting van de kinderrechter heeft geleid): type delict, aantal delic-
ten volgens het proces-verbaal, hoogte van de toegebrachte schade, ernst van het
toegebrachte letsel, eerdere justitiecontacten en zwaarste afdoening in het verleden.
Voor elk van deze gegevens is een score vastgesteld; de som van de scores vormt
de ernstscore van de jongeren. De scores zijn als volgt berekend.

Type delict
Hiervoor is de maximale strafdreiging volgens het Wetboek van Strafvordering op
het desbetreffende delict gehanteerd:

1 = 3 tot 6 maanden
2 = 6 maanden tot 2 jaar
3 =2tot4jaar
4=3jaar
5 =3tot6jaar

Aantal gepleegde delicten

6 = 4 jaar
7=4tot6jaar
8=6jaar
9 = 7 tot 8 jaar

10 = 8 jaar of meer

volgens het proces-verbaal
1 = 1 delict 4 = 6 tot 10 delicten
2 = 2 delicten 5 = 10 of meer delicten
3 = 3 tot 6 delicten

Toegebrachte schade
0 = geen schade/n.v.t. 3 = tot ƒ 1000,-
1 = tot f 100,- 4 = tot f 5000,-
2 = tot ƒ 500,- 5 = f 5000,- of meer

Toegebracht letsel
0 = geen letsel/n.v.t.
1 = pijn, geen zichtbaar letsel
2 = eenmalige behandeling

Eerdere justitiecontacten
0 = nee/onbekend
1 = 1 of meer

3 = meermalen behandeld
4 = opname ziekenhuis

Zwaarste afdoening in het verleden
0 = n.v.t., geen recidive 3 = boeteberisping
1 = sepot 4 = voorw. vrijheidsstraf/altern. sanctie/overig
2 = transactie 5 = onvoorw. vrijheidsstraf



Bijlage 3: Omschrijving van het begrip vroeghulp

De uitvoering van vroeghulp aan in verzekering gestelde minderjarigen behoort
sinds 1979 tot de wettelijk vastgelegde taken van de Raad voor de Kinderbescher-
ming. De volgende elementen van vroeghulp worden in de ministeriële circulaire
van 16 april 1981 (nr. 256/781, p. 4) onderscheiden:
- het voldoen aan concrete (hulp)vragen op korte termijn van de minderjarige;
- (emotionele) ondersteuning van de minderjarige;
- het geven van voorlichting aan de justitiële autoriteiten omtrent de persoonlijke

en leefomstandigheden van de jongere en de achtergronden van het gepleegde
delict;

- de minderjarige en zijn ouders informeren omtrent de strafrechtelijke procedure;
- het signaleren van een eventuele behoefte aan of noodzaak tot verdere hulpverle-

ning (en, door middel van verwijzing of, zonodig, het rekestreren van een maat-
regel, bevorderen dat deze hulpverlening op gang wordt gebracht).

Genoemde activiteiten vinden plaats tijdens één of meer bezoeken aan de in verze-
kering gestelde minderjarige en/of zijn of haar ouders of verzorgers. De uitvoering
van de vroeghulp kan (voor een deel) worden overgelaten aan andere instellingen,
zoals bijvoorbeeld hulpverleningsorganisaties voor minderjarigen op strafrechtelijk
gebied (zoals RBS, Stichting Argus, Stichting Archo) of, zoals blijkt uit dit onder-
zoek, aan instellingen die zich bezighouden met jeugdreclassering. Ook in deze ge-
vallen blijft de Raad voor de Kinderbescherming verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de vroeghulp, inclusief de (inhoud van de) voorlichting aan de justitiële
autoriteiten.
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