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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een door het WODC verricht
evaluatie-onderzoek naar een preventieproject voor jongeren met politie-
contacten in Amsterdam: Prejop. Naast een beschrijving van het project
wordt ingegaan op de doelgroep, de werkwijze en het effect van het project.

Velen hebben aan de uitvoering van het onderzoek meegewerkt. Onze dank
gaat uit naar de jongeren en hun ouders die aan het onderzoek deelgenomen
hebben. Zonder hun medewerking had het onderzoek niet uitgevoerd
kunnen worden. Dank zij de gastvrijheid en medewerking van de Jeugd- en
Zedenpolitie in Amsterdam was het mogelijk gedurende een half jaar jonge-
ren op het bureau te interviewen. Een bijzonder woord van dank is gericht
aan de medewerkers van de administratie van de Jeugd- en Zedenpolitie
voor hun bijdrage aan de registratie. Dank gaat ook uit naar de leden van
het Prejop-team voor hun bereidwilligheid te allen tijde informatie te
verschaffen.

Herman van den Bergh, Marianne Koeman, Jenny Looman, Marjolijn
Onvlee, Frans Prins, Marijke Rog en Wieneke van de Vreede hebben op
enthousiaste en zorgvuldige wijze bijgedragen aan een belangrijk deel van
de dataverzameling.

Het rapport is persklaar gemaakt door Marita Kok en Huub Simons. De
supervisie van het onderzoek was in handen van mw. dr. J. Junger-Tas.
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Samenvatting

Voorgeschiedenis en projectopzet

In 1989 is in Amsterdam een preventieproject voor jongeren met politie-
contacten van start gegaan: Prejop. Het project is een initiatief van de geza-
menlijke gezinsvoogdij-instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en
de afdeling Jeugd- en Zedenpolitie van de Gemeentepolitie te Amsterdam.
Het, bij de jeugdpolitie gesitueerde, project is ontstaan vanuit de behoefte
in een vroeg stadium problemen bij jongeren te kunnen signaleren en hen
op die manier te behoeden voor het afglijden naar een `criminele carrière'.

De doelstelling van het project luidt: `Het in een vroeg stadium op gang
brengen van buitenjustitiële hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18
jaar, van wie het politiecontact gezien kan worden als een signaal van
achterliggende problematiek teneinde verdere politiecontacten te voor-
komen. Hierbij gaat de aandacht speciaal uit naar Marokkaanse jongeren. '

Het Prejop-werk bestaat uit een tweetal fasen: de vroegtijdige onder-
kenning van eventuele problemen en (indien noodzakelijk) hulpverlening.
De vroegtijdige onderkenning wordt door Prejop aangeduid als 'taxatie-
fase'. Afhankelijk van de uitkomst van de taxatiefase volgt daarna al dan
niet een fase van hulpverlening. Wanneer er sprake is van relatief eenvou-
dige problemen, kan Prejop zelf hulp bieden. Het gaat dan om kortdurende
hulpverlening die door Prejop gekarakteriseerd wordt met de term 'regel-
contacten'. Is er sprake van een ingewikkelde problematiek, dan verwijst
Prejop de zaak door naar één van de vele hulpverlenende instanties in
Amsterdam. Hierbij spreekt men van een `begeleide verwijzing' om aan te
geven dat er niet mee wordt volstaan de jongere het adres van een instel-
ling te geven, maar dat men meegaat naar het eerste gesprek met de andere
instantie. Als richtlijn voor de duur van de taxatiefase en fase van hulpver-
lening samen is bij de opzet van het project een termijn van vier maanden
afgesproken.

Vanwege de omvang van de groep jongeren met politiecontacten is
besloten een aantal prioriteiten te stellen. Allochtone jongeren, jonge
kinderen en first-offenders krijgen voorrang boven Nederlandse jongeren,
(al wat) oudere jongeren en recidivisten. Bovendien is de doelgroep inge-
perkt tot niet in verzekering gestelde jongeren onder de 18 jaar die in
Amsterdam woonachtig zijn.

Het project is opgezet naar het voorbeeld van een al langer bestaand
Prejop-project in Den Haag. Hoewel er tussen de twee projecten overeen-
komsten zijn voor wat betreft doelgroep en doelstelling, zijn er ook belang-
rijke verschillen. Zo benadert men in Amsterdam alle jongeren die bij de
politie binnenkomen (en aan de hiervoor gestelde criteria voldoen), terwijl
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in Den Haag de jeugdpolitie nagaat welke jongeren voor Prejop in aanmer-
king komen. Verder hebben de Amsterdamse preventiewerkers alleen te
maken met jongeren die vanwege het plegen van een strafbaar feit bij de
politie komen. In Den Haag stuurt de politie ook jongeren door die van-
wege problemen thuis bij de politie komen (bijvoorbeeld weglopers).
Verder werkt men in Amsterdam, in tegenstelling tot het project in Den
Haag, vanaf de start van het project met een intercultureel team.

Het Prejop-team bestaat uit twee preventiewerkers met een Marokkaanse
achtergrond, drie Surinaamse en twee Nederlandse preventiewerkers plus
een coordinator, een praktijkbegeleider en een administratieve kracht.

Het evaluatie-onderzoek

De onderzoeksvragen luidden:
1. Hoe is het project opgezet en georganiseerd?
2. Hoe groot is de doelgroep van het project en uit wat voor soort jongeren

bestaat de doelgroep?
3. Is de werkwijze die gevolgd wordt om tot een inschatting van de situatie

van de jongeren te komen, efficiént en is de inschatting zelf goed te
noemen?

4. Hoe ziet het hulpaanbod van Prejop eruit?
5. Wanneer jongeren contact gehad hebben met Prejop, is die interventie

dan van invloed op de probleemsituatie van, en het plegen van delicten
door de jongeren?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verschillende soorten
gegevens verzameld:
- Voor een beschrijving van de opzet en organisatie van Prejop is deel-

genomen aan teamvergaderingen en zijn interviews afgenomen onder alle
Prejop-medewerkers en een deel van de rechercheurs bij de politie.

- De omvang van de doelgroep en de doorstroming van jongeren van de
politie naar Prejop is bepaald aan de hand van gegevens van de politie
en Prejop.

- Bij de jeugdpolitie zijn onder een steekproef van jongeren interviews
afgenomen waarop de beschrijving van de doelgroep gebaseerd is en op
basis waarvan de mate van problematiek binnen de doelgroep beschreven
wordt.

- De werkwijze tijdens de taxatie, de `regelcontacten' en de verwijzingen
worden beschreven aan de hand van dossierinformatie bijgehouden door
de preventiewerkers.

- Een half jaar na het interview bij de politie zijn de jongeren thuis be-
naderd voor een vervolginterview. Het effect van de Prejop-interventie
is nagegaan door deze gegevens te vergelijken met die van de eerste
interviews.

- Tot slot is onder de instellingen waarnaar Prejop jongeren heeft ver-
wezen, nagegaan hoe de overdracht van de verwezen zaken heeft plaats-
gevonden.



Samenvatting 3

Procesbeschrijving

Om Prejop van start te kunnen laten gaan, is o.a. gebruik gemaakt van de
zogenaamde 'EMO-gelden'. De consequentie hiervan was dat er een jong
en nog onervaren team werd aangesteld. Achteraf gezien is hiermee in de
opzet en organisatie van het project te weinig rekening gehouden. Zo zijn
v66r de start van het project alleen de grote lijnen geschetst, voor de
verdere uitwerking daarvan werd vertrouwd op het Prejop-team. Het
Prejop-team had echter vanaf het begin moeten kunnen beschikken over een
projectplan, met daarin duidelijke en meetbare projectdoelen en een ver-
duidelijking van procedures, prioriteiten en bevoegdheden. Omdat een
projectplan ontbrak en er ook binnen het team geen overleg ter afstemming
van de werkwijze heeft plaatsgevonden, kan gesteld worden dat de team-
leden zonder noemenswaardige voorbereiding op hun werk aan de slag zijn
gegaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat de diverse teamleden in het eerste
projectjaar elk op hun eigen manier vorm zijn gaan geven aan het Prejop-
werk. Door een training in het tweede projectjaar is er wat meer eenheid in
het werk van het Prejop-team gekomen. Het gebrek aan voorbereiding en
overleg heeft tot gevolg gehad dat het project een lange startperiode heeft
gekend, wat zijn weerslag heeft gehad op de effectiviteit van het project.

Doelgroep

Omvang
De doelgroep van Prejop is erg groot. Per jaar komen zo'n 2000 jongeren
bij de politie. Door toepassing van de selectiecriteria valt de wat 'zwaar-
dere' groep jongeren, die verschillende keren bij de politie komt, ook
andere dan vermogensdelicten pleegt en in verzekering gesteld wordt, voor
het grootste deel buiten de doelgroep. Na selectie blijven ongeveer 1200
jongeren over die niet in verzekering gesteld zijn, onder de 18 jaar oud zijn
en in Amsterdam wonen.

Bij de selectie van te benaderen jongeren houdt Prejop vervolgens
rekening met de gestelde prioriteiten: allochtone jongeren, jonge kinderen
en first-offeraders. Wanneer de groep die door deze prioriteiten gevormd
wordt, nader bekeken wordt, blijkt dat de groep jonge kinderen (onder de
13 jaar) voor een groot deel bestaat uit allochtone kinderen. Meer dan 80%
van hen is first-offender. Recidivisten zijn vooral te vinden binnen de 'al
wat oudere' groep jongeren. Voor een groot deel overlappen de drie priori-
teiten ten aanzien van de doelgroep elkaar.

Mate van problematiek
Aan de hand van interviews onder een steekproef van jongeren bij de poli-
tie is nagegaan in welke mate er, naast het politiecontact, sprake is van
problemen op de gebieden school, thuissituatie en vrienden en vrijetijds-
besteding. Het blijkt dat de helft van de jongeren die bij de politie komen,

E
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goed functioneert op deze gebieden. Bij een derde is sprake van matig
functioneren en ongeveer 14% van de jongeren functioneert slecht.

De groep goed functionerende jongeren bestaat voor een groot deel uit
jonge kinderen onder de 13 jaar. Onder hen zijn relatief veel Marokkaanse
kinderen. Wat bij deze kinderen wel zorgen baart, is het feit dat de super-
visie van de ouders over deze kinderen meestal gering is.

Voor de overige jongeren geldt: hoe ouder de jongere, hoe meer
politiecontacten en hoe vaker er sprake is van matig of slecht functioneren.
De aanwezigheid van problemen is afhankelijk van leeftijd en niet van de
etnische achtergrond van de jongeren.

Taxatiefase

Efficiëntie
Het verzamelen van informatie en beoordelen van de situatie van de jon-
gere blijkt geen makkelijke opgave te zijn. Het benaderen van jongeren en
hun ouders kost veel tijd, vooral als het gaat om allochtone gezinnen en
wanneer er geen contact gelegd is bij de jeugdpolitie en de preventiewerker
op huisbezoek moet gaan. Er gaat veel tijd verloren tussen het politie-
contact van de jongere en het eerste gesprek dat de preventiewerker met de
jongere of de ouders voert.

Wanneer Prejop al bij de politie contact legt met de jongere, blijken de
preventiewerkers vaker problemen te onderkennen dan wanneer er vooraf-
gaand aan het bezoek aan de ouders geen contact is met de jongere. Boven-
dien zeggen ouders vaker niets met Prejop te maken te willen hebben
wanneer de preventiewerkers geen contact hebben gehad met hun zoon of
dochter op het politiebureau. Verder blijken de preventiewerkers verschil-
lende ideeën te hebben over de informatie die verzameld moet worden om
de situatie van de jongere te beoordelen.

Voor een efficiënte taxatie blijkt het noodzakelijk direct bij de politie
contact te leggen met de jongere en de werkwijze binnen het team op elkaar
af te stemmen.

Inschaning van de situatie
Wanneer, in de gevallen dat het de preventiewerkers gelukt is informatie te
verzamelen, de inschatting van de situatie op basis van de interviews bij de
politie gelegd wordt naast die van de preventiewerkers, blijkt dat in een
derde van de gevallen de inschatting overeenkomt. In de helft van de geval-
len signaleert Prejop minder of geen problemen waar die er volgens de in
de interviews verzamelde informatie wel zijn, en in 7% schat Prejop de
situatie ernstiger in dan de interviewgegevens doen vermoeden. Dit is niet
verwonderlijk gezien de verschillende ideeën binnen het team rond de voor
een inschatting benodigde informatie.
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Hulpverlening

De vraag naar de inhoud van de hulpverlening door Prejop is moeilijk te
beantwoorden, deels door de kleine groep aan wie, na de taxatie, hulp ver-
leend is, maar zeker ook door de gebrekkige registratie op dit punt. Veel
van de daadwerkelijke activiteiten blijft onduidelijk evenals de intensiteit
van de hulpverlening.

In de gevallen waarvan informatie beschikbaar is, wijzen de in het kader
van de hulpverlening ondernomen activiteiten op praktische hulpverlening.
Van de 50 jongeren bij wie Prejop begeleiding nodig achtte, zijn er uitein-
delijk 23 jongeren daadwerkelijk begeleid en 5 jongeren verwezen. Bij hen
is het voor de start van de hulpverlening gestelde doel (deels) bereikt. Bij
de overige jongeren achtte Prejop hulp nodig terwijl de ouders vonden dat
ze het zelf wel afkonden, of werd wel een aanvang gemaakt met de bege-
leiding maar haakten ouders of jongere tijdens de rit af. Met de taxatie-
periode erbij overschrijden al deze zaken ruimschoots de bij de start van
het project gestelde duur van de Prejop-bemoeienis van 4 maanden. In de
meeste gevallen zijn er in die periode weinig contacten met de jongere, de
ouders en derden (totaal) geregistreerd.

Wanneer gekeken wordt naar de verwijzingen, dan blijkt het in 64 van
de 94 gevallen te gaan om een zogenaamde `terugverwijzing', waarbij
tijdens de taxatie duidelijk is geworden dat er al een andere hulpverlenende
instantie bij de jongere of het gezin betrokken is. In die gevallen wordt
doorgaans volstaan met een telefoontje naar de desbetreffende instelling,
waarin wordt verteld dat de jongere bij de politie en Prejop is geweest.
Daarnaast zijn er jongeren bij wie Prejop een verwijzing nodig acht en
tijdens de taxatie duidelijk wordt dat de school, de huisarts of een andere
instantie daar ook net mee aan de slag is gegaan. Soms wordt de zaak dan
gezamenlijk opgepakt, soms ook laat Prejop de verwijzing dan over aan de
initiatiefnemer. In 14 zaken heeft Prejop zelf een instelling gezocht om de
jongere en de ouders onder te brengen. Van slechts enkele gevallen is
bekend dat de preventiewerker met de jongere en de ouders mee is gegaan
naar de voor de jongere en ouders nieuwe hulpverlenende instantie.

Op grond van de beschikbare informatie kan gesteld worden dat de begelei-
ding door Prejop zelf en de verwijzing nauwelijks ontwikkeld zijn. De
verschillende ideeën over de doelstelling en de werkwijze tijdens de taxatie
hebben ertoe geleid dat de aandacht bij de eerdergenoemde training van het
Prejop-team vooral op de taxatiefase gericht was. Bovendien blijken niet
alle preventiewerkers gericht te zijn op het bieden van `regelhulp', liever
geven zij langdurige begeleiding. Wat onder dergelijke begeleiding moet
worden verstaan, is onduidelijk evenals de meerwaarde van het intercultu-
rele team op dit gebied. Dat voor een goede verwijzing meer nodig is dan
een telefoontje, blijkt uit de reacties van de verwijsinstellingen. Naar hen
toe is vooral goede informatie noodzakelijk, nu blijft vaak onduidelijk wat
voor instelling Prejop is en wat er met de doorverwezen jongeren aan de
hand is.
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Effect van de Prejop-interventie

Gezien de verschillende ideeën en werkwijze van de preventiewerkers
tijdens de taxatie en gezien de stand van zaken van de hulpverlening door
Prejop, is het niet verwonderlijk dat de vergelijking van jongeren die wèl
en geen contact met Prejop hebben gehad, in hun scores op de voor- en
nameting geen verschil oplevert. Het contact met Prejop maakt ook niet uit
voor het aantal delicten dat jongeren na een half jaar opgeven, noch voor
het aantal politiecontacten dat zij hebben.

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksgegevens kan gesteld worden dat de doelstelling
van Prejop, namelijk het in een vroeg stadium op gang brengen van hulp-
verlening bij kinderen en jongeren tot 18 jaar, maar zeer ten dele geslaagd
is. Voor een betere uitvoering van het Prejop-werk is dan ook een andere
opzet van het project noodzakelijk.

Doelgroep
De doelgroep is groot, te groot om allemaal te benaderen. Uit het onder-
zoek blijkt dat er binnen de doelgroep twee groepen jongeren te onder-
scheiden zijn. Aan de ene kant een goed functionerende groep jonge kin-
deren, onder wie relatief veel Marokkaanse kinderen, die voor de eerste
keer bij de politie komen en bij wie het gebrek aan supervisie door de
ouders zorgen baart. En aan de andere kant een al wat oudere groep jon-
geren die voor een relatief groot deel uit Nederlandse jongeren en recidi-
visten bestaat. Een deel van hen heeft problemen op één of meer gebieden.

Goede selectiecriteria voor Prejop zijn daarom: een jonge leeftijd bij het
politiecontact en/of recidive in combinatie met de mate van supervisie, het
functioneren thuis en op school en de vrijetijdsbesteding.

Het blijkt heel goed mogelijk een inschatting van de situatie van de jon-
gere te geven op basis van vragen naar school, thuissituatie, supervisie en
vrijetijdsbesteding zoals in de interviews bij de politie is gedaan t.b.v. het
beschrijven van de doelgroep. Tevens is duidelijk geworden dat de infor-
matieverzameling het meest efficiënt verloopt wanneer al bij de politie con-
tact gelegd wordt met de jongere. Omdat Prejop niet met alle jongeren bij
de politie contact kan leggen, zal de politie jongeren moeten selecteren die
op jonge leeftijd bij de politie komen en/of recidiveren en bij wie op één of
meer van de gebieden school, thuissituatie, supervisie en vrijetijdsbesteding
risicofactoren aanwezig zijn. Wanneer Prejop vanuit een centrale plek op
elk uur van de dag opgeroepen kan worden, kan het contact met de door de
politie geselecteerde `risicojongeren' op het politiebureau plaatsvinden.

Werkwijze
Geconstateerd is dat het aantal gevallen waarin sprake is van daadwerke-
lijke hulpverlening of het tot stand brengen van een verwijzing, gering is,
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evenals het effect van de contacten met Prejop. Daarnaast is duidelijk
geworden dat het uitvoeren van een goede taxatie een arbeids- en tijdsinten-
sieve taak is, die in het gedrang komt wanneer Prejop overgaat tot het zèlf
verlenen van hulp. Het zou daarom voor de efficiëntie en kwaliteit van het
Prejop-werk beter zijn wanneer Prejop zich ontwikkelt tot een instantie met
grote expertise op het terrein van informatieverzameling en het inschatten
van de situatie van jongeren en ouders.

Voor een efficiënte en goede informatieverzameling is onderlinge afstem-
ming binnen het team noodzakelijk. Duidelijk moet zijn welke informatie
van belang is, en hoe die informatie verzameld, geregistreerd en vooral ook
geinterpreteerd moet worden. Meer dan tot nu toe moet bij het ontwikkelen
van de werkwijze gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van
de Marokkaanse en Surinaamse preventiewerkers in het werken met alloch-
tone jongeren en ouders. Vooral uitwisseling rond de interpretatie van in-
formatie, bezien vanuit verschillende etnische invalshoeken, is van belang.

Na de informatieverzameling en interpretatie van de situatie zou Prejop,
wanneer hulpverlening noodzakelijk geacht wordt, moeten verwijzen naar
een andere hulpverlenende instantie. De omschrijving uit de doelstelling
van Prejop, dat het gaat om `het op gang brengen van buitenjustitiële hulp-
verlening' wordt daarmee letterlijk opgevat. Het zèlf bieden van 'regel-
hulp', zoals in de huidige opzet van Prejop, blijft achterwege. Prejop maakt
bij de informatieverzameling wèl gebruik van hulpverleningstechnieken.
Het verkrijgen van een ingang binnen het gezin vereist vasthoudendheid en
daarbij kan het, vooral bij allochtone gezinnen, nodig zijn zaken te regelen
en op kleine schaal praktische hulp te bieden. Hierin ligt de kracht èn
deskundigheid van Prejop.

De politie fungeert in een dergelijke opzet als `vindplaats' van risico-
jongeren, Prejop verzamelt nadere informatie, interpreteert de situatie en
probeert, indien hulpverlening wenselijk is, de jongere onder te brengen bij
een hulpverlenende instantie in Amsterdam.

Organisatie
Om de jongeren onder te brengen bij een juiste hulpverlenende instantie is
het noodzakelijk dat Prejop bekend is met de vele hulpverlenende instanties
in Amsterdam en omgekeerd. Aansluiting bij de ontwikkeling van de zorg-
regio's in Amsterdam maakt het in dit geval voor Prejop wat overzichte-
lijker. Het is raadzaam om in één zorgregio te beginnen met het opzetten
van een `verwijsnetwerk', waarbij Prejop en de diverse instellingen over en
weer bekend zijn met elkaars werk en de binnen de instellingen aanwezige
kennis en ervaring. Net als de bekendheid van de politie met Prejop zal het
in stand houden van een dergelijk netwerk een zaak van voortdurend aan-
dacht zijn. Voorlichting, uitwisseling en `terugkoppeling' van de onder-
nomen activiteiten is voortdurend nodig en moet ook als een belangrijke
taak van Prejop gezien worden.

Prejop wordt op die manier geen nieuw hulpverleningsproject maar een
intermediair tussen de politie (in de wijk) als vindplaats van problematiek
en de hulpverlening (in de zorgregio) die daar een antwoord op kan geven.
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Het opzetten van projecten
In dit rapport wordt duidelijk dat het welslagen van een project voor een
groot deel afhankelijk is de voorbereiding en de randvoorwaarden die voor
een project gecreëerd worden. Uit de praktijk van Prejop zijn dan ook een
aantal aanwijzingen te distilleren die voor volgende projecten van belang
kunnen zijn:
1. Het is van belang voor de start van het project een eenduidige doelstel-

ling te formuleren en te beschikken over een duidelijke beschrijving van
de doelgroep waarin omvang èn samenstelling aan de orde komen.

2. Het is van belang een begeleidingscommissie te formeren uit personen
met kennis van en ervaring met de doelgroep die daadwerkelijk tijd en
energie kunnen en willen steken in het project. Een belangrijke taak van
de begeleidingscommissie is het concretiseren van de doelstelling. Daar-
bij is het van belang kennis te nemen van de ervaringen van soortgelijke
projecten en initiatieven en tot een afstemming te komen van de project-
doelstelling met andere initiatieven.

3. De volgende stap is het opstellen van een projectplan dat o.a. de volgen-
de onderdelen moet bevatten:
- concrete en te evalueren doelstellingen;
- verantwoording van de keuze voor en omschrijving van de doelgroep;
- omschrijving van de werkwijze;
- omschrijving van het te vormen projectteam;
- taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;
- gewenste overlegstructuur;
- planning wat betreft financiën, mensen en middelen;
- afspraken over de informatievoorziening;
- afspraken over registratie (waarom, wat, hoe, door wie, wanneer);
- tijdsplanning, waarbij rekening gehouden wordt met een startfase.

4. Bij de aanstelling van de projectteamleden moet in het oog gehouden
worden dat bij de aanstelling van onervaren teamleden een grotere rol
van de begeleidingscommissie nodig is bij de uitvoering van het project
dan bij het aanstellen van een ervaren team. Het verdient aanbeveling
dat het team voor wat betreft de etnische achtergrond van de teamleden
een afspiegeling is van de doelgroep. De projectleider of -coordinator
moet ervaring hebben in een leidinggevende functie. In de beginfase van
het project wordt van de projectleider vooral een taakgerichte houding
verwacht terwijl in een later stadium een meer relatiegerichte houding
vereist is.

5. Het projectplan dient met het projectteam besproken te worden. Pas wan-
neer er overeenstemming is over het projectplan, kan binnen het team
gewerkt worden aan de nadere uitwerking van de werkwijze en kunnen
afspraken gemaakt worden hoe het team in de praktijk gaat opereren.

6. Het is van belang ruimschoots stil te staan bij de presentatie van het
project. De te beantwoorden vragen daarbij zijn: wat moet van het pro-
ject worden gepresenteerd en aan wie; hoe en met welke middelen moet
de presentatie plaatsvinden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden
tussen interne en externe voorlichting over het project.
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7. Tijdens de uitvoering van het project zal veel aandacht besteed moeten
worden aan de samenwerking, tussentijdse evaluaties, de bijstelling van
het werkplan naar aanleiding van de evaluaties, het oplossen van knel-
punten en overleg. Voor de verantwoording van de werkzaamheden en
ter bewaking van de voortgang is een goede registratie nodig, die tevens
gebruikt kan worden voor de tussentijdse evaluaties.

De zeven stappen betekenen vooral: eerst voorbereiden en organiseren en
vervolgens uitvoeren. De voorbereiding zal zeker tijd vergen en bij de start
van de uitvoering zal rekening gehouden moeten worden met een zekere
startfase. Een grondige voorbereiding en organisatie zal echter een effi-
ciënte en effectieve uitvoering van het project ten goede komen.



1 Inleiding

1.1 Voorgeschiedenis en opzet van het project

Het is alweer enige jaren geleden dat de jeugdpolitie en verschillende hulp-
verlenende instanties in Amsterdam een groeiende problematiek signaleer-
den onder, voor een groot deel allochtone, jongeren. In 1987 werd een
werkgroep gevormd die 'de mogelijkheden na moest gaan om in een vroeg
stadium in te spelen op signalen die erop duiden dat een jongere afglijdt
naar een "criminele carrière". Het gaat daarbij om zaken als spijbelen,
wangedrag in jeugdcentra en het plegen van delicten' (subsidie-aanvraag
Pro Juventute, 1988).

In de werkgroep waren de afdelingen Algemene Zaken, Onderwijs,
Volksontwikkeling en Sociale Zaken van de Gemeente Amsterdam ver-
tegenwoordigd, evenals het openbaar ministerie, de jeugdpolitie en de Raad
voor de Kinderbescherming. De werkgroep stelde dat bij het vroegtijdig
onderkennen van en adequaat inspelen op de omstandigheden die aan dit
'afglijdingsproces' ten grondslag liggen, veel problemen voorkomen zouden
kunnen worden. Een aangrijpingspunt voor hulpverlening zag men in het
moment waarop jongeren bij de jeugdpolitie binnenkomen.

Dit resulteerde in de start van Prejop', een preventie project ten behoeve
van jongeren met politiecontacten, dat per 1 april 1989 voor een periode
van twee jaar als experiment van start ging. Het al dan niet voortbestaan
van Prejop na 1990 zou, zo stelde men bij de start van het project, bepaald
moeten worden op basis van de effectiviteit en kwaliteit van de verleende
hulp in de experimentele periode. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie werd ver-
zocht dit door middel van een evaluatie-onderzoek na te gaan.

Prejop ging van start met een team bestaande uit een coordinator, een
praktijkbegeleider, een administratieve kracht en 3,4 formatieplaats voor
preventiewerkers. In 1990 werd het aantal formatieplaatsen voor preventie-
werkers uitgebreid tot vijf. Eind 1990 werken er bij Prejop twee Marok-
kaanse, twee Nederlandse en drie Surinaamse preventiewerkers.2

Ter advisering omtrent het voortbestaan en de financiering van Prejop na 1990 is een
adviesraad geformeerd. Voor de inhoudelijke begeleiding van Prejop is een projectraad
samengesteld waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende bij de doelgroep van
Prejop betrokken instellingen. In bijlage 1 is de samenstelling van beide raden opgenomen.
De medewerkers van Prejop zijn enerzijds aangesteld door detachering vanuit de voogdij-
verenigingen en anderzijds door gebruik te maken van gelden van de Interdepartementale
Commissie Minderheden (ICM) en de zgn. 'EMO'-gelden (Werkgelegenheid voor Etnische
Minderheden bij de Overheid) van de kant van de Raad voor de Kinderbescherming.
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1.2 Doelstelling en doelgroep

De doelstelling van Prejop luidt: `Het in een vroeg stadium op gang bren-
gen van buitenjustitiële hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar,
van wie het politiecontact gezien kan worden als een signaal van achter-
liggende problematiek teneinde verdere politiecontacten te voorkomen.
Hierbij gaat de aandacht speciaal uit naar Marokkaanse jongeren. '

Opgemerkt dient te worden dat niet alle jongeren met politiecontacten hulp
nodig zullen hebben. Veel jongeren plegen weleens een delict (Junger-Tas
en Kruissink, 1987). Uit eerder onderzoek is gebleken dat 37,5% van de
jongeren met een politiecontact doorgaat met het plegen van delicten
(Junger-Tas e.a., 1983 en 1985) en dat bij een deel van de jongeren het
politiecontact gezien kan worden als een signaal van psycho-sociale proble-
men (Scholte e.a., 1986). Bij dergelijke jongeren kunnen door het vroeg-
tijdig onderkennen van en adequaat inspelen op de omstandigheden die aan
het plegen van het delict ten grondslag liggen, veel van de latere problemen
voorkomen worden. Een belangrijke rol binnen het Prejop-werk is dan ook
weggelegd voor `vroegtijdige onderkenning'.

De speciale aandacht voor de Marokkaanse jongeren is ingegeven door
het feit dat zowel de politie als de hulpverlenende instanties in Amsterdam
steeds meer te maken kregen met Marokkaanse jongeren. Uit de dagelijkse
praktijk van deze instellingen en uit diverse publikaties komt naar voren dat
juist deze groep meer problemen heeft dan andere groepen jeugdigen. Te
denken valt in dit verband aan problemen met ouders, moeilijkheden bij het
volgen van onderwijs, weinig mogelijkheden voor het vinden van werk of
huisvesting, en discriminatie (Brassé e.a, 1983; Verkuyten e.a., 1984;
Junger-Tas e.a., 1985; Raad voor het Jeugdbeleid, 1987; Terlouw en
Susanne, 1990). Het niveau van de criminaliteit onder Marokkaanse jonge-
ren is, in vergelijking met Nederlandse jongeren en jongeren uit andere
etnische groepen, hoog (Van der Hoeven, 1985; Junger en Zeilstra, 1989).

Vergeleken met Nederlandse jongeren en hun ouders komen allochtone
jongeren en ouders bovendien in een veel later stadium bij formele hulpver-
leningsinstanties terecht (Helser, 1984; Terpstra en Hahn, 1985; Raad voor
het Jeugdbeleid, 1987; Witte, 1988). Deels is dit doordat men langer dan
Nederlandse gezinnen de problemen binnen de familie en via eigen, infor-
mele hulpverleningskanalen probeert op te lossen, maar deels ook door
onbekendheid met de vele verschillende hulpverlenende instellingen in
Nederland. Voor deze groep zou Prejop een belangrijke rol kunnen spelen
bij het op gang brengen van hulpverlening.

3 Waar in de tekst de term 'allochtone' jongeren gebruikt wordt, worden jongeren met een
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond bedoeld. In de tabellen is
vaak de categorie 'anders' opgenomen, waar dan jongeren met een Joegoslavische,
Spaanse, Duitse of andere achtergrond onder gerekend moeten worden. Wanneer er
expliciet één bepaalde groep jongeren bedoeld wordt, zal niet gesproken worden van
allochtone jongeren, maar wordt hun etnische achtergrond genoemd.
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1.3 Prioriteiten

13

Prejop is gesitueerd bij de jeugdpolitie, waar alle jeugdzaken van Amster-
dam binnenkomen. Er zijn echter vergevorderde plannen om de jeugdpolitie
in 1991 te decentraliseren. Na de decentralisatie zullen de jeugdzaken op de
diverse wijkposten in de stad behandeld worden. Men vreest dat de relatief
geringe feiten die first-offenders plegen, dan al snel een `routine-afhan-
deling' zullen krijgen (Gemeentepolitie Amsterdam, 1989). De aandacht
voor het (eerste) politiecontact als signaal van eventuele problemen komt
dan in gevaar. De politie heeft er dan ook op aangedrongen dat Prejop
bepaalde prioriteiten zou hanteren om die aandacht te garanderen. Volgens
de politie zou Prejop zich vooral moeten richten op allochtone jongeren,
jonge kinderen en first-offenders.

Mede vanwege de verwachte omvang van de groep jongeren met politie-
contacten is bij de start van Prejop besloten deze aanbeveling over te
nemen. Allochtone jongeren, jonge kinderen en first-offenders krijgen
voorrang boven Nederlandse jongeren, (al wat) oudere jongeren en recidi-
visten. Bovendien werd de doelgroep ingeperkt tot niet in verzekering
gestelde jongeren onder de 18 jaar. Dit vanuit de gedachte dat in verzeke-
ring gestelde jongeren bezocht worden door een informateur strafzaken van
de Raad voor de Kinderbescherming bf door een maatschappelijk werker
van een (gezins)voogdij-instelling (afhankelijk van of er sprake is van een
ondertoezichtstelling of niet). Op die manier is voor deze groep een ingang
naar hulpverlening verzekerd. Verder komen er bij de politie ook jongeren
van 18 jaar en ouder, die samen met een minderjarige een delict hebben
gepleegd. Omdat zij al meerderjarig zijn, vallen zij buiten de Prejop-doel-
groep. Het werkterrein van Prejop werd verder beperkt tot de stadsgrenzen
van Amsterdam.

1.4 Opzet van de Prejop-werkwijze

Het werk van Prejop is te verdelen in een tweetal fasen: de (hierboven
reeds genoemde) vroegtijdige onderkenning en (indien noodzakelijk) hulp-
verlening. De vroegtijdige onderkenning wordt door Prejop aangeduid als
`taxatiefase' en zal in het verdere rapport ook zo genoemd worden. Afhan-
kelijk van de uitkomst van de taxatiefase volgt daarna al dan niet de fase
van hulpverlening.

Taxatiefase
Tijdens de taxatiefase staan de preventiewerkers verschillende dingen te
doen: contact leggen en kennismaken met de jongere en zijn of haar ouders'
en informatie verzamelen om een inschatting van de situatie te kunnen

4

5

Bij schrijven van dit rapport zijn de taken van de jeugdpolitie reeds overgedragen aan 4
van de 8 districten. Nog voor 1992 zullen de overige 4 districten volgen.
De term `ouders' wordt gebruikt voor alle verzorgers van jongeren, dus ouders, pleeg-
ouders, groepsleiding enz.
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maken. Bij de opzet van het project werd afgesproken dat de informatie-
verzameling zich zou richten op een aantal aandachtsgebieden: school,
(eventueel) werk, thuissituatie, vrienden en vrijetijdsbesteding, (eventuele)
eerdere hulpverlening en (eventuele) eerdere delicten.

Om in contact te komen met de jongeren heeft Prejop de beschikking
over een klein kantoor bij het bureau Jeugd- en Zedenpolitie. Elke middag
heeft één van de preventiewerkers daar 'dienst'.' Afspraak is dat de jonge-
ren die voor Prejop in aanmerking komen, na afronding van de zaak door
de politie naar het Prejop-bureau gaan. De preventiewerker legt dan uit wat
Prejop is en kan doen. Soms zal de preventiewerker in de gelegenheid zijn
al tijdens dit eerste kennismakingsgesprek informatie over de jongere te
verzamelen, soms zal een afspraak gemaakt worden voor een vervolg-
gesprek. Om een zo volledig mogelijk beeld van de situatie van de jongere
te krijgen, zal de preventiewerker ook de ouders proberen te spreken. Soms
komen die hun zoon of dochter ophalen op het politiebureau en kan de
preventiewerker daar de ouders spreken en informatie verzamelen. Wan-
neer dit niet het geval is, zal de preventiewerker de ouders van de jongere
thuis benaderen. De jongeren die 's ochtends, 's avonds en in het weekend
bij de politie komen, gaan gewoon naar huis en krijgen van Prejop later
een brief thuis met de mededeling dat men op bezoek komt. Als 'uitvals-
basis' voor deze bezoeken fungeerde in 1989 het gebouw van de Raad voor
de Kinderbescherming, waar Prejop een aantal kamers tot haar beschikking
had. In 1990 is Prejop verhuisd naar een eigen pand in de binnenstad van
Amsterdam.

Als leidraad voor het verzamelen van informatie over de jongere wordt
een registratieformulier (dossier) gebruikt dat bij de start van Prejop door
het WODC in overleg met de coordinator, de praktijkbegeleider en de
preventiewerkers ontworpen is en waarin de tijdens de taxatie gehanteerde
aandachtsgebieden terug te vinden zijn. Bovendien zijn er vragen opge-
nomen over de tijdens de taxatie ondernomen activiteiten.

Bij de opzet van Prejop is aan de preventiewerkers een richtlijn van 3
weken meegegeven voor de duur van de taxatie.

Afstemming met de Raad voor de Kinderbescherming
De Raad voor de Kinderbescherming heeft in strafzaken tot taak de officier
van justitie informatie te verschaffen over de persoon en levensomstan-
digheden van alle jongeren tegen wie proces-verbaal is opgemaakt. De
informateurs strafzaken die met deze taak belast zijn, voeren meestal een
eenmalig gesprek met de jongere en indien mogelijk zijn/haar ouders.
Hierin wordt informatie verzameld over de gezinsstructuur, school- of
werksituatie, vrijetijdsbesteding, de relatie met de ouders, de reactie op het
delict en eventuele schadevergoeding, eventuele contacten met hulpverle-
nende instanties en de eventuele behoefte aan hulp.

6 Bij de start van het project in 1989 waren de preventiewerkers vanaf 9 uur 's ochtends
aanwezig op het bureau van de jeugdpolitie. Er kwamen echter 's ochtends zo weinig jon-
geren binnen dat besloten werd de 'dienst' bij de jeugdpolitie's middags te laten beginnen.
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De jongeren tegen wie proces-verbaal is opgemaakt, behoren ook tot de
doelgroep van Prejop, mits zij niet in verzekering gesteld zijn. Daarom is
bij de start van Prejop afgesproken dat de informateurs strafzaken géén
jongeren (en ouders) uitnodigen voor een informatiegesprek als bekend is
dat zij al via de politie met Prejop in contact zijn gekomen. De politie
noteert daarom op de meldingen of de betrokken jongeren doorgestuurd
zijn naar Prejop. Indien dat het geval is, ziet de raad op dat moment af van
het informatiegesprek. Wanneer de raad al contact heeft met de betrokken
jongere, bijvoorbeeld in het kader van een raadsonderzoek, dient de maat-
schappelijk werker van de raad in overleg met Prejop tot een afstemming
van de werkzaamheden te komen.

Wanneer de raad een verzoek van de officier van justitie ontvangt met
betrekking tot voorlichting en het bekend is dat de jongere contact met Pre-
jop heeft gehad, dan geeft de raad Prejop de gelegenheid informatie te ver-
schaffen. Indien Prejop om welke reden dan ook geen informatie verschaft,
worden de jongere en zijn/haar ouders door de raad alsnog uitgenodigd
voor een informatiegesprek.

Hulpverlening
Wanneer er sprake is van problemen van relatief eenvoudige aard, kan
Prejop zelf hulp bieden. Een dergelijke vorm van hulpverlening wordt vaak
aangeduid met de term 'regelcontacten'. Het gaat daarbij om kortdurende
hulpverlening op korte termijn. Gedacht moet dan worden aan het regelen
van een aantal praktische zaken met betrekking tot school, werk, dag-
opvang en vrijetijdsbesteding (Werkgroep strafzaken van de Raden voor
Kinderbescherming, 1987). Als richtlijn voor de duur van taxatie en hulp-
verlening samen is bij de opzet van het project een termijn van 4 maanden
afgesproken.

Wanneer bij een jongere dusdanige problemen geconstateerd worden dat
langdurige en intensieve hulp nodig is, probeert Prejop de jongere (en zijn/
haar ouders) te verwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Als
tijdens de taxatie blijkt dat een jongere al contact heeft met een bepaalde
hulpverlenende instantie, ligt het in de bedoeling dat Prejop met die instan-
tie contact opneemt en de jongere als het ware 'terugverwijst'.

Bij de `verwijzing' spreekt men van een `begeleide verwijzing' om aan
te geven dat er niet mee wordt volstaan de jongere het adres van een
instelling te geven. De preventiewerker draagt de `zaak' over aan de
`verwijsinstantie' en vergezelt in ieder geval de jongere en de ouders bij de
eerste afspraak met die instantie.

1.5 Prejop Den Haag

Enige aandacht voor een al langer bestaand preventieproject in Den Haag is
hier op zijn plaats. In Den Haag werd al in 1983 gestart met een preventie-
project voor jongeren met politiecontacten (Prejop). De eerste drie jaar had
het project de status van hulpverleningsexperiment. In dat kader is het pro-
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ject toen ook geëvalueerd door de vakgroep Klinische- en Orthopedagogiek
van de Rijksuniversiteit Leiden (Scholte e.a., 1986; Scholte, 1988).

Toen in Amsterdam gewerkt werd aan het opzetten van een preventie-
project bij de jeugdpolitie, werd het project in Den Haag als voorbeeld
genomen. Vanwege de overeenkomsten in doelstelling en werkwijze tussen
de beide projecten 8n de herkenbaarheid van het project koos men voor het
Amsterdamse project dezelfde naam als het project in Den Haag.

De uitkomsten van het evaluatie-onderzoek in Den Haag hebben tot een
wat andere opzet van Prejop in Amsterdam geleid. In Den Haag waren en
zijn het de rechercheurs van de jeugdpolitie die bepalen welke zaken in
aanmerking komen voor Prejop. Zij geven de informatie over de desbetref-
fende jongeren door aan Prejop of kunnen de preventiewerkers oproepen
naar het bureau. In het evaluatie-onderzoek werd duidelijk dat `een zware
wissel getrokken wordt op de informatie die door de behandelend recher-
cheurs wordt aangereikt' (Scholte, 1988). De vroegtijdige onderkenning
door de jeugdpolitie heeft niet in alle gevallen even adequaat plaatsge-
vonden, aldus Scholte. Bij de opzet van Prejop in Amsterdam is daarom
besloten Prejop zelf de vroegtijdige onderkenning te laten uitvoeren. De
jeugdpolitie in Amsterdam stuurt daarom álle, niet in verzekering gestelde
jongeren, wonend in Amsterdam en onder de 18 jaar, door naar Prejop.
Wanneer een jongere buiten de uren dat Prejop aanwezig is bij de politie
komt, worden de gegevens. van de jongere doorgegeven aan Prejop en
worden jongere en ouders thuis benaderd.

Verder bleek uit het evaluatie-onderzoek bij Prejop Den Haag dat de
vroegtijdige onderkenning en hulpverlening gedurende de experimentele
periode van het project minder succesvol verliep bij allochtone jongeren
dan bij autochtone jongeren. Binnen het project verwachtte men toen dat de
aanstelling van allochtone maatschappelijk werkers hier verandering in zou
brengen. Mede gezien deze uitkomst in Den Haag en het verwachte grote
percentage allochtone jongeren in Amsterdam heeft men daar vanaf het
begin een intercultureel team aangesteld.

Een derde verschil in opzet tussen de beide projecten is het feit dat
Prejop Amsterdam alleen te maken heeft met jongeren die voor het plegen
van een delict bij de politie komen (de zgn. `justitiële zaken'). De politie in
Den Haag verwijst ook jongeren naar Prejop die bij de politie komen van-
wege problemen thuis of omdat ze weggelopen zijn.

1.6 Opzet van het onderzoek

1.6.1 Kader

Bij Prejop gaat het om het onderkennen van problemen in een vroeg sta-
dium. In dit proces van `vroegtijdige onderkenning' speelt het signaleren
van risicofactoren een grote rol (Rutter en Giller, 1983; Van Ooyen-
Houben en Berben, 1988; Scholte, 1989 en 1991; Junger, 1990). Veelal
worden de probleemindicatoren ingedeeld rond vier gebieden: gezin,
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school, vrienden en vrijetijdsbesteding en risicofactoren in de persoon van
de jeugdige. Zijn er op één of meer van deze gebieden risicofactoren
aanwezig, dan is de kans groot dat probleemgedrag ontstaat.7 Hieronder
worden de belangrijkste indicatoren opgenoemd, voor een uitgebreid over-
zicht wordt verwezen naar de eerder genoemde literatuur.

Als risicofactoren rond het gezin worden genoemd: de aanwezigheid van
ernstige conflicten tussen gezinsleden; slechte communicatie tussen ouders
en kind (niet met elkaar overweg kunnen, weinig belangstelling voor elkaar
wat tot uiting kan komen in afwezigheid van gezamenlijk ondernomen
gezinsactiviteiten in de vrije tijd; uithuizigheid van het kind waarbij de
ouders niet op de hoogte zijn van de verblijfplaats en activiteiten van het
kind); geen toezicht houden (afwezigheid van regels en afspraken bijvoor-
beeld rond uitgaan en thuiskomen, niet op de hoogte zijn van doen en laten
van het kind) en een onveilig opvoedingsklimaat (sterk controlerend in
combinatie met hoge eisen stellen of juist geen enkele regel of eis stellen,
verwaarlozing).

Als risicofactoren op school worden genoemd: gebrekkige schoolmoti-
vatie (geen zin in school, school onbelangrijk vinden); slechte leerprestaties
(veel onvoldoendes, zittenblijven, schoolwisselingen); slecht functioneren
op school (ruzies met leerkrachten en leerlingen, eruit gestuurd worden,
spijbelen).

Op het gebied van de vrije tijd en vriendengroep worden genoemd:
probleemgedrag van vrienden (vrienden met politiecontacten, vrienden die
spijbelen); het hebben van risicovolle vrijetijdsbesteding (rondhangen op
straat en in speelautomatenhallen in combinatie met het gebruik van drank
en drugs); conflictvolle relaties met vrienden (geen belang hechten aan de
mening van vrienden, veel ruzie met leeftijdsgenoten, vage vrienden).

Op het gebied van de persoon van de jongere worden genoemd: het heb-
ben van een negatief zeeeld; het beschikken over beperkte zeepaling
(impulsief gedrag, gericht op directe behoeftebevrediging) en het op ineffec-
tieve wijze oplossen van problemen (gaan schelden en schreeuwen als iets
tegenzit, erop slaan).

1.6.2 Onderzoeksvragen

Eerder kwam al aan de orde dat het evaluatie-onderzoek inzicht moet geven
in de effectiviteit en de kwaliteit van de door Prejop verleende hulp. Voor-
dat daarover iets gezegd kan worden, is inzicht noodzakelijk in de opzet en
organisatie, doelgroep en werkwijze van het project. Bovendien staat aan
de basis van de hulpverlening (of die nou door Prejop zelf gegeven wordt
of door een instantie waarnaar de jongere verwezen wordt) de `vroegtijdige

7 Naast de risicofactoren die elkaar al dan niet versterken, kan er sprake zijn van factoren
die het risico compenseren en de kans op het ontstaan van probleemgedrag verminderen.
Er kunnen m.a.w. protectieve factoren in het spel zijn (Van Ooyen-Houben en Berben,
1988; Scholte, 1991).
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onderkenning': de taxatiefase. Daarom zijn de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
1. Hoe is het project opgezet en georganiseerd?
2. Hoe groot is de doelgroep van het project en uit wat voor soort jongeren

bestaat deze doelgroep?
3. Is de werkwijze die gevolgd wordt om tot een inschatting van de situatie

van de jongeren te komen efficiént en is de inschatting zelf goed te
noemen?

4. Hoe ziet het hulpaanbod van Prejop eruit?
5. Wanneer jongeren contact gehad hebben met Prejop, is die interventie

dan van invloed op de probleemsituatie van en het plegen van delicten
door de jongeren?

1.7 Onderzoeksgegevens

Om de vijf onderzoeksvragen te beantwoorden, is op verschillende fronten
informatie verzameld. In de onderstaande paragrafen komt de gegevens-
verzameling per onderzoeksvraag aan de orde.

1.7.1 Opzet en organisatie van Prejop

Voor het verzamelen van informatie rond de opzet en organisatie van het
project en ter aanvulling van de schriftelijke informatie omtrent de werk-
wijze is gedurende de experimentele periode regelmatig deelgenomen aan
de teamvergaderingen van Prejop. Daarnaast is alle medewerkers van Pre-
jop elk half jaar een gestructureerd interview afgenomen. Elke medewerker
is op die manier vier keer gesproken.

1.7.2 Omvang en beschrijving van de Prejop-groep

Politieregistratie
Bij de politie zijn gegevens verzameld ter bepaling van de omvang van de
Prejop-doelgroep en ter beoordeling van de bij de start van het project
opgestelde prioriteiten voor de Prejop-groep. Over het jaar 1989 en het
eerste half jaar van 1990 zijn door medewerkers van de administratie van
de jeugdpolitie van alle zaken die bij de Jeugd- en Zedenpolitie binnen-
komen gegevens ingevoerd in een geautomatiseerd registratiesysteem.8
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de volgende gegevens uit

8 Bij de aanvang van het onderzoek bleek dat men bij de jeugdpolitie net gestart was met de
invoer van gegevens, bedoeld om de voortgangscontrole beter te kunnen uitvoeren. Na
overleg bleek het mogelijk aan deze registratie vragen toe te voegen waarmee voor het
onderzoek een goed inzicht mogelijk is in de zaken en daders die bij de jeugdpolitie
binnenkomen en tot de doelgroep van Prejop behoren (potentiële Prejop-jongeren).
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de politieregistratie: sekse, etnische achtergrond, leeftijd, datum politie-
contact, type delict, eerdere politiecontacten en afdoening door de politie.

Prejop-registratie
De gegevens van de door Prejop benaderde jongeren worden bijgehouden
aan de hand van een geautomatiseerde registratie bij Prejop. Van alle jon-
geren onder de 18 die niet in verzekering zijn gesteld en wonen in Amster-
dam, krijgt Prejop van de politie de naam, het adres, de geboortedatum,
het gepleegde feit en veelal ook de etnische achtergrond door. Prejop houdt
vervolgens bij door welke preventiewerker de jongere is benaderd, of de
jongere en ouders bereikt zijn, of de taxatiefase is afgesloten en wat de uit-
komst van de taxatie is. Indien er sprake is van hulpverlening door Prejop,
wordt bijgehouden of die hulpverlening afgerond is of nog `loopt'. Voor
Prejop is het op deze manier mogelijk zicht te houden op de vele zaken die
binnenkomen en het verloop van die zaken. Voor het onderzoek zijn deze
gegevens (ontdaan van naam en adres) gebruikt voor het bepalen van de
omvang van de door Prejop benaderde groep (Prejop-groep).

Door de gegevens van de politie en Prejop naast elkaar te leggen, is
nagegaan welke jongeren uit de Prejop-doelgroep door Prejop benaderd
worden (Prejop-groep). Deze gegevens komen aan de orde in hoofdstuk 3.

Voormeting
In de maanden februari tot en met juni 1990 zijn, door speciaal daarvoor
getrainde interviewers, 243 jongeren uit de Prejop-doelgroep geinterviewd
op het bureau van de Jeugd- en Zedenpolitie. In deze interviews is informa-
tie verzameld rond de eerder genoemde gebieden school, (eventueel) werk,
vrienden, vrije tijd, (zak)geld, thuissituatie en door de jongere gepleegde
delicten (zie paragraaf 1.6.1). Deze gebieden gelden ook als aandachts-
gebieden in de taxatie door Prejop. Ook is aanvullende informatie verza-
meld aan de hand van de `Youth Self-Report' (YSR) en de Competentie
Belevings-Schaal voor Kinderen (CBSK). Op basis van deze informatie
wordt een beschrijving gegeven van de doelgroep van Prejop en de mate
waarin bij deze jongeren sprake is van `achterliggende problematiek'. Deze
gegevens komen aan de orde in hoofdstuk 4.

1.7.3 Taxatie

Prejop-dossiers
In het dossier van Prejop zijn, naast vragen over de tijdens de taxatie gel-
dende aandachtsgebieden, vragen opgenomen over de in het kader van de
taxatie gevoerde gesprekken en andere activiteiten. Zo wordt er gevraagd
naar de persoon met wie in het kader van de taxatie gesproken is, waar het
gesprek plaatsvond (bij de politie of elders), hoelang het gesprek duurde en
waarop tijdens het gesprek de nadruk lag. Daarnaast is gevraagd de inschat-
ting van de situatie te noteren, de eventueel geconstateerde probleem-
gebieden aan te kruisen en de uitkomst van de taxatie aan te geven.
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Voormeting
Op basis van de tijdens de voormeting verzamelde informatie is voor elke
jongere de mate van problematiek vastgesteld. Voor de jongeren over wie
ook de preventiewerkers informatie hebben verzameld, wordt de inschatting
van de preventiewerkers geplaatst naast de inschatting op basis van de
voormeting.

Interviews Prejop-medewerkers
Daarnaast wordt voor het beschrijven van de taxatie gebruik gemaakt van
de gestructureerde interviews met de Prejop-medewerkers en de notulen
van de team- en projectraadvergaderingen. De beschrijving en beoordeling
van de taxatie op basis van deze drie soorten gegevens komt aan de orde in
hoofdstuk 5.

1.7.4 Hulpverlening

Prejop-dossiers
Wanneer na de taxatie besloten wordt tot een verwijzing, wordt verslag
gedaan van de ondernomen acties in het Prejop-dossier. Wordt er na de
taxatie overgegaan tot het geven van begeleiding door Prejop, dan wordt er
een plan gemaakt voor de uitvoering van de hulpverlening en wordt er in
het dossier verslag gedaan van het verloop van de begeleiding.

Vragenlijst hulpverlenende instanties
Bij alle verwijzingen van Prejop is twee maanden nadat de verwijzing werd
afgerond, contact opgenomen met de hulpverlenende instanties waar de
jongere (en de ouders) door Prejop naar toe verwezen zijn. Met behulp van
een korte vragenlijst is nagegaan of er vanuit Prejop contact is geweest met
de `verwijsinstantie', hoe de overdracht van de `zaak' heeft plaatsgevonden
en of de desbetreffende jongere nog in behandeling is bij die instelling. De
gang van zaken bij een verwijzing of begeleiding door Prejop komt aan de
orde in hoofdstuk 6.

1.7.5 Effectevaluatie

Voor- en nameting
Een half jaar na het interview bij de jeugdpolitie (voormeting) zijn de
jongeren en hun ouders thuis benaderd met de vraag mee te werken aan
een vervolginterview (nameting). Het effect van de Prejop-bemoeienis zal
nagegaan worden door het vergelijken van de twee metingen (hoofdstuk 7).

1.7.6 Rapportage

In dit rapport wordt gerapporteerd over jongeren die vanaf de start van
Prejop in april 1989 tot en met juni 1990 bij de politie en/of bij Prejop zijn
geweest. Bij de beschrijving van de gegevens wordt uitgegaan van deze
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gehele periode. In het interimrapport kwam de periode april t/m december
1989 aan de orde. Daarin werd geconcludeerd dat de eerste driekwart jaar
van Prejop te omschrijven zijn als een startperiode.

Om na te gaan of de werkwijze van Prejop in de tweede periode van
januari t/m juni 1990 gewijzigd is, wordt op verschillende plaatsen in dit
rapport een vergelijking gemaakt tussen de periode van april t/m december
1989 (de eerste periode) en die van januari t/m juni 1990 (de tweede
periode).

1.8 Opzet van het rapport

In dit eerste hoofdstuk zijn zowel de achtergrond en opzet van Prejop als
het onderzoek aan de orde geweest. Genoemd werden o.a. de doelgroep en
de verschillende fasen in het Prejop-werk. In de rest van dit rapport zullen
deze onderwerpen nader uitgewerkt worden. In hoofdstuk 2 zal eerst een
procesbeschrijving gegeven worden van bijna twee jaar Prejop. In hoofd-
stuk 3 komt de omvang van de Prejop-doelgroep en de uiteindelijke Prejop-
groep aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de
Prejop-groep. In de hoofdstukken 5 en 6 wordt de werkwijze van Prejop
behandeld: achtereenvolgens komen de taxatie, de begeleiding en verwij-
zing aan de orde. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het effect van de
Prejop-bemoeienis en in hoofdstuk 8 ten slotte worden conclusies en aan-
bevelingen geformuleerd.



2 Procesbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de gang van zaken bij Prejop
aan de hand van enkele theorieën over projectmatig werken en het werken
in groepen.

2.1 Kader

In de literatuur worden veelal drie fasen of stadia onderscheiden in de ont-
wikkeling van een groep of team: een fase van `beeldvorming en oriënta-
tie', een fase van `balans opmaken' en een fase van `controle' (zie o.a. Van
Stegeren, 1967; Napier en Gershenfelt, 1978; Coppoolse, 1984; Stemer-
ding, 1986).

In de eerste fase (beeldvorming en oriëntatie) staat de uit te voeren taak
centraal. Vanuit de individuele verwachtingen van de groepsleden moet men
komen tot een gemeenschappelijke gerichtheid. De groep moet in deze fase
zicht krijgen op het doel van de samenwerking, de prioriteiten, procedures
en regels. Er is behoefte aan het ontwikkelen van een duidelijke structuur
als basis voor het toekomstig handelen.

Dit betekent in de praktijk dat taken 'en bevoegdheden worden ver-
duidelijkt en gewerkt wordt aan een programma-opzet. Een dergelijke
programma-opzet is meestal een combinatie van een bestaand plan en
verdere uitwerkingen en/of alternatieven van de groepsleden. Eerst zal de
leider een bestaand plan moeten presenteren. Met behulp van de groep
wordt het plan in praktische termen vertaald. Zo wordt een plan tot hèt
plan (Visser, 1989).

Wanneer het groepsdoel in de eerste fase duidelijk geworden is en een
zekere gemeenschappelijkheid tot stand gebracht, is de tijd rijp voor de
tweede fase: het opmaken van de balans. Het is wenselijk de verschillen in
visie tussen de groepsleden te bespreken. Naast de gezamenlijk uit te voe-
ren taak is er nu ruimte voor het ontwikkelen van het team als groep. Na
deze fase worden de handelingen die de groepsleden verrichten niet meer
louter bepaald door een van buiten opgelegd doel of door een individuele
visie, maar ook door de wens als groep te handelen. Langzamerhand
spreekt men van `ons team'.

Er is binnen de groep (het team) een bepaalde `basisveiligheid' nodig
voordat de sfeer zodanig is dat het werk van de leden onderling gecontro-
leerd kan worden, en duidelijk wordt hoe elk teamlid zijn of haar taak
vervuld zonder dat men zich aangevallen of beperkt voelt: de derde fase.
De teamleden zullen een beroep op elkaar doen, er ontstaat belangstelling
en uitwisseling over wat de verschillende teamleden belangrijk vinden, wat
ieders levenshouding is. Men kan van elkaar leren en `persoonlijk' groeien.
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De teamleider heeft in dit proces een belangrijke rol. Het leiderschap heeft
betrekking op het vaststellen van de doelen, het stellen van prioriteiten, het
vaststellen van procedures en regels, het verbeteren van de interacties
tussen de teamleden, het versterken van de groepsband en het beschikbaar
maken van hulpmiddelen. In de eerste fase is er vooral behoefte aan 'taak-
gericht leiderschap' (Coppoolse, 1984; Visser, 1989). In de daarop volgen-
de fasen moet het leiderschap zich ook richten op het ondersteunen van de
groepsontwikkeling, het komen tot samenwerking. De groep wordt dan
medeverantwoordelijk voor het bereiken van het groepsdoel.

In de literatuur wordt erop gewezen dat een groep in één van de hier-
boven beschreven fasen kan blijven steken. Het groepsdoel kan bijvoor-
beeld onduidelijk blijven zodat de gemeenschappelijke gerichtheid minimaal
is. Het klimaat ontbreekt dan om de verschillende ideeën en visies uit te
wisselen. De kans is groot dat de groepsleden ieder een eigen doelstelling
en daarbij behorende werkwijze ontwikkelen. Dit beperkt de produktiviteit.
Er kan efficiénter gewerkt worden als men tijd besteedt aan de ontwik-
keling van `het team als groep' (Napier en Gershenfeld, 1978). Om het
groepsdoel te bereiken is immers een goede onderlinge samenwerking
nodig (Visser, 1989).

2.2 Prejop

In de onderstaande paragrafen wordt, tegen de achtergrond van het in para-
graaf 2.1 geschetste kader, een beeld gegeven van de ontwikkelingen bij
Prejop op basis van de (vier) interviews die gedurende de onderzoeksperi-
ode aan alle leden van het Prejop-team zijn afgenomen, en een gespreks-
ronde onder medewerkers van de jeugdpolitie.

2.2.1 Het team

Prejop is in april 1989 van start gegaan met een team van vijf preventie-
werkers (totaal 3,4 formatieplaats), een coordinator, een praktijkbegeleider
en een administratieve kracht (allen part-time). Eén preventiewerker is eind
1989 ergens anders gaan werken en begin 1990 is het team uitgebreid met
drie nieuwe preventiewerkers waarmee de formatie op vijf full-time plaat-
sen (voor zeven preventiewerkers) komt. Eind 1990 is er tevens een wisse-
ling van coordinator geweest.

De preventiewerkers zijn op verschillende manieren bij Prejop terecht-
gekomen en aangesteld. Bij Prejop werken twee Nederlandse preventie-
werkers die gedetacheerd zijn vanuit de gezamenlijke gezinsvoogdij ver-
enigingen in Amsterdam. De overige vijf, Surinaamse en Marokkaanse,
preventiewerkers worden via de `EMO'- of 'ICM'-gelden betaald door de
Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn bij de start van het project grote
verschillen in werkervaring binnen het team. Een deel van de preventie-
werkers was bij de start van het project nog bezig met hun opleiding.
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2.2.2 De start van het project

De preventiewerkers zeggen bij de start van het project een periode van
inwerken en overleg gemist te hebben. Na enkele dagen oriëntatie bij de
jeugdpolitie en bij Prejop Den Haag werd gestart met het werk. Al snel
werd duidelijk dat het veel tijd kost om met jongeren en ouders in contact
te komen wanneer men de jongere niet bij de politie spreekt. Ook het
leggen van contact met allochtone gezinnen bleek tijdrovend. De constante,
grote instroom van te taxeren zaken belemmerde de preventiewerkers in het
op gang brengen van hulpverlening. Wanneer er overgegaan werd tot hulp-
verlening, had dat tot gevolg dat er minder zaken getaxeerd konden worden.

Uit de interviews onder de teamleden wordt ook duidelijk dat er heel
verschillend gedacht werd en wordt over het Prejop-werk. Er zijn preven-
tiewerkers die de vele huisbezoeken en taxaties onnodig veel tijd vinden
kosten. Zij richten zich liever op jongeren met echte problemen en willen
graag langdurige begeleiding geven. Andere preventiewerkers benadrukken
juist het belang van alle huisbezoeken en zien dit aspect nu juist als pre-
ventiewerk bij uitstek. Er zijn daarmee verschillende visies op het doel
van het project; voor de één is dat de taxatie met het daarbij behorende
huisbezoek; voor de ander is dat de begeleiding die uit de taxatie kan
voortkomen.

Ook zijn er verschillende ideeën over wat nu `jongeren met problemen'
zijn en welke informatie noodzakelijk is voor een goede taxatie. Dat dit een
heel verschillende werkwijze in de hand kan werken, is ook iets wat duide-
lijk wordt bij Adrian (1990) als hij erop wijst dat bij de omschrijving van
problemen, waar het bij Prejop om gaat, altijd sprake is van waardering en
verwachting van de kant van degenen die het probleem omschrijven. De
vraag is telkens: hoe negatief is het probleem en hoe ernstig is het pro-
bleem. De beantwoording van deze vragen kan bezien vanuit de ene cultu-
rele achtergrond anders zijn dan vanuit een andere culturele achtergrond.
Adriani wijst op het belang van het in kaart brengen van dergelijke ver-
schillen wanneer er sprake is van interculturele diagnostiek, zodat de ver-
schillende medewerkers van een team gebruik kunnen maken van de weder-
zijdse kennis en ervaring.

2.2.3 Deskundigheidsbevordering

Toen de verschillende opvattingen bij de teamleden en de problemen met de
afstemming tussen taxatie en hulpverlening duidelijk werden, is gestart met
thema-ochtenden waarbij gesproken is over de werkwijze tijdens de taxatie
en geoefend is met de gespreksvoering. Over deze thema-ochtenden waren
alle betrokkenen zeer te spreken. In 1990 is de deskundigheidsbevordering
(op initiatief van de projectraad) voortgezet middels een training door de
Hogeschool van Amsterdam, gericht op het ontwikkelen van een gezamen-
lijke werkwijze. Deze training verliep wat moeizaam. Volgens de preventie-
werkers lag dit aan de nadruk die werd gelegd op hun gebrek aan deskun-
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digheid terwijl er verder ook allerlei andere zaken speelden. Een veelge-
hoorde klacht in dit verband is het feit dat 'alles' van bovenaf werd opge-
legd. De werkwijze, het feit dat er 'blijkbaar' aan deskundigheidsbevor-
dering gedaan moest worden en het feit dat er een externe training kwam.

Over de inhoud van de externe training zijn de preventiewerkers niet
allemaal even enthousiast. De wijze van trainen en hetgeen tijdens de trai-
ning besproken werd, was hen uit hun opleiding reeds bekend, er kwam
niet veel 'nieuws' aan de orde. In de interviews wordt de training door de
meeste preventiewerkers als te theoretisch beoordeeld, het bleef bij 'praten
over' terwijl men liever praktische oefeningen had gedaan. Het 'praten
over' heeft echter, zo wordt wel erkend, geleid tot meer onderlinge open-
heid over het werk, meer uitwisseling en meer groepscohesie.

Het feit dat de training wat' moeizaam verliep, kan tegen de achtergrond
van de in paragraaf 2.1 beschreven fasen wel begrepen worden. Bij de start
van Prejop is de eerste fase, waarin de uit te voeren taak centraal staat,
min of meer overgeslagen. Omdat het groepsdoel, de prioriteiten, de pro-
cedures en bevoegdheden onduidelijk bleven, creëerden de teamleden hun
eigen 'zekerheden' en gingen hun eigen weg. Controle op de werkzaam-
heden, bijvoorbeeld door in de teamvergadering te vragen naar lopende
zaken of door het invullen van de dossiers, werd al snel gevoeld als een
aanval op de gevolgde werkwijze. Het ontwikkelen van een team als groep
met een op elkaar afgestemde werkwijze kan in zo'n situatie slechts moei-
zaam tot stand komen.

In de literatuur worden verschillende reacties beschreven die bij een
team in een dergelijke situatie mogelijk zijn en die ook bij Prejop geconsta-
teerd kunnen worden (Napier en Gershenfeld, 1978; Coppoolse, 1984). De
teamleden nemen geen initiatieven meer ('dat heeft toch geen zin'), tonen
minder betrokkenheid bij de groepstaak ('ze zoeken het maar uit, ik werk
gewoon op mijn manier') en zoeken in kleinere groepjes ondersteuning bij
elkaar. Bij Prejop zochten niet alleen de preventiewerkers onderling steun
bij elkaar, ook de coordinator vormt in deze periode min of meer een
koppel met één van de preventiewerkers.9

De preventiewerkers verzetten zich vooral tegenover 'de van boven
opgelegde regels'. Die 'regels' komen in dit geval van de projectraad. De
preventiewerkers spreken over de projectraad als 'het bestuur', waarin zij
zich niet door hun coordinator vertegenwoordigd voelen en waar men een
manier van werken van hen eist die in de praktijk niet haalbaar is.

9 In het interimrapport werd melding gemaakt van een door de preventiewerkers ervaren
tegenstelling tussen de allochtone en autochtone preventiewerkers. Deze tegenstelling moet
vooral geïnterpreteerd worden als het hier genoemde zoeken naar ondersteuning bij elkaar.
Omdat ook de coordinator dergelijke ondersteuning zocht (en vond bij de meest ervaren,
Nederlandse, preventiewerker) werd de tegenstelling al snel een tegenstelling tussen 'wit'
en 'zwart'. Toen er een wisseling in de coordinatie plaatsvond en de training eenmaal
bezig was, verdwenen de 'groepjes'. Er ontstond meer onderlinge openheid en de tegen-
stelling verdween.
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2.2.4 Projectraad

In de projectraad hebben personen zitting, werkzaam bij de verschillende
bij de doelgroep van Prejop betrokken instellingen (bijlage 1). De project-
raad is voor de start van Prejop geformeerd om ondersteuning te bieden
bij het ontwikkelen van het Prejop-werk vanuit de deskundigheid van de
diverse leden. De raad is, voordat Prejop van start ging, regelmatig bijeen
geweest en heeft gepraat over de uitgangspunten voor het Prejop-werk.

Achteraf gezien is de discussie in de projectraad waarschijnlijk tè alge-
meen geweest. Er is gesproken over de grote lijnen. Voor de uitwerking in
de praktijk werd vertrouwd op het Prejop-team. Doordat het Prejop-werk
voor zowel de coordinator als de preventiewerkers nieuw was, bleek het
aangeven van de grote lijnen niet voldoende te zijn. De projectraad had
achteraf gezien een veel grotere rol moeten spelen bij het expliciteren van
de projectdoelen. Het uitwerken van een `programma-plan' en het verduide-
lijken van prioriteiten, procedures en bevoegdheden is iets dat de project-
raad met de coordinator en het Prejop-team vroegtijdig ter hand had moe-
ten nemen. Actieve ondersteuning door leden van de projectraad in de
eerste fase zou veel duidelijkheid gegeven hebben.

Helaas is de projectraad na de start van Prejop bijna nooit meer voltallig
bijeen geweest (een aantal keren waren alleen de coordinator van Prejop,
de onderzoekers en de voorzitter aanwezig) en was de vergaderfrequentie
dusdanig laag dat men niet goed op de hoogte kon blijven van het reilen en
zeilen van het project.

De projectraad fungeerde tevens als begeleidingscommissie voor het
onderzoek waardoor ook de onderzoekers deelnamen aan de vergaderingen
van de projectraad. Het kwam nogal eens voor dat de onderzoekers meer
informatie hadden over Prejop dan de rest van de projectraadleden en
bepaalde punten die niet goed liepen, aan de orde stelden middels tussen-
tijdse verslagen en het interimrapport. Individuele leden van de projectraad
en leden van het Prejop-team hebben zo nu en dan hun vraagtekens geplaatst
bij een dergelijke `inmenging' van de kant van het onderzoek. Dit is echter
onvermijdelijk wanneer een evaluatie-onderzoek direct van start gaat bij de
aanvang van een project en de `kinderziektes' van dichtbij gevolgd worden.

2.2.5 Samenwerking met de jeugdpolitie

Prejop over de politie
Prejop heeft bij de jeugdpolitie een eigen ruimte. Deze ligt beneden in het
gebouw in de garage. De als 'wat achteraf, te bestempelen ligging bena-
drukt de onafhankelijke status van Prejop ten opzichte van de politie. De
preventiewerkers benadrukken de noodzaak van de onafhankelijke status,
maar vertellen ook dat de wat afgezonderde ligging van hun kantoor het
contact met de rechercheurs bemoeilijkt. Ze moeten echt naar hen op zoek
gaan. Het onderlinge contact kan niet 'in het voorbijgaan' tot stand komen.
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Verder hadden de preventiewerkers, zeker in het begin, het gevoel te sto-
ren bij het werk wanneer ze naar boven liepen om een praatje te maken.

Bovendien ervaren zij de `cultuur' bij de politie als zeer verschillend van
de manier van met elkaar omgaan binnen het welzijnswerk. Een dergelijk
verschil vraagt verdraagzaamheid van beide partijen en opgemerkt wordt
ook dat de onderlinge communicatie beter verloopt naarmate Prejop langer
bij de politie gestationeerd is.

De politie over Prejop
Uit de interviews met de rechercheurs blijkt dat er bij de jeugdpolitie veel
waardering is voor de directe lijn naar de hulpverlening toe die de aan-
wezigheid van Prejop met zich meebrengt. Niet langer hoeft elke recher-
cheur zelf op zoek te gaan naar passende hulpverlening voor een jongere.
Prejop heeft meer tijd om de zaak te onderzoeken en betrekt, meer dan de
politie kan doen, de ouders erbij.

Hoe Prejop precies werkt, is voor de meeste jeugdpolitiemensen echter
onduidelijk gebleven. De preventiewerkers zitten in hun kantoor, melden
dat ze er zijn en als er jongeren binnenkomen die in aanmerking komen
voor Prejop, worden die door de rechercheurs naar Prejop gestuurd. Wat
Prejop daarna doet, blijft onbekend.

Contacten met Prejop over doorgestuurde jongeren zijn afhankelijk van
individuele preventiewerkers en individuele rechercheurs. Men zegt een
gestructureerde terugkoppeling te missen. Vaak is men benieuwd of de
taxatie door de preventiewerkers overeenstemt met de eigen inschatting van
de situatie. Als voorbeeld van hoe het zou kunnen, wordt de terugkoppe-
ling door de Jeugd-Psychiatrische Dienst (JPD) genoemd die elke drie
maanden de rechercheurs die jongeren hebben aangeleverd, uitnodigt voor
een gezamenlijk gesprek waarin verteld wordt wat de JPD met de desbe-
treffende jongeren heeft gedaan. De informatiemiddag die Prejop eind 1990
heeft georganiseerd voor nieuwe rechercheurs, wordt dan ook een stap in
de goede richting genoemd.

Door alle politiemensen wordt benadrukt dat door duidelijkheid over het
werk van Prejop de motivatie toeneemt om jongeren door te sturen, te
overleggen en informatie te geven. Prejop zal om die reden, zo stellen zij,
zeker na de decentralisatie van de jeugdpolitie moeten zorgen dat de politie
bekend is met hun werk.

Ook in de samenwerking met de politie blijkt het noodzakelijk duidelijk-
heid te scheppen over doel van het project en de werkwijze die gevolgd
gaat worden. Nu is gewoon begonnen met werken en elke preventiewerker
heeft een eigen manier gevonden om contacten met individuele recher-
cheurs op te bouwen en aan de benodigde informatie te komen.

2.3 Tot slot

De onduidelijkheid over het doel en de werkwijze bij de start van het pro-
ject en het achterwege blijven van een gestructureerde uitwisseling over
wanneer er gesproken kan worden van jongeren met problemen, hebben tot
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gevolg gehad dat de preventiewerkers elk op hun eigen manier vorm heb-
ben gegeven aan het Prejop-werk. In de volgende hoofdstukken, waarin de
doelgroep en de werkwijze tijdens de taxatie en de hulpverlening aan de
orde komen, zal duidelijk worden dat dit van grote invloed is geweest op
de ontwikkeling van het project. De in dit rapport gepresenteerde resultaten
moeten dan ook tegen de achtergrond van deze procesbeschrijving gelezen
en begrepen worden.



3 Prej op-doelgroep en Prejop-groep

In dit hoofdstuk wordt een beknopte beschrijving gegeven van de jongeren
die gedurende het jaar 1989 met de jeugdpolitie in aanraking zijn gekomen.
Aan de hand van deze beschrijving wordt nagegaan of de door Prejop
gehanteerde selectiecriteria en prioriteiten in overeenstemming zijn met de
samenstelling van de groep jongeren die met de jeugdpolitie in aanraking
komt.10 Vervolgens wordt de doorstroming nagegaan van jongeren bij de
politie (de Prejop-doelgroep) naar Prejop (de uiteindelijke Prejop-groep).

3.1 Politiegegevens

3.1.1 Gegevensverzameling

Van alle zaken die binnenkomen bij het bureau Jeugd- en Zedenpolitie,
inclusief de aangiften, wordt een aantekening gemaakt op het zogenaamde
meldingsrapport. Op het meldingsrapport staan kort enkele gegevens van de
zaak vermeld. Elke dag worden de gegevens van het meldingsrapport van
de vorige dag door medewerkers van de administratie ingevoerd in de
geautomatiseerde politieregistratie. Wanneer enige tijd later de zaak is
afgerond, komen de opgemaakte processen-verbaal of summierrapporten't
naar de administratie. Er zijn dan meer gegevens over de zaak en de ver-
dachte bekend en indien nodig worden de reeds ingevoerde gegevens aan-

10 De beschrijving is gebaseerd op de stand van zaken bij de politie op 31 december 1989.
In het 'Interimrapport Prejop Amsterdam' (Boendermaker en Schneider, 1990) werd al
een beschrijving gegeven van de politiegegevens over 1989. Op dat moment waren echter
nog niet alle zaken over dat jaar bijgewerkt in de politieregistratie. Zo was van ruim 15 %
van de jongeren geen etnische achtergrond bekend. Daarom zijn de voor het interim-
rapport uitgevoerde bewerkingen herhaald op de volledige gegevens over het jaar 1989.
De uitkomsten van deze analyses leveren iets andere percentages maar geen afwijkend
beeld op. In dit rapport wordt daarom volstaan met het een samenvatting van de nieuwe
gegevens over 1989.
Kinderen onder de 12 jaar zijn strafrechtelijk nog niet vervolgbaar. Wanneer zij bij de
jeugdpolitie komen en er verder geen verontrustende omstandigheden zijn, maakt men in
Amsterdam in eigen beheer een aantekening van de zaak: een 'summier rapport II'.
Jongeren tussen de 12 en 18 zijn wèl strafrechtelijk vervolgbaar. Wanneer zij voor de
eerste keer met de jeugdpolitie in aanraking komen krijgen zij doorgaans een 'summier
rapport I'. Naar de jongeren toe wordt dit omschreven als een 'gele kaart', een laatste
waarschuwing. Komt een jongere vervolgens nogmaals bij de politie, dan volgt meestal
een proces-verbaal.

11



32 Hoofdstuk 3

gevuld. Men voert zowel de jeugd- als de zedenzaken in, voor dit hoofd-
stuk wordt alleen gebruik gemaakt van de jeugdzaken. 11

3.1.2 Achtergrondgegevens

In 1989 kwamen 2444 zaken bij de jeugdpolitie binnen waarbij 2032 jon-
geren betrokken waren. Het gaat gemiddeld om zo'n 200 zaken per maand.
Onder de 2032 jongeren bevinden zich 1691 jongens (83,2%) en 333 meis-
jes (16,8%). De meisjes komen gemiddeld op jongere leeftijd met de politie
in aanraking (15,2 jaar) dan de jongens (16,5 jaar).

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de jongeren die bij de jeugdpolitie komen is
16,5 jaar. Er komen bij de jeugdpolitie ook jongeren van boven de 18 jaar.
Het gaat dan meestal om een groepje jongeren dat bij de politie komt van-
wege het plegen van één of meerdere delicten waarbij zowel minderjarigen
als meerderjarigen betrokken zijn. In 1989 kwamen er op die manier 369
jongeren van boven de 18 bij de jeugdpolitie (18,2%). De meeste van hen
zijn tussen de 18 en de 20 jaar oud.

Bijna 10% van de jongeren bij de jeugdpolitie is jonger dan 12 jaar,
11,9% valt in de groep 12- en 13-jarigen. Bijna een kwart van de jongeren
hoort tot de groep 14- en 15-jarigen (24,6%) en 36% is 16 of 17 jaar
(bijlage 5, tabel 1).

Etnische achtergrond en leeftijd
Van de 2032 jongeren heeft 36,2% een Nederlandse achtergrond (736);
23,4% een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond (476); 22,2% heeft een
Marokkaanse achtergrond (431); 6,4% is van Turkse afkomst (131) en
10,7% heeft een andere etnische achtergrond (217). Bij 2% van de jonge-
ren is de etnische achtergrond niet ingevuld (41).

Er zijn verschillen tussen de jongeren uit de diverse groepen in hun
gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de Turkse jongeren bij de
jeugdpolitie is 13,8 jaar. Daarna komen de Marokkaanse jongeren met een
gemiddelde leeftijd van 15,4 jaar. De Surinaamse en Antilliaanse jongeren
zijn gemiddeld 16,1 jaar oud. De Nederlandse jongeren wijken daar niet
veel van af, zij zijn gemiddeld 16,6 jaar oud. De jongeren met een andere
etnische achtergrond zijn gemiddeld 17,2 jaar oud (Scheffé: p<0,01). Het
percentage kinderen onder de 13 jaar ligt het hoogst bij de Turkse jongeren:
42%. Bij de Marokkaanse jongeren is 26% onder de 13 jaar, bij de jonge-
ren met een andere etnische achtergrond daalt het percentage naar 23,4%,
en bij de Surinaamse en Antilliaanse en de Nederlandse jongeren is respec-
tievelijk 20,6 en 15,3% jonger dan 13 jaar (tabel 1).

12 Wanneer bij een jongere verschillende artikelnummers van strafbare feiten stonden gere-
gistreerd, is voor de verwerking van de gegevens in dit hoofdstuk telkens het zwaarst
wegende artikel gebruikt.
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Tabel 1: Prejop-doelgroep naar leeftijd en etnische achtergrond, in %
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Ned. Sur.-Ant. Marok. Turks anders
(N=) (736) (476) (431) (131) (217)

5 11 jaar 5,0 8,0 11,8 26,7 13,1
12-13 jaar 10,3 12,6 14,2 15,3 10,3
14-15 jaar 25,3 26,7 25,1 22,1 12,1
16-17 jaar 39,5 34,9 35,3 29,0 32,2
z 18 jaar 19,7 17,9 13,7 6,9 24,3

totaal 100 100 100 100 100

JX(16)=96,17; p<0,001

Woonplaats
Van de 2032 jongeren woont het overgrote deel in Amsterdam (85,9%),
11% woont buiten Amsterdam en 3,1% van de jongeren heeft geen vaste
woon- of verblijfplaats. Er zijn geen verschillen tussen de wel en niet
in Amsterdam woonachtige jongeren voor wat betreft leeftijd, sekse en
etnische achtergrond.

3.1.3 Politiecontacten

Aantal keer bij de politie in 1989
Van de 2032 jongeren komt 86,4% in het jaar 1989 één keer bij de jeugd-
politie, 13,6% komt in 1989 twee of meer keer met de jeugdpolitie in
aanraking (gemiddelde 1,2; range 1-10).

Voor de meeste jongeren (82,6%) is het politiecontact in 1989 het aller-
eerste politiecontact. Zij zijn in 1989 `echte first-offenders'. Een deel van
de jongeren (17,4%) heeft voor 1989 al met de politie te maken gehad.

In beide gevallen bevinden zich onder de recidivisten relatief veel 16- en
17-jarigen en, in mindere mate, jongeren van 14 en 15 jaar en in beide
gevallen zijn er verschillen tussen de jongeren uit de verschillende etnische
groepen. Zo komt 21,8% van de Marokkaanse jongeren in 1989 verschil-
lende keren bij de politie; de percentages van Surinaamse en Antilliaanse
jongeren en de Turkse jongeren ontlopen elkaar nauwelijks, deze zijn res-
pectievelijk 13,9% en 13,7%. Van de jongeren met een andere etnische
achtergrond komt 11,1% in 1989 meer dan één keer bij de politie en bij de
Nederlandse jongeren is dat 9,9%. Wordt de periode voor 1989 meegeteld,
dan komt eenzelfde beeld naar voren.

Soort delicten
Het merendeel van de jongeren is op verdenking van een vermogensdelict
bij de politie gekomen (72,4%). Bij 17,5% van de jongeren staat een agres-
sief delict geregistreerd, bij 5,4% een zedendelict, bij 5,1% een delict dat
onder `overigen' ingedeeld kan worden (zwartrijden, valse naam opgeven,
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Tabel 2: Prejop-doelgroep naar soort gepleegde feiten en leeftijd, in %

Hoofdstuk 3

511 jr. 12-13 jr. 14-15 jr. 16-17 jr. k 18 jr.
(N=) (191) (242) (499) (731) (369)

vermogensdelicten* 89,0 87,6 77,6 71,3 48,9
agressieve delicten** 5,8 10,3 18,6 21,6 18,8
vandalisme 5,2 5,0 3,8 5,6 5,2
zedendelicten*** 0,5 1,7 2,6 1,5 22,1
overige delicten 1,6 0,8 4,0 8,6 4,4

* X(4) =26,92; p <0,001
** X2(4)=36,23; p<0,001

*** X2(4)=243,23; p <0,001

verduistering in dienstbetrekking e.a.) en 5% van de jongeren komt voor
vandalisme bij de jeugdpolitie (bijlage 5, tabel 2).13

Alle jongeren, ongeacht hun leeftijd, etnische achtergrond of sekse
komen voornamelijk in verband met vermogensdelicten bij de jeugdpolitie
(tabel 2). De overige delicten komen in veel mindere mate voor in de poli-
tieregistratie. Ongeveer één vijfde van de 16- en 17-jarigen komt voor een
agressief delict bij de politie, bij de 14- en 15-jarigen en de jongeren van
18 jaar en ouder ligt dat rond de 18%. Bij de kinderen onder de 13 jaar is
dat percentage veel lager. Bij de zedendelicten valt op dat 22,1% van de
jongeren van 18 jaar en ouder voor een dergelijk delict bij de politie komt.

Het zijn vooral de Nederlandse jongeren die voor vandalisme met de
politie in aanraking komen, terwijl de jongeren die bij agressieve delicten
betrokken zijn relatief vaak een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond
hebben (bijlage 5, tabel 3).14

Inverzekeringstelling
Van de 2032 jongeren is 32,5% in 1989 in verzekering gesteld (661 jonge-
ren). Het zijn vooral de jongeren van 16 jaar en ouder die in verzekering
gesteld worden (X2(4)=235,36; p<0,001). Daardoor is het percentage
Turkse jongeren dat in verzekering is gesteld, ook het laagst (23,7%). Bij
de Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren en de jongeren met
een andere etnische achtergrond ligt dat percentage rond de 35%. Van de
Nederlandse jongeren is 28 % in verzekering gesteld.

13 De meeste jongeren die voor vandalisme worden opgepakt, gaan direct via de surveillance-
dienst door naar het Halt-bureau. Alleen wanneer een jongere reeds vaker of in combina-
tie met een ander feit vandalisme heeft gepleegd, komt hij/zij bij de jeugdpolitie terecht.
Diefstal met geweld, waaronder tasjesroof, is geteld bij de agressieve delicten. Wordt
diefstal met geweld onder de vermogensdelicten geteld, dan blijft het beeld gelijk, alleen
verdwijnt dan het verschil tussen de verschillende etnische groepen bij de agressieve
delicten.

14
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3.1.4 Prejop-doelgroep

Bij de start van Prejop zijn gezien de verwachte omvang van de doelgroep
een aantal prioriteiten gesteld: Prejop benadert alleen jongeren onder de 18
jaar, die niet in verzekering gesteld zijn en in Amsterdam wonen.

Duidelijk is geworden dat het vooral de jongeren van 16 en ouder zijn
die in verzekering gesteld worden, meer keer bij de politie komen en ook
andere dan vermogensdelicten plegen. Met de selectie van de niet in ver-
zekering gestelde jongeren onder de 18 blijven vooral first-offenders en
jongeren tot 16 jaar over. De selectie van jongeren woonachtig in Amster-
dam levert alleen een inperking van de omvang van de groep op. Wanneer
deze selectie toegepast wordt op de 2032 jongeren die in 1989 bij de
jeugdpolitie zijn gekomen, blijven er 1216 jongeren over.

Wanneer deze groep te groot is, gaan de prioriteiten gelden. Prejop
benaderd dan allereerst allochtone jongeren, de jonge kinderen en first-
offenders binnen deze groep van 1216 jongeren.

De groep ècht jonge kinderen (onder de 13 jaar) blijkt echter voor een
relatief groot deel uit Turkse en Marokkaanse kinderen te bestaan die
meestal voor de eerste keer bij de politie komen. Speciale aandacht voor de
first-offenders betekent speciale aandacht voor zowat de gehele groep niet
in verzekering gestelde jongeren. De drie prioriteiten blijken elkaar dan
ook voor een groot deel te overlappen.

3.2 Doorstroming van politie naar Prejop

3.2.1 April 1989 tot en met juni 1990

Wanneer de selectiecriteria van Prejop worden toegepast op de gehele
groep jongeren die in de periode van april 1989 tot en met juni 1990 bij de
jeugdpolitie zijn binnengekomen, kan vastgesteld worden dat het in die
periode gaat om 1628 potentiële Prejop-jongeren. Bovendien blijkt Prejop
151 jongeren benaderd te hebben die eigenlijk buiten de doelgroep vallen:
zij wonen in een randgemeente van Amsterdam, zijn net 18 geworden, of
hun zaak staat in de politieregistratie vermeld als `opleggen' of `van mis-
drijf niet gebleken'.

Hoeveel van deze jongeren bereikt zijn en bij hoeveel jongeren tot hulp-
verlening is overgegaan wordt weergegeven in schema 1.

Prejop benaderde in de bovengenoemde 14 maanden de helft van de
jongeren uit de doelgroep en nog eens 151 jongeren van wie blijkbaar in
eerste instantie niet duidelijk was of zij bij de doelgroep hoorden. Van deze
totale groep van 976 jongeren werd iets meer dan de helft daadwerkelijk
bereikt. Bij iets meer dan een kwart van de bereikte jongeren is overgegaan
tot het bieden van hulp in de vorm van een verwijzing of begeleiding door
Prejop.

In vergelijking met de eerste periode (van april tot en met december
1989) heeft Prejop in de tweede periode (van januari t/m juni 1990) 7%
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Schema 1: Doorstroming van politie naar Prejop, april 1989 t/m juni 1990

Prejop-doelgroep
(bij jeugdpolitie)

1628 jongeren

niet benaderd:
803 jongeren

(49,3%)

niet bereikt:
444 jongeren

(45,5 % van 976)

uitkomst taxatie
'geen problemen'

afsluiten:
388 jongeren

(72,9% van 532)

benaderd:
825 jongeren

(50,7%) + 151
= 976 jongeren

bereikt:
.532 jongeren

(54,5% van 976)

uitkomst taxatie
verwijzen:

94 jongeren
(17,7% van 532)

uitkomst taxatie
begeleiden:
50 jongeren

(9,4% van 532)

meer jongeren benaderd en 4% meer jongeren bereikt. Hierbij moet de
teamuitbreiding die begin 1990 heeft plaatsgevonden, in gedachten gehou-
den worden.

In de tweede periode werd in meer gevallen de zaak afgesloten (69,4%
in 1989; 75,3% in 1990), in meer gevallen verwezen (14,2% in 1989;
20,1 % in 1990) en in minder gevallen besloten tot het zelf bieden van hulp
(16,4% in 1989; 4,7% in 1990). In de volgende hoofdstukken wordt verder
op de taxatie ingegaan en zal de achtergrond van deze. `doorstroomcijfers'
bekeken worden.

3.2.2 Benaderd versus niet-benaderd

In het interimrapport werden significante verschillen geconstateerd tussen
de benaderde groep en de niet-benaderde groep potentiële Prejop-jongeren.
Prejop benaderde, overeenkomstig de bij de start van het project gestelde
prioriteiten, meer jonge kinderen en meer allochtone jongeren. In de peri-
ode tot en met juni 1990 blijft dit het geval. In de door Prejop benaderde
groep zijn relatief meer kinderen in de leeftijdsgroep onder de 12 jaar en
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van 12 tot 14 jaar te vinden dan jongeren van 16 en 17 jaar (X2(3)=27,5;
p<0,001).

Ook zijn er in het eerste half jaar van 1990 meer allochtone jongeren
benaderd dan autochtone jongeren (X2(3)=36,8; p<0,001). Voor wat betreft
het aantal politiecontacten (tot en met juni 1990) verschillen de benaderde
en niet-benaderde jongeren niet van elkaar. Het komt voor dat een jongere
in eerste instantie niet benaderd wordt maar dat men bij een tweede politie-
contact benadering juist wel noodzakelijk acht. Dit komt echter niet z6 vaak
voor dat er wat dat betreft verschillen bestaan tussen de benaderde en niet-
benaderde groep.

3.2.3 Bereikt versus niet-bereikt

Wanneer de bereikte en niet-bereikte groep vergeleken worden, blijken er,
zowel in 1989 als in de eerste helft van 1990, geen verschillen te zijn voor
wat betreft, sekse, etnische achtergrond en aantal politiecontacten. In 1989
werd wel een verschil gevonden voor leeftijd, er werden in 1989 relatief
meer jonge kinderen bereikt. In 1990 is dit verschil verdwenen. Wanneer
de analyse echter herhaald wordt op het totale bestand van 198915 blijkt
ook in 1989 dit verschil niet meer aanwezig te zijn. De Prejop-groep wijkt
dus in 1990 niet af van die in 1989. (Wanneer, vooruitlopend op hoofdstuk
4, op basis van de interviews de mate van problematiek voor de geinter-
viewde jongeren wordt nagegaan, blijkt er geen verschil tussen de bereikte
en niet-bereikte groep in de mate van problematiek.)

3.3 Tot slot

De groep jongeren die jaarlijks bij de politie binnenkomt, is groot, zo'n
2000 jongeren per jaar. Door toepassing van de selectiecriteria valt de wat
`zwaardere' groep jongeren, die verschillende keren bij de politie komt, in
verzekering gesteld is en ook andere dan vermogensdelicten pleegt, buiten
de doelgroep. Maar ook na selectie blijft de groep van potentiële Prejop-
jongeren groot, in 1989 waren dat 1216 jongeren. Dat betekent dat er per
maand gemiddeld zo'n 100 jongeren te benaderen zijn. Met de teamuitbrei-
ding in 1990 tot 5 full-time plaatsen voor preventiewerkers betekent dat het
taxeren van en eventueel verlenen van hulp aan gemiddeld 20 jongeren per
preventiewerker per maand.

In het interimrapport werd gerapporteerd over 240 zaken die op 31 december 1989 afge-
sloten waren. Hier worden ook de 77 zaken meegenomen die wel in 1989 binnenkwamen
maar waarvan op 31 december 1989 nog geen dossiergegevens beschikbaar waren.



4 Beschrijving van de doelgroep

4.1 Gegevensverzameling

4.1.1 Procedure

Gedurende de periode februari tot en met juni 1990 zijn 243 jongeren
geïnterviewd bij de Jeugd- en Zedenpolitie (JzP). Zeven speciaal voor deze
interviewronde getrainde interviewers waren per toerbeurt aanwezig bij de
Jeugdpolitie. Op uitdrukkelijk verzoek van Prejop zijn de interviewtijden
afgestemd op de aanwezigheid van Prejop bij de JzP.

Prejop wilde daarmee voorkomen dat jongeren na het verhoor door de
politie, zowel een interview met het WODC als een gesprek met Prejop
zouden moeten hebben. Prejop is op werkdagen van 12.00 tot 16.30 bij de
jeugdpolitie aanwezig. De interviewdiensten werden derhalve gepland op
maandag t/m vrijdag van 16.30 uur tot 22.00 uur, op zaterdag van 11.00
tot 22.00 uur en op zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De interviewers hebben jongeren uit de Prejop-doelgroep geïnterviewd,
d.w.z. jongeren onder de 18 jaar die niet in verzekering zijn gesteld. Pre-
jop hanteert nog een derde selectiecriterium: woonachtig in Amsterdam.
Ten behoeve van de controlegroep hebben de interviewers ook jongeren
geïnterviewd die niet in Amsterdam wonen.

Alle jongeren uit de Prejop-doelgroep die tijdens de bovengenoemde
(interview)tijden bij de jeugdpolitie binnenkwamen, zijn na het verhoor
door de rechercheurs van de jeugdpolitie door één van de interviewers
benaderd voor het afnemen van de vragenlijsten. Vier jongeren gaven te
kennen niet mee te willen werken aan het afnemen van de vragenlijsten. De
vragenlijsten zijn afgenomen in één van de spreekkamers of in de (op dat
moment lege) kamer van één van de adjudanten.

Na de jongere te hebben gehoord, nemen de rechercheurs doorgaans
contact op met de ouders/verzorgers van de jongere met de vraag deze op
te komen halen van het bureau. Wanneer de ouders op het bureau arrive-
ren, volgt een kort gesprek met de rechercheur. Tijdens de interviewperi-
ode introduceerde de rechercheur dan tevens het onderzoek bij de ouders/
verzorgers. Daarna stelde de interviewer zich voor en vertelde wat voor
interview er net afgenomen was en waarom. Aan de ouders werd vervol-
gens een brief meegegeven met uitleg omtrent het onderzoek en de afge-
nomen vragenlijst. Wanneer de interviewer de ouders niet op het politie-
bureau trof, werd de brief, eventueel met vertaling, opgestuurd. In de brief
is ook uitleg gegeven over de nameting en was de vraag opgenomen of
men na een half jaar weer benaderd mocht worden voor een vervolginter-
view. Door gebruik te maken van een antwoordstrookje kon men aangeven
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Tabel 3: Afgenomen vragenlijsten en leeftijd

lijst 511 jaar 12-17 jaar

WODC
YSR

CBSK

ja
nee

ja

ja
ja

nee

niet benaderd te willen worden voor het vervolginterview. In totaal hebben
38 mensen hiervan gebruik gemaakt. Daardoor bleven 205 te benaderen
adressen over voor de nameting, die nader aan de orde komt in hoofdstuk 7.

4.1.2 Instrumenten

Aan elke jongere is een tweetal vragenlijsten afgenomen, een op het
WODC ontwikkelde lijst (die verder aangeduid zal worden als `WODC-
lijst') en de Youth Self Report (YSR) of de Competentie Belevings Schaal
voor Kinderen (CBSK). Welke lijst aan welke jongeren is afgenomen,
wordt duidelijk uit in tabel 3.

'WODC'-lijst:
De WODC-lijst bestaat naast achtergrondgegevens uit vragen op de vier
voor het onderkennen van risicofactoren belangrijke gebieden: school,
vrienden en vrijetijd, de thuissituatie en delictgedrag. Dit zijn tevens de
onderwerpen die tijdens de taxatiefase aan de orde komen als de preventie-
werkers informatie verzamelen over de jongeren die bij de politie komen
(zie paragraaf 1.6.1).

Aan de hand van de in de vragenlijst verzamelde informatie wordt nage-
gaan of het politiecontact van de geinterviewde jongeren te zien is als sig-
naal van achterliggende problematiek en hoe ernstig de eventuele probleem-
situatie is. De gestelde vragen hebben betrekking op de periode van een
half jaar voorafgaand aan het interview.

Het direct vragen aan jongeren naar het plegen van delicten behoeft
enige toelichting: een groot deel van de criminaliteit komt nooit ter kennis
van de politie, vooral de relatief lichte delicten blijven onbekend. Prejop
richt zich juist op jongeren die voor de eerste of één van de eerste keren bij
de politie komen. Zij komen vaak voor een licht vergrijp bij de politie,
maar waarschijnlijk is het niet de eerste keer dat zij een delict plegen. Om
een beeld te krijgen van de werkelijk gepleegde delicten wordt naast het
gebruik van de politieregistratie ook aan de jongere zelf gevraagd naar wat
zij hebben gedaan en hoe vaak de politie daarachter gekomen is.

In diverse onderzoeken is aandacht besteed aan de vraag in hoeverre
deze zgn. 'self-reportmethode' betrouwbare en valide gegevens oplevert.
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Over het algemeen blijkt de betrouwbaarheid en validiteit van deze gege-
vens redelijk tot goed (Hindelang e.a., 1979). Ook in deze studie blijken de
self-reportvragen valide gegevens op te leveren (zie bijlage 2).

Ondanks het grote leeftijdsverschil in de Prejop-doelgroep is de WODC-
vragenlijst aan alle jongeren afgenomen. De verwachting is dat met de vra-
gen op de hierboven genoemde vier aandachtsgebieden voor alle leeftijds-
groepen een globaal beeld verkregen kan worden van de situatie van de
jongere. Aanvullende en naar leeftijd gedifferentieerde informatie is ver-
zameld met behulp van de YSR en de CBSK.

YSR
De YSR bleek in eerder onderzoek (Verhuist e.a., 1989) geschikt voor het
onderscheiden van groepen jongeren met en zonder psychosociale proble-
men. De YSR is een vragenlijst voor jongeren van 11 tot 18 jaar waarmee
sociale competentie en emotionele en gedragsproblemen gemeten worden.
In dit onderzoek is de lijst afgenomen aan 12- tot 17-jarigen en is alleen
gebruik gemaakt van de vragen over emotionele en gedragsproblemen. De
jongeren beoordelen van 112 uitspraken in hoeverre die op henzelf van toe-
passing zijn, `helemaal niet van toepassing', `een beetje of soms van toepas-
sing' of `duidelijk of vaak van toepassing'. Ten behoeve van de afname van
de lijst zijn alle uitspraken op kaartjes gezet en deze zijn samen met de jon-
geren gesorteerd. Achteraf scoorde de interviewer de gesorteerde kaartjes
op de oorspronkelijke vragenlijst.

De 112 uitspraken worden bij verwerking van de gegevens teruggebracht
tot 6 schalen rond bepaalde probleemgebieden: 'somatic complaints',
'depressed', 'unpopular', 'thought disorder', 'aggressive' en `delinquent'.
Bovendien is voor elke jongere een `probleemscore' te berekenen op basis
van een optelling over alle vragen. Deze schalen verwijzen op een heel
andere manier naar probleemgedrag dan de op basis van de WODC-lijst
verzamelde informatie.

In 1989 zijn gegevens beschikbaar gekomen van een (Nederlandse)
normgroep waarmee de in dit onderzoek verkregen gegevens vergeleken
kunnen worden (Verhuist e.a. 1989).

CBSK
Omdat de YSR alleen geschikt is voor jongeren vanaf 11 jaar, is voor de
jonge kinderen met politiecontacten gezocht naar een ander instrument dat
aanvullende informatie kan verschaffen. Besloten is gebruik te maken van
de Nederlandse vertaling van de CBSK. Omdat bij de politie de ondergrens
van 12 jaar gehanteerd wordt, is besloten de CBSK af te nemen aan alle
kinderen tot en met 11 jaar en bij kinderen van 12 jaar en ouder de YSR af
te nemen.

De CBSK bestaat uit 36 vragen die bij verwerking teruggebracht worden
tot schalen `schoolvaardigheden', 'sociale omgang', `sportieve vaardig-
heden', 'fysieke verschijning', 'gedragshouding' en 'globale zelfwaarde-



42 Hoofdstuk 4

ring'. Voor de CBSK zijn alleen nog `experimentelei16 normgroepgegevens
beschikbaar (Veerman, 1989).

4.1.3 Steekproef

In de periode van februari t/m juni 1990 zijn in het totaal 243 bruikbare
interviews afgenomen. Op basis van de verdeling van de jongeren over de
verschillende leeftijdsgroepen en de verschillende etnische groepen kan
gesteld worden dat er op deze punten geen significante verschillen bestaan
tussen de 243 jongeren in de steekproef en de totale groep van 662 poten-
tiële Prejop-jongeren die in de eerste helft van 1990 bij de politie zijn
binnengekomen (bijlage 5, tabellen 4 en 5).

Voor wat betreft sekse is er wel verschil tussen de steekproef en de
totale groep die in 1990 bij de politie is binnengekomen. In het eerste half
jaar van 1990 kwamen er 570 jongens (86,4%) en 90 meisjes (13,6%) bij
de politie. In de steekproef liggen de percentages anders: 190 jongens
(78,2%) en 53 meisjes (21,8%). De chi-kwadraatwaarde is echter zo laag,
en daarmee de waarde van de associatiemaat phi tussen de variabele sekse
en `wel/niet in steekproef dermate klein dat dit verschil wel significant
doch verwaarloosbaar is (bijlage 5, tabel 6).

4.2 Beschrijving van de steekproef

4.2.1 Leeftijd en etnische achtergrond

De leeftijd van de geinterviewde jongeren varieert van 7 tot 17 jaar, de
gemiddelde leeftijd is 14,11.

Wanneer de etnische achtergrond van de geïnterviewde jongeren beke-
ken wordt in combinatie met leeftijd, valt op dat van de jongeren onder de
12 jaar 45,2% een Marokkaanse achtergrond heeft en een kwart (25,8%)
een Nederlandse of Surinaamse achtergrond. De groep 12- tot 14-jarigen
bestaat voor 37% uit Marokkaanse jongeren terwijl de groep van 15 jaar en
ouder voor bijna de helft uit Nederlandse jongeren bestaat (tabel 4).

Tot de Prejop-doelgroep behoren relatief meer `oudere' Nederlandse
jongeren en jonge Marokkaanse kinderen.

Van de 243 jongeren zijn er 97 (39,9%) niet in Nederland geboren.
Deze jongeren zijn gemiddeld 8,5 jaar in Nederland (minimum: minder dan
één jaar; maximum: 16 jaar).

16 Door het Paedologisch Instituut in Amsterdam is -de CBSK naast de eigen (instituuts-)
populatie afgenomen aan basisschoolkinderen in een noordelijke randgemeente van Amster-
dam, de regio Leiden en de regio Castricum. De grootte van de normgroep (N=226) is
echter nog vrij klein, reden om voorzichtigheid te betrachten als het gaat om de vergelij-
king van scores met die van de normgroep.
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Tabel 4: Interviewgroep naar etnische achtergrond en leeftijd, in %
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511 jr. 12-13 jr. 14-15 jr. 16-17 jr.
(N=) (31) (56) (87) (69)

Nederlands 25,8 30,4 34,5 47,8
Surinaams-Antilliaans 25,8 19,6 20,7 18,8
Marokkaans 45,2 41,1 25,3 18,8
anders* 3,2 8,9 19,5 14,5

totaal 100 100 100 100

X2(9)=18,56, p<0,05
* Er bevinden zich 7 Turkse jongeren onder de 243 bij de jeugdpolitie geïnterviewde jon-

geren. Deze 7 Turkse jongeren zijn, vanwege hun geringe aantal ingedeeld bij de groep
`anders', net als jongeren uit Indonesië, Ghana, Joegoslavië enz.

4.2.2 School en werk

Van de geïnterviewde jongeren zit bijna iedereen op school. Er zijn 10
jongeren (4,1%) die niet (meer) op school zitten. Drie van hen zijn nog
geen 16 jaar. De (7) jongeren boven de 16 die niet meer op school zitten,
werken allemaal, variërend van 17 tot 40 uur per week.

Een deel van de geïnterviewde jongeren (20,1 %) zit nog op de lagere
school. Een groter deel (38,1 %) zit op het ibo of lbo en dan voornamelijk
op de lts.'7 Het resterende deel van de jongeren zit in de brugklas van een
scholengemeenschap (11,1%), op de mavo (19,3%), de havo of het vwo
(7,8%). Een klein aantal jongeren (3,7%) gaat naar het (k)mbo, bezoekt
een streekschool of het PPIA (Pedagogisch Psychologisch Instituut Amster-
dam).

Iets meer dan de helft van de geïnterviewde jongeren is wel eens blijven
zitten (52,5%) en behoudens de overgang van lagere school naar de middel-
bare school is het overgrote deel van de jongeren één of meerdere keren
van school gewisseld (73,3%). De les uitgestuurd wordt iets minder dan de
helft van de jongeren wel eens (44,7%). Van hen zegt de helft dat dit
regelmatig voorkomt.

De meeste leerlingen spijbelen nooit (66,8%). Eén of twee uur per week
wordt er door 17,2% van de jongeren gespijbeld en 11,5% blijft 3 uur of
meer per week weg (gemiddeld spijbelen de spijbelaars 3,7 uur per week).
Van de ouders weet 43% altijd wanneer hun zoon of dochter spijbelt,
16,5% weet dat soms en 40,6% weet dat nooit. De meeste leerlingen kun-
nen goed opschieten met medeleerlingen (75,4%) en docenten (61,9%).
Een deel zegt echter minder goed of zelfs slecht met medeleerlingen en
docenten overweg te kunnen (resp. 24,6% en 38,1%).

17 Aan de 10 niet schoolgaande jongens zijn vragen gesteld over de school die zij het laatst
bezocht hebben.
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Huiswerk wordt door het overgrote deel van de jongeren gemaakt (71,3%).
Een deel doet het soms (14,8%) en een kleine 10% maakt nooit huiswerk.
Meer dan de helft van de geïnterviewde jongeren (57,4%) haalt naar eigen
zeggen goede resultaten op school (cijfers tussen 6,5 en 8,5). Ruim een
derde haalt cijfers die net aan voldoende zijn (tussen 5,5 en 6,5) en een
kleine 10% haalt slechte cijfers.

Op grond van deze gegevens kan gesteld worden dat een groot deel van
de jongeren goed functioneert op school, maar dat er ook een deel is waar-
bij sprake is van slechte schoolresultaten en minder goed of zelfs slecht
functioneren op school.

4.2.3 Vrijetijdsbesteding

Van de geïnterviewde jongeren zegt 71,7% in de vrije tijd te sporten,
61,5% zegt hobby's te hebben en 39,3% is lid van een club of vereniging.

Ongeveer de helft van de geïnterviewde jongeren is naar eigen zeggen
elke avond thuis (45,9%) Eén of twee avonden weg is 23%. De overige
jongeren zijn meer dan 2 avonden weg, 10% zegt echt elke avond weg te
zijn. Jongeren die in hun vrije tijd vooral thuis en bij vrienden of familie
thuis zijn, zeggen hun vrije tijd meestal alleen, met hun vriend of vriendin
of met gezinsleden en familie door te brengen. Jongeren die vooral opge-
ven `op stap' te zijn doen dat met (een groep) vrienden. De meeste jonge-
ren (87,3%) zeggen één of meer echt goede vrienden te hebben. Bij 32,4%
komen die vrienden ook regelmatig thuis, 50,4% geeft op dat vrienden
soms bij hen thuis komen en bij 17,2% komen nooit vrienden thuis.

De meeste jongeren zeggen geen alcohol te gebruiken (73,4%). Bij de
65 jongeren die opgeven wel eens wat te drinken, blijft het bij bijna de
helft (44,6%) bij 1 à 2 glazen per week, 33,9% van hen geeft op tussen de
3 en 9 glazen te drinken en 21,5% van hen drinkt 10 glazen of meer. Regel-
matig aangeschoten zijn 8 jongeren.

Het overgrote deel van de geïnterviewden gebruikt geen hasj. Regelmatig
gebruik (wekelijks en dagelijks) komt voor bij 5% van de geïnterviewden.
Harddruggebruik komt bij 1 jongere voor. Bijna een kwart van de jongeren
zegt te gokken. Dit gebeurt meestal met enige regelmaat variérend van
maandelijks tot dagelijks.

Er zijn maar weinig jongeren die geen eigen geld tot hun beschikking
hebben (9). Het bedrag waarover men beschikt varieert van ƒl,- tot f500,-
per week. De meeste jongeren (65,6%) krijgen zakgeld, 13,5% heeft zak-
geld en een bijbaantje. 21 jongeren zeggen alleen een bijbaantje te hebben,
1 jongere heeft een uitkering en 15,2% van de jongeren krijgt geld wan-
neer ze iets nodig hebben en om geld vragen.

Op grond van deze gegevens kan gesteld worden dat een klein deel van
de jongeren weinig thuis is en veel `op stap' is. Hoewel de meeste jongeren
geen alcohol en drugs gebruiken, kan bij een kleine groep het alcohol en
druggebruik gezien worden als een risicofactor.
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4.2.4 Woonsituatie

45

Bijna alle jongeren wonen bij hun ouders/verzorgers thuis. Dit kan zijn bij
beide ouders (54,5%), bij één van beide ouders-meestal de moeder-
(29,9%) of bij hun vader of moeder met een nieuwe partner (9,4%). De
overige jongeren wonen bij vrienden, in een opvanghuis of tehuis, in een
kamertrainingscentrum of in een pleeggezin (14 jongeren).

De meeste geinterviewde jongeren vinden het thuis prettig (87,6%). Van
de jongeren doet 73,4% dingen samen met de ouders zoals op bezoek gaan
bij familie, winkelen, uitstapjes maken, sporten enz. De meeste ouders
weten waar en met wie de jongeren naar toe zijn als ze niet thuis zijn
(66,8% resp. 58,6%) en 48,4% bespreekt eventuele problemen met de
ouder(s). Eén derde van de jongere heeft regelmatig erge ruzie met de
ouders en 43% heeft regelmatig erge ruzie met broers en zussen. Wegge-
lopen is 16,4% wel eens (21 jongeren 1 keer en 18 jongeren meer keren).
Van meer dan de helft (56,5%) van de jongeren heeft zowel de vader als
de moeder af één van beide ouders werk. Bij 39,7% hebben geen van bei-
de ouders werk of heeft de ouder bij wie de jongere woont geen werk.18

Gesteld kan worden dat bij een deel van de jongeren de communicatie
tussen ouders en jongere minder goed of zelfs slecht te noemen. Bij de
jongeren van wie de ouders niet weten waar en met wie zij hun vrije tijd
doorbrengen en bij wie er weinig gezamenlijke activiteiten plaatsvinden,
kunnen deze zaken gezien worden als indicatie voor slecht gezinsfunctio-
neren.

4.3 Schalen

4.3.1 Functioneren in gezin en op school, supervisie en uitgaansgedrag

Op elk van de in paragraaf 4.2 beschreven gebieden zijn verschillende
vragen aan de geinterviewde jongeren gesteld. Op basis van de onderlinge
samenhang van deze vragen is per gebied nagegaan of een `overkoepelend'
concept geconstrueerd kon worden. Op die manier zijn 4 schalen gevormd:
`gezinsfunctioneren', `supervisie', `schoonctioneren' en `uitgaansgedrag'.
Voor een overzicht van de constructie van de schalen wordt verwezen naar
bijlage 3. De verdeling van de vier nieuwe variabelen wordt in de tabellen
5 tot en met 8 weergegeven. Hierbij geldt dat hoe hoger de score op de
schaal, hoe slechter het functioneren op dat gebied is.

Uit tabel 5 valt op te maken dat meer dan de helft (61,3%) van de jon-
geren geen problemen heeft thuis, ze vinden het thuis prettig, hebben geen
erge ruzie met hun ouders en zijn nooit weggelopen. Bij de overige jonge-
ren gaat het op één of meer punten minder goed.

'g Gevraagd is naar het werk van de ouder(s) of verzorger(s) waar de jongere op dat
moment woont. Aan jongeren die zelfstandig of in een tehuis wonen, is de vraag niet
gesteld (3,8%).
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Tabel 5: Gezinsfunctioneren interviewgroep

gezinsfunctioneren aantal %

1
2
3

= goed
= matig
= slecht

149
64
30

61,3
26,3
12,4

totaal 243 100

Tabel 6: Supervisie interviewgroep

supervisie aantal %

1 = goed 131 53,9
2 = matig 91 37,4
3 = slecht 21 8,6

totaal 243 100

Tabel 7: Schoolfunctioneren interviewgroep

schoolfunctioneren aantal %

1 = goed 136 56,0
2 = matig 71 29,2
3 = slecht 36 14,8

totaal 243 100

Tabel 6 laat zien dat de ouders van meer dan de helft van de jongeren
weten waar hun zoon of dochter is en met wie ze hun vrije tijd doorbren-
gen, ze zien de vrienden van hun kinderen ook wel thuis en stellen regels
als het gaat om het tijdstip van thuiskomen. Bij meer dan een derde van de
jongeren is op één van deze punten wat minder controle en bij een kleine
10% van de jongeren ontbreekt die controle.

Ook op school gaat het met meer dan de helft van de jongeren goed, ze
halen goede cijfers, zijn niet blijven zitten, spijbelen niet, worden niet de
les uit gestuurd, maken hun huiswerk, vinden school leuk en kunnen goed
opschieten met medeleerlingen en docenten. Met ruim een kwart van de
jongeren gaat het echter niet op al deze punten even goed en bij 14,8%
gaat het op de meeste punten slecht (tabel 7).

Op basis van tabel 8 kan geconcludeerd worden dat 44,4% van de jon-
geren weinig avonden van huis is, de vrije tijd vooral thuis en bij vrienden
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Tabel 8: Uitgaansgedrag interviewgroep

uitgaansgedrag aantal %

1 = gering 108 44,4
2 = soms 97 39,9
3 = vaak 38 15,6

totaal 243 100

Tabel 9: Algemeen functioneren bij interviewgroep

algemeen functioneren aantal %

goed 127 52,3
matig 83 34,1
slecht 33 13,6

totaal 243 100

thuis doorbrengt, geen alcohol en softdrugs gebruikt en niet gokt. Vervol-
gens is er een groep jongeren (39,9%) die één avond of enkele avonden
weg is, ze zijn thuis, aan het sporten of `op stap', trekken op met gezins-
leden èn vrienden, gebruiken weinig of geen alcohol en softdrugs en gok-
ken zelden of nooit. De laatste groep (15,6%) is meestal niet thuis, vooral
`op stap' met vrienden en gebruikt alcohol, weleens softdrugs en gokt
regelmatig.

4.3.2 Algemeen functioneren

Wanneer de schalen twee aan twee bekeken worden, blijkt dat een hoge
score op `schoolfunctioneren' samengaat met een hoge score op `gezins-
functioneren' en 'uitgaansgedrag'. Een lage score op één van de schalen
gaat samen met een lage score op de andere schalen (bijlage 5, tabellen 7
t/m 10).

Wat is nu het beeld wanneer er voor elke jongere naar de drie met
elkaar samenhangende schalen tegelijkertijd gekeken wordt? Is er een groep
jongeren te onderscheiden die op alle schalen hoog scoort, en die dus zowel
op school als thuis slecht functioneert en intensief uitgaat? Om dit na te
gaan, is op basis van de onderlinge samenhang van de schalen een nieuwe
maat samengesteld: `algemeen functioneren' (tabel 9). Voor elke geïnter-
viewde jongere is de score op deze variabele berekend aan de hand van de
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Tabel 10: Interviewgroep naar algemeen functioneren en leeftijd, in %

Hoofdstuk 4

algemeen functioneren 511 jr. 12-13 jr. 14-15 jr. 16-17 jr.
(N=31) (N=56) (N=87) (N=69)

goed 67,7 64,3 52,9 34,8
matig 32,3 26,8 35,6 39,1
slecht 0 8,9 11,5 26,1

totaal 100 100 100 100

X2(6)=21,81; p<0,01

combinatie van scores op school- en gezinsfunctioneren en uitgaansgedrag
(zie ook: Terlouw en Susanne, 1990).19

Uit tabel 9 kan opgemaakt worden dat de helft van de geïnterviewde jon-
geren thuis en op school goed functioneert en weinig uitgaat. Bij een derde
van de geïnterviewde jongeren is het functioneren op deze gebieden minder
goed en bij 13,6% van de jongeren is het functioneren op deze gebieden
slecht te noemen.

Bij de jonge kinderen valt 67,7% in de groep zonder indicatie voor pro-
blemen. Bij de 12- en 13-jarigen neemt dit percentage af tot 64,3%, in de
groep van 14- en 15-jarigen daalt dit percentage verder naar 52,9 en in de
groep van 16- en 17-jarigen is dit nog maar 34,8% (tabel 10). Wanneer de
mate waarin er indicaties zijn voor problemen bekeken wordt voor de ver-
schillende etnische groepen, levert dat de verdeling op die tabel 11 laat
zien.

Van de jongeren met een Nederlandse achtergrond valt 22,7% in de
groep waarbij sprake is van slecht functioneren, daarna komt de groep jon-
geren met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, van hen functioneert
10% slecht. Bij de Marokkaanse jongeren is dit 8,3% en bij de jongeren
met een andere etnische achtergrond is dit percentage het laagst: 6,1 %.

Dit is op het eerste gezicht een opvallend resultaat wanneer de aanlei-
ding voor de start van het Prejop-project in het oog gehouden wordt. Spe-
ciale aandacht voor Marokkaanse jongeren was geboden vanwege het feit
dat juist zij veelal te maken hadden met problemen op meer gebieden.

Wanneer echter de verdeling over leeftijd en etnische achtergrond bij de
geïnterviewde jongeren gelijktijdig bekeken wordt, blijkt het om relatief
veel jonge Marokkaanse kinderen en `oudere' Nederlandse jongeren te gaan.

19 De schaal 'supervisie' wordt bij de constructie van de nieuwe variabele 'algemeen func-
tioneren' achterwege gelaten wegens de geringe samenhang met de andere drie schalen
(bijlage 5, tabellen 11 t/m 13). Voor de overige drie schalen geldt dat de score '3' slecht
functioneren op dat gebied inhoudt, '2' staat voor matig functioneren en 'V voor goed.
Heeft een jongere alleen lage scores 1-1-1 of twee lage en één hogere score 1-1-2, 1-2-1,
2-1-1, dan valt hij/zij daarmee in de groep 'goed functioneren'. De categorie 'matig func-
tioneren' wordt gevormd door combinaties: 2-2-2, 2-2-1 (en andere volgorden), 1-1-3 (en
andere volgorden) en 1-2-3 (en andere volgorden). De categorie 'slecht functioneren'
wordt gevormd door de combinaties: 3-3-3, 3-3-2 (en andere volgorden), 3-3-1 (en andere
volgorden) en 2-2-3 (en andere volgorden).
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Tabel 11: Interviewgroep naar algemeen functioneren en etnische achtergrond, in %
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algemeen functioneren Ned. Sur.-Ant. Marok. anders
(N=88) (N=50) (N=72) (N=33)

goed 47,7 46,0 63,9 48,5
matig 29,5 44,0 27,8 45,5
slecht 22,7 10,0 8,3 6,1

totaal 100 100 100 100

X2(4) = 15,46; p <0,05

Het algemeen functioneren is vooral afhankelijk van leeftijd en niet van
etnische achtergrond.20 Met andere woorden: in de steekproef beïnvloedt
de leeftijdsverdeling de verdeling van de etnische achtergrond. De leeftijds-
verdeling beinvloedt ook het algemeen functioneren.

Bij de jonge kinderen die met de politie in aanraking komen, is in de
meeste gevallen geen sprake van problemen. Het feit dat er relatief meer
jonge kinderen met een Marokkaanse achtergrond bij de politie komen dan
met een andere achtergrond, is niet terug te voeren op problemen thuis (in
de zin van ruzies, weglopen en het thuis vervelend vinden), op school of
op uitgaansgedrag.

Een recent onderzoek van Junger en Steehouwer (1990) naar verkeers-
ongevallen bij kinderen uit etnische minderheden is in dit verband illustra-
tief. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal verkeersongevallen onder Turkse
en Marokkaanse kinderen onder de 12 jaar aanzienlijk groter is dan onder
vergelijkbare Nederlandse en Surinaamse kinderen .2' De Turkse en Marok-
kaanse kinderen zijn op jongere leeftijd betrokken bij een ongeval en raken
ernstiger gewond dan de Nederlandse en Surinaamse kinderen. De verkla-
ring die Junger en Steehouwer hiervoor geven, is dat jonge Marokkaanse
en Turkse kinderen vaker zonder direct toezicht van één van de ouders op
straat zijn dan Nederlandse en Surinaamse kinderen.

Hoewel in het Prejop-onderzoek niet direct gevraagd is naar het toezicht
van ouders op straat, is wel aan de jongeren de vraag gesteld of de ouders
weten waar en met wie zij zijn als ze niet thuis zijn, of er vriendjes thuis
komen spelen en of men in het gezin dingen samen doet. In paragraaf 4.3.1
werden deze vragen reeds ondergebracht in de schaal 'supervisie'. Deze
bleek niet zo sterk samen te hangen met de overige schalen maar een nadere
beschouwing van deze schaal in samenhang met etnische achtergrond is nu
toch van belang (tabel 12).

20

21

Dit is getoetst met logliniaire analyse. Het best passende model is in dit geval [leeftijd *
etnische achtergrond] [leeftijd * probleemsituatie] (likelihood ratio X2=22,08; df=24;

p-0,574).
Het gaat in het onderzoek van Junger en Steehouwer om gegevens uit Den Haag. Ook na
controle voor de verschillen tussen wijken blijft het aantal verkeersongevallen onder
Turkse en Marokkaanse kinderen aanzienlijk groter.
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Tabel 12: Interviewgroep naar supervisie en etnische achtergrond, in %

Hoofdstuk 4

supervisie Ned. Sur.-Ant. Marok. anders
(N=88) (N=50) (N=72) (N=33)

goed 71,3 52,0 33,8 57,6
matig 27,6 42,0 49,3 33,3
slecht 1,1 6,0 16,9 9,1

totaal 100 100 100 100

X?(6)=28,12; p <0,001

Op grond van deze informatie is bij 71,3% van de Nederlandse jongeren de
supervisie `goed' te noemen. Bij de jongeren met een Surinaamse, Antil-
liaanse of andere achtergrond ligt dat percentage op 52% en bij de Marok-
kaanse jongeren rond de 30%. Volgens de Marokkaanse jongeren weten
hun ouders vaak niet waar zij zijn en met wie zij optrekken, en stellen hun
ouders vaak geen regels over het tijdstip van thuiskomst. Dit sluit aan bij
de veronderstelling uit het eerder genoemde onderzoek naar verkeersonge-
vallen. Marokkaanse (en Turkse) kinderen zijn vaker zonder toezicht op
straat. De kans op verkeersongevallen en de mogelijkheden voor het plegen
van delicten zijn dan groter (zie ook Gijtebeek en Van 't Hoff, 1990).

4.3.3 YSR en CBSK

In bijlage 4 is de afname van de YSR beschreven evenals de vergelijking
van de geïnterviewde jongeren met de normgroep.

Het blijkt dat de geïnterviewde jongeren op de probleemschalen een
hogere score hebben dan de jongeren uit de normgroep.` Gesteld kan
worden dat zij meer gedragsproblemen hebben dan de normgroep jongeren.

Wordt de inschatting op basis van de WODC-lijst vergeleken met de
score op de YSR, dan blijkt een hoge score op de YSR samen te gaan met
een hoge score op de WODC-schalen `schoolfunctioneren' en `gezinsfunc-
tioneren' (hoge score = slecht functioneren). Voor de samengestelde maat
`algemeen functioneren' geldt dan ook dat op hoe meer gebieden het func-
tioneren slecht is (hoe hoger de score), hoe hoger de score op de (5 sub-
schalen van de) YSR is. De informatie die met de YSR verzameld is, biedt
daarmee een ondersteuning voor de inschatting op basis van de WODC-
lijst. Jongeren die op basis van de WODC-lijst als `problematisch' zijn
ingedeeld, scoren veelal ook hoog op de YSR.

22 Voor de YSR zijn tot nu toe alleen Nederlandse normgegevens beschikbaar (Verhuist e.a.,
1989). Omdat er binnen onze gegevens geen verschillen gevonden zijn tussen de jongeren
uit de diverse etnische groepen voor wat betreft hun gemiddelde score op de YSR, wordt
in deze paragraaf gebruik gemaakt van de gegevens van de héle geïnterviewde groep. Bij
het berekenen van de totaal score op de YSR is de score op de schaal `delinquent' niet
meegenomen (zie bijlage 4).
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Tabel 13: Gemiddelde scores op de CBSK-schalen en standaarddeviaties van de geinterviewde
jongens en van de 'normgroep'

CBSK-schalen interviewgroep (N=35) normgroep (N= 118)
gem. sd gem. sd

schoolvaardigheden 16,68 4,5 17,33 3,3
sociale acceptatie 18,98 3,7 17,49 3,8
sportieve vaardigheden 18,77 3,9 18,37 3,2
fysieke verschijning 19,14 4,1 20,31 3,4
gedragshouding 16,57 3,8 16,59 2,5
globale zelfwaardering 19,17 4,1 20,02 2,9

De groep jonge kinderen bij wie uiteindelijk de CBSK is afgenomen, is
klein (N=39).I Onder hen zijn 19 Marokkaanse kinderen, 8 Surinaamse of
Antilliaanse kinderen, 8 Nederlandse kinderen en 3 kinderen met een
andere etnische achtergrond. Onder hen zijn 35 jongens. Wanneer de gege-
vens van deze jongens vergeleken worden met de gegevens van de 'experi-
mentele' normgroep (zie paragraaf 4.1.2) blijken er geen verschillen te zijn
(tabel 13).

De geinterviewde jongens komen voor wat betreft de scores op deze
schalen overeen met de kinderen uit de normgroep. Dit ondersteunt de
conclusie op basis van de WODC-lijst dat er bij de meeste kinderen onder
de 12 jaar (nog) geen sprake is van aan het delict ten grondslag liggende
problemen.

4.4 Delicten

4.4.1 Zelf opgegeven delicten

Aan alle jongeren zijn vragen gesteld over verschillende vormen van delict-
gedrag (zie bijlage 2 voor de delictvragen). Tabel 14 geeft een overzicht
van het aantal jongeren dat elk delict minimaal één keer genoemd heeft,
welk percentage dit op het totaal van de 243 geinterviewde jongeren is, en
met welke frequentie dit delict gepleegd werd in het halve jaar voorafgaand
aan het interview. Zwartrijden en winkeldiefstal worden verreweg het meest
opgegeven. Daarna komen het stelen en vernielen van fietsen, heling en
graffiti.

23 Net zoals de normgroep bij de CBSK nog 'experimenteel' is, moeten ook deze CBSK-
gegevens vanwege de kleine N 'experimenteel' opgevat worden.
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Tabel 14: Prevalentie en incidentie van de zelf opgegeven delicten in de interviewgroep

delict min. lx gedaan gemiddelde
aantal % frequentie

zwartrijden 171 70,4 64,0
winkeldiefstal 151 62,1 4,3
stelen fiets 46 18,0 4,9
inbreken 25 10,3 1,6
heling 47 19,3 6,4
bedreiging 33 13,6 11,4
iemand in elkaar slaan 26 10,7 3,7
bekladden/graffiti 38 15,6 29,4
brandstichting 15 6,2 4,0
vernielen telefooncel 10 3,0 2,1
vernielen lantaarn 5 2,0 4,0
vernielen ruiten 31 12,8 3,6
vernielen auto 23 9,5 1,7
vernielen fiets 43 17,7 4,7
vernielen vervoer 10 4,1 12,8
overige vernielingen 31 12,8 4,6

4.4.2 Delictschalen

Op basis van de 16 vragen over delictgedrag zijn 7 nieuwe variabelen
geconstrueerd. Zo zijn de antwoorden op de vragen naar graffiti, vernielin-
gen en brandstichting samen opgeteld tot de variabele `vandalisme ja/nee' .
De vragen naar winkeldiefstal, heling, inbraak en stelen van fietsen en
bromfietsen zijn opgeteld tot de variabele `vermogensdelicten ja/nee'. De
vragen naar bedreiging en iemand in elkaar slaan zijn opgeteld tot 'agres-
sieve delicten ja/nee'.

Daarnaast is voor deze drie nieuwe variabelen opgeteld met welke fre-
quentie een dergelijk delict, volgens eigen opgave, gepleegd is. Tot slot is
een `delict-totaalmaat' geconstrueerd door voor elke jongere alle zelf opge-
geven delicten op te tellen, inclusief zwartrijden met het openbaar vervoer.

Er zijn 16 jongeren die opgeven géén delict te hebben gepleegd (6,6%).
De overige jongeren hebben allemaal één of meer delicten opgegeven (tabel
15). Welke soorten delicten dit zijn, blijkt uit tabel 16.

Er zijn geen verschillen geconstateerd voor wat betreft leeftijd en etni-
sche achtergrond voor het al dan niet plegen van deze drie groepen van
delicten of de frequentie waarmee deze delicten gepleegd worden. Wel zijn
er verschillen tussen jongens en meisjes in het plegen van vandalisme.
Meisjes doen dit minder en als ze vandalisme plegen doen ze dat minder
vaak dan jongens (zie bijlage 5, tabellen 14 en 15).

Het totaal aantal opgegeven delicten is 720. Gemiddeld hebben de jon-
geren in het halve jaar voorafgaand aan hun politiecontact bijna 3 delicten
(2,96) gepleegd (volgens eigen opgave). Er zijn geen verschillen voor wat
betreft sekse, leeftijd of etnische achtergrond in het totaal aantal zelf opge-
geven delicten.
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Tabel 15: Totaal aantal zelf opgegeven delicten per jongere in de interviewgroep
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opgegeven delicten aantal %

geen delicten opgegeven 16 6,6
1 delict opgegeven 44 18,1
2 delicten opgegeven 65 26,7
3 of meer delicten opgegeven 118 48,6

totaal 243 100

Tabel 16: Door interviewgroep opgegeven soorten delicten

soort gepleegd delict aantal %

vermogensdelicten 192 79,0
agressieve delicten 50 20,6
vandalisme 112 46,1

Tabel 17: Delicttotaal en algemeen functioneren interviewgroep, in %

delicttotaal
goed

algemeen functioneren
matig slecht

geen delicten 9,4 4,8 -
1 delict 25,2 14,5 -
2 delicten 30,7 25,3 15,2
3-10 delicten 34,6 55,4 84,8

totaal 100 100 100

Xk4)=31,54; p<0,001

4.4.3 Delicten en algemeen functioneren

Voor alle soorten delicten kan gesteld worden dat hoe meer delicten opge-
geven worden hoe hoger de score is op de schaal `algemeen functioneren'
(hogere score = meer problemen). Tabel 17 geeft een overzicht van de in-
schatting op basis van de WODC-lijst en het aantal zelf opgegeven gepleeg-
de delicten (zie ook bijlage 5, tabellen 16 t/m 21).x`

Vrijwel alle jongeren bij wie sprake is van slecht algemeen functioneren,
plegen 3 of meer delicten (84,8%). Bij de jongeren die matig functioneren
op de gebieden school, thuissituatie of vrije tijd, neemt het percentage dat

u De subschaal 'delinquent' correleert hoog met het totaal aantal zelf opgegeven delicten:
r=0,62 (p<0,001). Tabel 21 in bijlage 5 toont de samenhang van de 'delinquent'-schaal
(YSR) met de subschalen op basis van de WODC-lijst. Deze samenhangen geven het-
zelfde beeld als beschreven wordt op basis van de WODC-schalen en de zelf opgegeven
delicten.
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Tabel 18: Delicttotaal interviewgroep op basis van politieregistratie

Hoofdstuk 4

geregistreerde delicten aantal %

geen delicten 16 6,6*
1 delict 198 81,5
2 of meer delicten 29 11,9

totaal 243 100

* Zie bijlage 2.

meer dan 2 delicten pleegt af tot 55,4%. Bij de jongeren die goed functio-
neren is dat 34,6%.

4.4.4 Geregistreerde politiecontacten

Bij de politie staan lang niet alle delicten geregistreerd die de jongeren op-
geven. Het totaal aantal delicten over 1989 en 1990 dat van de geïnterview-
de jongeren bij de politie geregistreerd staat, is weergegeven in tabel 18.

Het totaal aantal geregistreerde delicten is 270. De jongeren met wie de
preventiewerkers van Prejop te maken krijgen, zijn in 80% van de gevallen
voor de eerste keer bij de politie. Iets meer dan 10% van de jongeren is
recidivist. Voor de verdeling over de verschillende soorten delicten wordt
verwezen naar tabellen 22 tot en met 25 in bijlage 5.

4.5 Samenvatting

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat van de potentiële
Prejop-jongeren die met de politie in aanraking komen, iets meer dan de
helft (52,3%) thuis en op school goed functioneert en weinig uitgaat. Bij
een derde (34,2%) van de jongeren is sprake van matig functioneren op
deze gebieden en bij 13,6% is het functioneren slecht te noemen. Duidelijk
werd ook dat de Prejop-jongeren hoger scoren op de YSR dan de jongeren
uit de normgroep en dus meer emotionele en gedragsproblemen hebben.

De slecht functionerende groep bestaat vooral uit `al wat oudere' Neder-
landse jongeren. De goed functionerende groep bestaat voor een groot deel
uit jonge Marokkaanse kinderen. Het algemeen functioneren blijkt afhanke-
lijk te zijn van leeftijd en niet van etnische achtergrond.

Bij de groep van 14 jaar en ouder kan het politiecontact in ongeveer de
helft van de gevallen gezien worden als een signaal voor achterliggende
problematiek. In de groep onder de 13 jaar is daar in de meerderheid van
de gevallen geen sprake van. Bij de jonge kinderen is (nog) niet veel aan
de hand. Hun politiecontacten zijn niet terug te voeren op slecht functio-
neren thuis, op school of in de vrije tijd.

Het feit dat er relatief meer jonge Marokkaanse kinderen bij de politie
komen, kan niet aan dergelijke problemen toegeschreven worden. Wel is
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geconstateerd dat de supervisie van ouders over hun kinderen bij de Marok-
kaanse jongeren in alle leeftijdsgroepen minder goed is dan bij de jongeren
met een andere etnische achtergrond.

Gemiddeld geven de Prejop-jongeren bijna 3 delicten op, waarvan ge-
middeld één delict ter kennis van de politie is gekomen. De jongeren met
wie Prejop te maken krijgt, zijn in 80% van de gevallen voor het eerst bij
de politie. Voor 75,5% van de jongeren is dit echter niet de eerste keer dat
zij een delict plegen. Wat deze zelf opgegeven delicten betreft, zijn er geen
verschillen tussen de jongeren voor wat betreft etnische achtergrond en
leeftijd.

Het aantal (zelf opgegeven) gepleegde delicten hangt samen met de pro-
bleemsituatie. Hoe meer delicten opgegeven, hoe vaker een jongere ook
matig of slecht functioneert. De scores op de YSR ondersteunen dit beeld.

Concluderend kan gesteld worden dat Prejop te maken heeft met een groep
jongeren die voor het eerst bij de politie komt maar wel al meer delicten
heeft gepleegd. Bij de groep boven de 14 jaar, die voor een relatief groot
deel uit Nederlandse jongeren bestaat, is er in ongeveer de helft van de
gevallen sprake van matig of slecht functioneren. Met de groep jonge,
relatief vaak Marokkaanse kinderen is in de meeste gevallen niet veel aan
de hand. Wel is duidelijk geworden dat deze kinderen minder supervisie
van hun ouders krijgen dan Nederlandse kinderen in die leeftijdsgroep. De
jonge leeftijd waarop zij met de politie in aanraking komen, en het gebrek
aan supervisie zijn echter belangrijke risicofactoren.



5 Taxatie

In hoofdstuk 3 kwam het aantal door Prejop bereikte jongeren aan de orde.
In de periode april 1989 t/m juni 1990 ging het om 532 jongeren. In dit
hoofdstuk wordt de werkwijze tijdens de fase van informatieverzameling
(de taxatiefase) beschreven. De gevoerde gesprekken, het tijdsverloop van
de taxatie en de uitkomst van de taxatie komen aan de orde.

Voor de beschrijving van de werkwijze bij taxatie wordt eerst kort aan-
dacht geschonken aan een aantal punten die van belang zijn bij de benade-
ring van en kennismaking met (allochtone) jongeren met politiecontacten en
hun ouders. Tot slot van dit hoofdstuk wordt de inschatting van de pro-
bleemsituatie door de preventiewerkers geplaatst naast de indeling op basis
van de interviewgegevens uit hoofdstuk 4.

5.1 Achtergrond

Prejop heeft te maken met een groep jongeren en ouders die niet zèlf om
bemoeienis van een hulpverlener vragen. Het politiecontact is het aangrij-
pingspunt voor eventuele hulpverlening. Daarom is het van belang dat de
preventiewerkers binnen korte tijd nadat de jongere bij de politie is geweest,
contact leggen met jongere en ouders. De op dat moment nog bestaande
spanning van het politiecontact kan de motivatie van jongere en ouders ver-
hogen om met hulpverlening in zee te gaan (Scholte e.a., 1986). Verder
wordt er in de literatuur op gewezen dat de hulpverlener in het contact met
de jongere en ouders meer te bieden moet hebben dan `praten over de pro-
blemen'. Het oplossen van praktische problemen wordt veelal als hulp
ervaren en is vaak nodig als ingang in een gezin. Bureaucratische proce-
dures zoals brieven schrijven, terug laten bellen via telefonistes en mensen
oproepen om op afspraken te verschijnen, verhogen de drempel om met de
hulpverlener in zee te gaan. Een `er-op-af-houding' is noodzakelijk (zie
o.a. Adrian, 1986; Slot en Beljaars, 1986; Hesser, 1988).

Er wordt echter ook gewezen op een aantal verschillen in de benade-
ring van en hulpverlening aan Nederlandse en allochtone jongeren en hun
ouders. Zo moet er rekening gehouden worden met verschillen in de ver-
houdingen binnen het gezin en daarmee samenhangende verschillen in com-
municatie (zie o.a. Adriani, 1986; Burgemeestre e.a., 1987; Raad voor het
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Jeugdbeleid, 1987; Hesser, 1988; Pels, 199(P). De verschillen in opvoe-
dingsideeën en doelen en de daarmee samenhangende gezagsverhouding en
manier van communicatie zorgen ervoor dat verschillende benaderings-
wijzen noodzakelijk zijn. Meer nog dan bij Nederlandse jongeren moeten
bijvoorbeeld bij Marokkaanse jongeren de ouders en andere familieleden
betrokken worden bij het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen
acceptabel is en het gezicht van de familie naar buiten toe onbeschadigd
laat. De situatie waarin de jongere verkeert, moet duidelijk gemaakt wor-
den naar de ouders toe en omgekeerd. De hulpverlener neemt vaak een
bemiddelingspositie in en zal minder dan bij Nederlandse jongeren moeten
uitgaan van de eigen mening en zelfstandigheid van de jongere.

Samenvattend kan gesteld worden dat de benadering van Nederlandse en
allochtone jongeren met politiecontacten in ieder geval zou moeten voldoen
aan de volgende eisen:
- snelle contactlegging, gebruik makend van de gevoeligheid voor hulp-

verlening die naar aanleiding van het politiecontact ontstaan kan zijn;
- zo min mogelijk `bureaucratische procedures';
- een actieve, `outreachende' opstelling van de hulpverlener;
- gericht op het verlenen van praktische hulp;
- gericht op het gehele gezinssysteem.

5.2 Taxatiefase

5.2.1 Gegevensverzameling

De beschrijving van de taxatie is gebaseerd op gegevens uit het Prejop-
dossier. Bij de start van het project is in samenspraak met de leden van het
Prejop-team een dossier ontworpen met daarin ruimte voor persoonsgege-
vens, informatie over het politiecontact van de jongere en `aankruisvragen'
over risico-indicatoren op de gebieden school, werk, thuissituatie, en vrien-
den en vrije tijd. Daarnaast is er ruimte voor het weergeven van de situatie
zoals die door de preventiewerker werd waargenomen en geinterpreteerd,
en voor het weergeven van de uitkomst van de taxatie. Verder zijn er enke-
le vragen opgenomen over de tijdens de taxatie ondernomen activiteiten.

De veronderstelling daarbij was dat de preventiewerkers in hun gesprek-
ken met jongere, ouders en derden informatie rond deze onderwerpen zou-
den verzamelen om deze vervolgens, achteraf, weer te geven in het dossier.
De in het dossier genoemde onderwerpen zouden daarbij als leidraad die-

25 Pels (1990) beschrijft in haar onderzoek de verschillen in opvoedingsidealen tussen Neder-
landse en Marokkaanse ouders. Nederlandse ouders zouden zich meer richten op rationele
doelen, de Marokkaanse ouders meer op relationele. Waar de opvoeding van Nederlandse
kinderen meer gericht is op mondigheid en zelfstandigheid, is die van Marokkaanse
kinderen meer gericht op het functioneren en dragen van verantwoordelijkheid binnen het
gezin en de groep. In de meeste Nederlandse gezinnen is gezag dan ook niet meer
vanzelfsprekend verbonden aan leeftijd, ervaring en kennis terwijl dat in bijvoorbeeld
Marokkaanse gezinnen vaak wel het geval is (zie Kapteyn, 1985; Bel Ghazi, 1986).
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nen voor de te voeren gesprekken en tegelijkertijd informatie voor het
onderzoek opleveren. In de loop van het project werd echter duidelijk dat
dit dossier door de preventiewerkers teveel als een keurslijf werd ervaren.
Door het gebrek aan duidelijkheid omtrent het doel en de werkwijze van
het project en het achterwege blijven van onderlinge afstemming over de
informatieverzameling en de interpretatie ervan bleken er tijdens de taxatie-
fase verschillende prioriteiten gelegd te worden. Bovendien hielden de pre-
ventiewerkers de door hen als belangrijk gevonden informatie liever op hun
eigen manier bij. Vooral het weergeven van de tijdens de taxatie onderno-
men activiteiten werd als controle op het werk en als aanval op de gevolgde
werkwijze ervaren.

Ondanks de weerstand tegen het dossier is het gedeelte over de onder-
nomen activiteiten redelijk goed ingevuld.' Het weergeven van de over de
jongere verzamelde informatie ging minder goed. Wanneer uitgegaan wordt
van de 32 belangrijkste variabelen, blijkt er in het eerste half jaar van 1990
meer informatie te missen dan in 1989 ?

De Prejop-medewerkers en vooral de praktijkbegeleider wijzen erop dat
dit niet wil zeggen dat er bij de preventiewerkers veel informatie onbekend
is; men weet veel meer dan er in de dossiers genoteerd wordt. Het is voor-
al het werken met de `aankruisvragen' dat als lastig en niet-creatief erva-
ren wordt. Met ingang van 1991 heeft men daarom een nieuw dossier in
gebruik genomen waarin de `aankruisvragen' verdwenen zijn, maar wel de
onderwerpen school, gezin en vrije tijd aan de orde komen.

In totaal is in 532 `zaken' gesproken met de jongere en/of ouders. Deze
gegevens zijn neergelegd in 551 dossiers; 317 in 1989 en 234 in 1990 (een
klein aantal jongeren is meermalen door Prejop benaderd en gesproken).
Het gaat in dit hoofdstuk dan ook om de (551) `zaken' die Prejop heeft
behandeld.

5.2.2 Procedure

Zoals in hoofdstuk 1 al kort aan de orde kwam, heeft Prejop bij de jeugd-
politie een eigen kamer (het Prejop-bureau). De jongeren die 's middags bij
de jeugdpolitie komen, worden daar, na de afhandeling door de recher-
cheurs, naartoe gebracht of gestuurd. Zeker in het begin van het project
werd dit nogal eens vergeten en moesten de preventiewerkers vaak zelf
achter hun potentiële 'Prejop-jongeren' aan. Na enige tijd waren de recher-

26

27

In 1989 bleven bij een meerderheid van de 240 ingevulde formulieren (62,5%) minder
dan 5 van de 77 variabelen onbekend. In 30% van de gevallen bleef het aantal onbeken-
den onder de 10. In 1990 waren er meer formulieren die voor dit deel van de gegevens
volledig ingevuld waren.
Uitgaande van de 32 belangrijkste vragen ontbrak in 1989 bij bijna 70% van de dossiers
op maximaal 5 vragen informatie. In 1990 was dat bij 54,6% het geval. Het percentage
dossiers waarin ongeveer een derde van de informatie ontbreekt, is in beide perioden
nagenoeg gelijk, in 1990 zijn er echter veel meer dossiers (25% tegen 10% in 1989)
waarbij meer dan de helft van de informatie ontbreekt.
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cheurs over het algemeen gewend aan de aanwezigheid van Prejop en het
doorsturen van de jongeren.

In de eigen kamer kan de preventiewerker de jongere in alle rust spre-
ken. Soms is dit gesprek voldoende om een goed beeld van de situatie van
de jongere te krijgen, zeker wanneer de preventiewerker ook de desbetref-
fende rechercheur spreekt. Soms wordt een afspraak gemaakt voor een
vervolggesprek bij de jongere thuis. Wanneer de ouders de jongere bij de
politie komen ophalen, kan de preventiewerker hen ook direct spreken.
Veel jongeren komen echter bij de politie buiten de uren dat Prejop aan-
wezig is. De preventiewerkers sturen dan een brief met daarin de mede-
deling dat men op bezoek komt. Deze brief wordt als een noodzakelijke
ingang gezien. Bij het huisbezoek kan dan naar de brief verwezen worden.

Met ingang van 1990 is er elke ochtend een preventiewerker bij de och-
tendbespreking van de jeugdpolitie aanwezig. De zaken van de afgelopen
24 uur komen tijdens zo'n ochtendbespreking allemaal even kort aan de
orde aan de hand van het meldingsrapport. De preventiewerkers krijgen op
die manier al wat informatie over `potentiële Prejop-zaken'. In de regel
wordt daarna een kopie van het meldingsrapport meegenomen naar het
Prejop-kantoor. Daar bekijkt de coordinator de meldingen en selecteert,
rekening houdend met de bij de start van het project gestelde prioriteiten,
de jongeren die benaderd moeten worden. Meestal is al met enkele jonge-
ren die op het meldingsrapport staan, gesproken tijdens de `bureaudienst'
van één van de preventiewerkers. Soms is tijdens de ochtendbespreking
duidelijk geworden of er sprake is van recidivisten.

Omdat de preventiewerkers veelal direct van de ochtendbespreking bij
de politie op pad gaan voor het afleggen van de per brief aangekondigde
huisbezoeken, gaat er enige tijd overheen voordat het meldingsrapport de
coordinator bereikt. Zo kan het enkele dagen duren voordat uitgezocht is
welke jongeren al gesproken zijn bij de jeugdpolitie, de overige zaken
geselecteerd zijn en de zaken op de wekelijkse teamvergadering verdeeld
kunnen worden onder de preventiewerkers.

Alle preventiewerkers benaderen zowel Nederlandse jongeren als jonge-
ren met een Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse of andere etnische
achtergrond. Daarbij is het wel zo dat de Nederlandse preventiewerkers
wat meer jongeren met een andere etnische achtergrond benaderen, terwijl
de Marokkaanse preventiewerkers meer Marokkaanse jongeren en de Suri-
naamse werkers wat meer Nederlandse en Surinaamse jongeren benaderen
(X2(6)=15,47; p<0,05).

5.2.3 Gesprekken

Elke preventiewerker heeft éénmaal in de week `dienst' bij de Jeugdpolitie.
In de interviews vertellen de preventiewerkers dat het meestal erg rustig is
bij de jeugdpolitie op de tijden dat ze daar zijn. Ze gebruiken de tijd daar
vaak voor hun administratie en sommige preventiewerkers nodigen jongeren
uit om in het kantoortje bij de politie langs te komen voor een gesprek. In
de praktijk blijkt dat van de 551 zaken het eerste contact in 22% van de



Taxatie 61

Tabel 19: Gesprekken in het kader van de taxatie

gesproken met

niemand
alleen jongere
alleen ouders
alleen overigen
jongere + ouders
jongere + overigen
ouders + overigen
alle drie

totaal

aantal %

21 3,8
49 8,9

117 21,2
9 1,6

305 55,4
8 1,5

11 2,0
31 5,6

551 100

gevallen bij de politie plaats vond. In de overige gevallen zijn de jongere
en/of de ouders thuis benaderd.

Gesproken personen
In de interviews zeggen de preventiewerkers het erg belangrijk te vinden
om, vooral bij de allochtone jongeren, naast de jongere ook de ouders te
spreken. In meer dan de helft van de gevallen lukt het hen ook dit streven
in de praktijk te brengen (tabel 19).

In de meeste gevallen gaat het daarbij om één gesprek met de jongere en
één gesprek met de ouders en/of overige personen en instellingen. Bij de in
tabel 19 genoemde categorieën is in 69 gevallen twee keer met de ouders
gesproken en in 37 gevallen is twee keer met de jongere gesproken. In 12
gevallen is met overigen twee keer gesproken.

Met wie er in het kader van de taxatie gesproken wordt, blijkt niet te
verschillen voor de jongeren en ouders uit de diverse etnische groepen of
tussen jongens en meisjes. Wel is er een verschil in leeftijd (bijlage 5, tabel
26). Bij de kinderen onder de 12 jaar spreekt men vaker alleen de ouders.
Bij de jongeren van 16 en 17 jaar spreekt men vaker alleen de jongere, ter-
wijl vooral bij de 12- tot 15-jarigen zowel de ouders als de jongere tijdens
de taxatie gesproken worden.

Wanneer de periode in 1989 vergeleken wordt met de eerste helft van
1990, blijkt dat men in 1990 vaker zowel de ouders als de jongere spreekt
en minder vaak de ouders of de jongere alleen (bijlage 5, tabel 27). De
Nederlandse preventiewerkers voeren vaker alleen een gesprek met de
jongere dan hun collega's.

Wanneer er met de ouders gesproken wordt, spreekt men bij de Marok-
kaanse gezinnen relatief vaker met de vader of met de beide ouders al dan
niet in combinatie met overige familieleden. Hierbij zijn ook vaak de
Marokkaanse preventiewerkers betrokken. Bij de overige jongeren spreekt
men hoofdzakelijk met de moeder alleen.

De gesprekken nemen in 80% van de gevallen maximaal een uur in be-
slag. De gesprekken zijn in de eerste helft van 1990 over het algemeen wat
langer geworden. Vergeleken met 1989 voert men minder vaak een gesprek
van maximaal een half uur en vaker een gesprek van meer dan een uur.



62 Hoofdstuk 5

Tabel 20: Wie gesproken tijdens de taxatie en waar eerste gesprek, in %

wie gesproken eerste gesprek
bij de politie bij huisbezoek

(N=121) (N=485)

alleen jongere 22,8 6,1
alleen ouders 4,7 28,0
jongere en ouders 71,5 60,8
geen van beiden - 5,1

X`(3)=28,5; p<0,001

Tabel 21: Focus van de gesprekken met jongere en ouders, in %

focus gesprek gesprek met
jongere ouders
(N=393) (N=464)

info politiecontact 32,8 27,3
info Prejop 25,7 31,7
info verzamelen 36,4 35,6
directe actie 0,5 0,2
niet ingevuld 4,6 5,2

Plaats van de gesprekken
Wanneer het eerste contact met de jongere bij de politie plaatsvindt, blijft
het in 22,8% van de gevallen bij dat gesprek met de jongere, in 71,5% van
de gevallen spreekt men (of bij de politie, of later thuis) ook de ouders van
de jongere.28 Wanneer Prejop de jongere niet bij de politie spreekt maar
thuis opzoekt, blijkt men minder vaak zowel de jongere als de ouders te
spreken te krijgen. Men spreekt dan in meer dan een kwart van de gevallen
alleen de ouders. Volgens de preventiewerkers maakt men meestal een
afspraak met de ouders om terug te komen op een moment dat de jongere
wèl thuis is. Is de jongere bij zo'n tweede bezoek niet thuis, dan vraagt
men vaak de jongere naar het Prejop-kantoor te sturen of te laten bellen
voor een afspraak. Slechts zelden komen de ouders en jongeren deze af-
spraken na. Het blijft op die manier vaak bij het spreken van de ouders
(tabel 20).

Focus van de gesprekken
Tabel 21 laat zien dat de nadruk tijdens de gesprekken met de jongere
en/of de ouders ligt op het geven van informatie over de gevolgen van het
politiecontact, over wat Prejop is en doet, en het aftasten van de mogelijke
problemen. Er zijn echter ook zaken waar men al tijdens het eerste gesprek

28 In de overige gevallen spreekt de preventiewerker alleen de ouders bij de jeugdpolitie. Dit
kan gebeuren als de politie nog met de jongere bezig is of als de jongere al heengezonden
is en de ouders te laat verschijnen om hem of haar op te halen.



Taxatie

Tabel 22: Duur van de taxatie en periode, in %

afsluiting taxatie

zelfde dag
binnen 2 weken
binnen 1 maand
binnen 6 weken
binnen 2 maanden
na meer dan 2 maanden

63

april-dec. jan. juni gehele
1989 1990 periode

8,8 4,8 7,1
19,9 28,3 23,5
26,5 28,7 27,4
10,5 14,3 12,1
5,2 5,7 5,4

29,1 18,3 24,4

een aantal dingen bemerkt waar direct wat aan te doen is. Er wordt dan
actie ondernomen (opgeven voor een huiswerkklas, het inschrijven voor
een boksclub), waarna geconstateerd wordt dat er verder eigenlijk niets aan
de hand is en de zaak afgesloten wordt. Hoewel de categorie `directe actie'
in de dossiers nauwelijks is ingevuld, blijkt deze, bij nadere beschouwing
van de dossiers, wel degelijk voor te komen.

5.2.4 Tijdsverloop taxatiefase

Bij de start van Prejop is men ervan uitgegaan dat de taxatie binnen 3
weken na het politiecontact zou moeten zijn afgerond. In 1989 duurde de
taxatiefase veel langer dan die 3 weken, gemiddeld 52,8 dagen. In de
eerste periode van 1990 is dat een stuk korter geworden, gemiddeld 33,3
dagen (t(59)=4,53; p<0,001). De verdeling is weergegeven in tabel 22.

In de tweede periode zijn de taxaties over het geheel genomen sneller
afgerond. Er zijn minder taxaties van meer dan 2 maanden en meer die
binnen 2 tot 4 weken afgerond zijn. De taxatie duurt bij de zaken waarin
besloten wordt tot het geven van begeleiding, veel langer dan bij de overige
zaken: in 81,7% van de gevallen sloot de preventiewerker de taxatie 7 tot 8
weken na het politiecontact af. Bij de verwijzingen was dat in 26,9% van
de gevallen en bij de afsluitingen in 14,9% (X2(10)=132,67; p<0,001).

Belangrijker dan de duur van de taxatie is de tijd die eroverheen gaat
voordat er met de jongere en of de ouders contact gelegd wordt. Immers,
een snelle reactie na het politiecontact werd nodig geacht, vooral met het
oog op het gebruik maken van de `gevoeligheid' voor hulpverlening op dat
moment. Dit was immers de aanleiding om Prejop bij de politie te statio-
neren.

Gemiddeld blijken er 17 dagen (minimum 0; maximum 309) te liggen
tussen het politiecontact van de jongere en het eerste gesprek dat de pre-
ventiewerker met de jongere heeft. Bij de ouders is dat 18 dagen (minimum
0; maximum 203). Het is vooral het eerste gesprek met de ouders dat in de
eerste helft van 1990 sneller tot stand komt (was drie weken en is in 1990
gemiddeld 2 weken) waardoor de taxatie als geheel ook sneller afgerond
kan worden. De teamuitbreiding die begin 1990 heeft plaatsgevonden, is
hier waarschijnlijk van invloed op geweest.
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Allochtone jongeren en ouders
Uit de literatuur over hulpverlening aan allochtone jongeren en gezinnen
blijkt dat in vergelijking met Nederlandse gezinnen, het contact leggen met
allochtone gezinnen meer tijd kost (zie o.a. Hesser, 1988). De preventie-
werkers vertellen in de interviews bij allochtone gezinnen meer tijd nodig
te hebben voor de taxatie dan in Nederlandse gezinnen. Het duurt langer
voordat er contact gelegd is en dan is er gewoon meer tijd nodig om infor-
matie over de jongere en het gezin te verzamelen. In de Prejop-dossiers is
dit ook als zodanig geregistreerd.

Bij de Nederlandse jongeren heeft men in 71 % van de gevallen binnen 2
weken een gesprek met de jongere, bij de allochtone jongeren is dat 54%
(zie bijlage 5, tabel 28). Ook het contact met Nederlandse ouders komt
eerder tot stand, in 65,8% van de gevallen binnen 2 weken terwijl dat maar
bij 49,7% van de allochtone ouders het geval is (zie bijlage 5, tabel 29).
Eerder werd al genoemd dat in 69 gevallen meer keer met de ouders werd
gesproken en in 12 gevallen meer keer met de jongeren. Dit blijken vooral
allochtone ouders en jongeren te zijn.

De taxatie als geheel duurt daardoor bij allochtone jongeren en hun
ouders langer. In iets meer dan een kwart van de gevallen langer dan 2
maanden terwijl dat bij de Nederlandse groep geldt voor ongeveer 18% (zie
bijlage 5, tabel 30)."

Inschatting van de situatie
De preventiewerkers van Prejop proberen in de taxatiefase na te gaan of
het politiecontact gezien kan worden als een signaal van achterliggende
problematiek. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gebieden school en
(eventueel) werk, vrienden en vrije tijd, thuissituatie, delicten en eerdere
hulpverlening.

In 59,2% van de gevallen (328 zaken) constateren de preventiewerkers
na de taxatie dat er geen sprake is van problemen die aan het delict ten
grondslag liggen, bij 17,1 % van de zaken is één probleem aangegeven in
het dossier en bij 23,7% van de zaken zijn twee of meer problemen gecon-
stateerd (totaal 40,8%). Tabel 23 geeft een overzicht van de genoemde
probleemgebieden.

Het percentage gevallen waarin wel en geen problemen geconstateerd
worden komt daarmee redelijk overeen met de in hoofdstuk 4 geconsta-
teerde percentages (op basis van de voormeting) waarbij 52,3% van de
jongeren werd ingedeeld in de groep `geen problemen' en de overige 47,7%
bij de groep met problemen op één of meer gebieden. De preventiewerkers
constateren wat vaker dat er geen problemen zijn.

Het aantal geconstateerde probleemgebieden verschilt per leeftijdsgroep.
Hoe ouder de jongere, hoe vaker er op één of meer gebieden problemen
geconstateerd worden. De etnische achtergrond is niet van invloed op het

29 Het aantal jongeren en ouders dat zegt geen hulp van Prejop nodig te hebben c.q. te
willen, wordt niet beïnvloed door de duur van de taxatie of het aantal dagen tussen het
politiecontact en het eerste gesprek met de jongere en/of de ouders.
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Tabel 23: Door preventiewerkers geconstateerde probleemgebieden

probleemgebied

geen
onduidelijk
school
relatie met ouders
relatie ouders onderling
relatie met overige personen
politiecontacten
vrijetijdsbesteding
huisvesting
geld
(andere) hulpverlening
anders*

aantal %

328 59,5
38 6,9
88 16,0
96 17,4
14 2,5
32 5,8
31 5,6
45 8,2
10 1,8
34 6,2
10 1,8
33 6,0

* Bijvoorbeeld: alcohol/druggebruik van de ouders, weglopen van de jongere (3x), heimwee
(naar grootouders), ruzie buurvrouw enz.

aantal geconstateerde problemen (zie bijlage 5, tabellen 31 en 32). Dit
beeld komt overeen met de inschatting van de problematiek aan de hand
van de gegevens uit de voormeting, waaruit bleek dat het al dan niet aan-
wezig zijn van problemen afhankelijk is van leeftijd en niet van etnische
achtergrond.

Opmerkelijk is dat het aantal geconstateerde probleemgebieden verschilt
afhankelijk van met wie er tijdens de taxatie gesproken is. Wanneer er
alleen met de ouders gesproken is, wordt er in 80% van de gevallen geen
probleemgebied geconstateerd. Wanneer alleen de jongere of zowel de jon-
gere als de ouders gesproken worden, is dat respectievelijk 50% en 54,6%.

5.2.5 Uitkomst van de taxatie

Tabel 24 geeft een overzicht van de uitkomst van de taxatie in de 551
zaken die door Prejop getaxeerd zijn.

In de eerste periode van 1990 zijn er meer zaken die zijn afgesloten
en/of verwezen, en minder zaken waarin men is overgegaan tot het geven
van begeleiding (bijlage 5, tabel 33). De verwijzingen bestaan voor onge-
veer de helft uit wat men bij Prejop een 'terugverwijzing' noemt.» In die
gevallen is er al een andere hulpverlenende instantie bij de jongere of het
gezin betrokken. Prejop draagt de zaak dan over aan die instantie. Het komt
voor dat Prejop zonder de jongere en/of ouders gesproken te hebben 'terug-

30 In lang niet alle zaken waarin de preventiewerker ontdekte dat er al een andere hulpver-
lener bij de zaak betrokken was, wordt dit benoemd als een 'terugverwijzing'. Veelal
stonden dergelijke zaken als afgesloten zaken te boek. Voor de rapportage in dit hoofd-
stuk en hoofdstuk 6 zijn alle zaken waarin als reden afsluiting 'er is al hulp' of 'Raad
voor de Kinderbescherming al bij de zaak betrokken' genoteerd stond, aangemerkt als
'terugverwijzingen'.
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Tabel 24: Uitkomst taxatie

aantal %

verwijzen 94 16,7
begeleiden 63 11,4
afsluiten 394 71,8

totaal 551 100

verwijst' omdat op het meldingsrapport van de politie staat vermeld dat
ofwel de Raad voor de Kinderbescherming ofwel een voogdij-instelling al
met de jongere bezig is.

Er zijn geen verschillen tussen de etnische groepen in de uitkomst van
de taxatie, noch tussen jongens en meisjes. Wel is er een verschil in leef-
tijd. Bij de jonge kinderen wordt de zaak vaker afgesloten (87%) dan bij de
jongeren van 14 jaar en ouder, waar het percentage afsluitingen rond de
65% ligt. Dit komt overeen met de constatering in hoofdstuk 4, dat bij de
jonge kinderen `niet veel aan de hand' is (bijlage 5, tabel 34).

Tabel 25 geeft een overzicht van de uitkomst van de taxatie en de reden
van het afsluiten van een zaak (dit kan zowel na de taxatie als na de ver-
wijzing of begeleiding zijn).

Van de 94 verwijzingen zijn er 54 (57,5%) terugverwijzingen, verder
zijn er 3 gevallen waarin de preventiewerker graag wil verwijzen maar de
jongere en/of de ouders dit niet willen. In 35 gevallen komt een `nieuwe'
verwijzing tot stand en in 2 gevallen is volgens de preventiewerker ver-
wijzing nodig maar gaat dat niet door omdat de jongere gaat verhuizen of
tijdens de taxatiefase 18 jaar is geworden en daarmee formeel buiten de
doelgroep valt. Bij de begeleidingen is in de helft van de gevallen het
tijdens de begeleiding gestelde doel bereikt. In 5 gevallen is er door middel
van begeleiding een verwijzing tot stand gekomen. In 16 gevallen stellen de
ouders en/of jongere geen prijs op de begeleiding en in 11 gevallen gaat
het niet door omdat de jongere verhuist, 18 jaar geworden is of iets der-
gelijks.

Bij de afgesloten zaken is te zien dat in iets meer dan de helft van de
gevallen de zaak wordt afgesloten omdat er volgens de preventiewerker
geen sprake is van een achterliggende problematiek. In de overige gevallen
zeggen de jongere of de ouders geen hulp van Prejop nodig te hebben c.q.
geen problemen te hebben.

Afgesloten zaken
Eerder werd al geconstateerd dat Prejop in vergelijking met de gegevens in
hoofdstuk 4 vaker `geen problemen' constateert. Onder deze `geen-proble-
men'-zaken blijken echter ook zaken te vallen waarbij de ouders en jongere
z8lf zeggen geen problemen te hebben.
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Tabel 25: Reden beëindiging Prejop-hulp en uitkomst taxatie
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reden beëindigen uitkomst taxatie
Prejop-hulp

doel bereikt
verwijzing tot stand
willen niet
al hulp
volgens werker geen problemen
anders

totaal

verwijzen begeleiden afsluiten

- 31 -
35 5 -

3 16 124
54 - -
- - 227
2 11 43

94 63 394

De inschattingen van de situatie moeten daarom eigenlijk ingedeeld worden
in 4 soorten:
1. de preventiewerker verzamelt informatie en constateert dat er geen pro-

blemen spelen;
2. de preventiewerker probeert informatie te verzamelen maar de ouders

zeggen dat er niets aan de hand is en dat ze geen interventie van Prejop
wensen;

3. er is wel wat aan de hand, maar er wordt tijdens de taxatiefase direct
actie ondernomen, waarna geconstateerd wordt dat er verder niets meer
aan de hand is; of

4. het lukt de preventiewerkers niet om de jongere te spreken te krijgen,
terwijl de ouders bijvoorbeeld vertellen problemen te hebben met de
jongere. Er wordt nogmaals een huisbezoek afgelegd, de jongere wordt
opgeroepen, de ouders beloven hem of haar te brengen, maar het contact
met de jongere komt niet tot stand. De zaak wordt dan afgesloten zonder
dat er problemen geconstateerd zijn. Voorbeelden van dergelijke taxaties
zijn opgenomen in bijlage 6.

Meer keer bij Prejop en uitkomst taxatie
In de interviews zeggen de preventiewerkers dat het niet vaak voorkomt dat
zij een jongere terugzien. Wanneer dat echter gebeurt, stellen zij zich stren-
ger op. Ouders en jongere kunnen de eerste keer nog zeggen dat er niets
aan de hand is en dat ze het zelf oplossen. Komt een jongere echter weer bij
de politie en dus bij Prejop, dan is de preventiewerker meer vasthoudend.
In de periode van april 1989 tot en met juni 1990 zijn er 13 jongeren die
tweemaal bij Prejop komen. Aan 7 van hen is door Prejop begeleiding gebo-
den, bij de overige 6 is de zaak afgesloten. Er zijn drie jongeren die 3 keer
bij Prejop komen. Twee van hen hebben begeleiding van Prejop ontvangen.

5.3 Inschatting Prejop en inschatting op basis van de voormeting

Van de 243 bij de politie geïnterviewde jongeren zijn er 156 door Prejop
benaderd (64,2%). Daarvan zijn 99 jongeren bereikt (63,5%). Van deze 99
jongeren worden er 18 verwezen naar een andere instelling (18,2%), 3 jon-
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Tabel 26: Aantal probleemgebieden volgens de inschatting Prejop en dat op basis van de
interviews, in % van het totaal*

Prejop
geen

voormeting
één ztwee totaal

N % N % N % N %

geen 16 16,2 24 24,2 18 18,2 58 58,6
één 1 1,0 8 8,1 6 6,1 15 15,2
ztwee 2 2,0 4 4,0 8 8,1 14 14,1
onbekend 3 3,0 3 3,0 6 6,1 12 12,1

totaal 22 22,2 39 39,3 38 38,5 99 100

* De overeenkomende inschattingen zijn cursief gedrukt.

geren krijgen begeleiding van Prejop zelf (3,0%) en bij 78 jongeren wordt
de zaak afgesloten (78,8%).

Om de inschatting van de preventiewerkers te kunnen vergelijken met de
inschatting op basis van de voormeting, zijn de door de preventiewerkers
aangekruiste problemen ingedeeld naar de volgende 4 gebieden; `school',
`vrienden en vrijetijdsbesteding', `gezin' en `anders'. Op basis van de voor-
meting is alleen informatie beschikbaar over de eerste drie gebieden. Omdat
bij Prejop `geen problemen' niet altijd wil zeggen dat er werkelijk geen
problemen zijn, is voor alle 99 jongeren op basis van de (open) vraag in
het dossier naar de inschatting van de situatie het aantal probleemgebieden
opnieuw gecodeerd. Van de 99 jongeren zijn er dan 58 (58,6%) bij wie er
volgens de preventiewerkers (echt) geen sprake is van problemen (inschat-
ting soort 1). Bij 15 jongeren (15,2%) is er sprake van problemen op één
gebied en bij 14 jongeren (14,2%) zijn er op meer gebieden problemen
geconstateerd. Bij 12 jongeren is de inschatting van de preventiewerker
onbekend gebleven (inschatting soort 2 of 4). In tabel 26 staan de inschat-
ting van het aantal probleemgebieden op basis van de voormeting en de
inschatting van de preventiewerkers naast elkaar. In de laatste kolom zijn
de absolute aantallen en percentages opgenomen van de inschatting van
Prejop.

In een derde van de gevallen zijn beide inschattingen gelijk (32,4%). Er
zijn 7 zaken (7,0%) waar de preventiewerkers wel problemen of meer pro-
bleemgebieden constateren, terwijl de inschatting op basis van de voor-
meting `geen' of minder problemen is. Prejop heeft in zo'n geval naast
school, vrienden en vrije tijd en gezin waarschijnlijk meer informatie, die
gecodeerd is onder `anders'. In de helft van de gevallen (48,5%) constateert
Prejop geen of minder problemen dan op basis van de voormeting het geval
is. Dan zijn er nog 12 zaken waarbij de preventiewerkers geen inschatting
hebben kunnen maken (soort 2 of 4). Bij 9 van deze jongeren is op basis
van de voormeting geconstateerd dat er op één of meer gebieden wat aan
de hand is.
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5.4 Tot slot

Aan het begin van dit hoofdstuk werden 5 punten genoemd die bij het leg-
gen van contact met jongeren en ouders van belang zijn. In deze paragraaf
wordt nagegaan in hoeverre deze punten terug te vinden zijn in de werk-
wijze van Prejop tijdens de taxatiefase.

Als eerste belangrijke punt werd genoemd dat het contact met jongere en
ouders binnen korte tijd na het eerste politiecontact tot stand moet komen,
om nog gebruik te kunnen maken van de `gevoeligheid voor hulpverlening'
die naar aanleiding van het politiecontact ontstaan kan zijn. De termijn
waarbinnen het eerste contact met de jongere en ouders tot stand komt,
blijkt nogal uiteen te lopen, er zijn zelfs uitschieters naar bijna één jaar.
Gemiddeld gaat er ongeveer 2,5 week overheen. De procedure die Prejop
hanteert voor het benaderen van de jongeren die buiten de Prejop-tijden bij
de politie komen, is daar debet aan. Voordat het meldingsrapport bij de
coordinator ligt, de zaken zijn uitgezocht en op de wekelijkse teamvergade-
ring zijn verdeeld, is de eerste week na het politiecontact verstreken. Ver-
volgens sturen de preventiewerkers een brief waarin het huisbezoek aan-
gekondigd wordt, en wegens de vele huisbezoeken wordt er meestal een
afspraak gemaakt voor de volgende week. Het eerste huisbezoek vindt zo
doorgaans twee weken na het politiecontact plaats.

Het spreken van de jongeren bij de politie is sneller en efficiénter.
Bovendien blijkt men dan in meer gevallen zowel de jongere als de ouders
te spreken, wat ook weer van invloed is op het al dan niet constateren van
problemen. Spreekt men alleen de ouders (bij huisbezoeken) dan wordt er
vaker met `geen problemen' afgesloten. De preventiewerker heeft geen
informatie van de jongeren zelf en de ouders hebben dan blijkbaar meer
kans de preventiewerker buiten de deur te houden.

De periode van contact leggen en het verzamelen van informatie (de
taxatie) duurt lang, langer dan de bij de start van Prejop afgesproken 3
weken, aan de ene kant doordat het leggen van contact met allochtone
gezinnen meer tijd vergt dan bij autochtone gezinnen, aan de andere kant
door de vele huisbezoeken die afgelegd worden om met de jongeren en hun
ouders in contact te komen. Zolang slechts met één vijfde van de jongeren
bij de politie contact gelegd wordt, blijft de taxatie een arbeidsintensieve
zaak. Helaas is niet te achterhalen hoe arbeidsintensief omdat de vraag naar
het aantal huisbezoeken en andere pogingen om met mensen in contact te
komen nauwelijks is ingevuld.

Als tweede en derde punt werden het vermijden van `bureaucratische'
procedures en het 'outreachend' werken genoemd. Prejop werkt zeker
outreachend, men gaat op huisbezoek en wanneer mensen niet thuis zijn,
wordt diverse keren een nieuwe poging gewaagd. Sommige aspecten van de
werkwijze zijn echter wel als `bureaucratisch' te bestempelen. Zo blijkt het
contact met de jongere meestal niet tot stand te komen wanneer de preven-
tiewerkers de ouders vragen de jongere te laten terugbellen (antwoord-
apparaat) of wanneer een oproep aan de jongere gestuurd wordt voor een
gesprek (soms bij de politie). Enkele preventiewerkers gaan overigens lan-
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ger door met mensen benaderen en nogmaals opzoeken dan hun collega's.
Op een gegeven moment is het politiecontact al (te) lang geleden en wach-
ten er ook andere zaken. Op dit punt zijn duidelijke afspraken nodig.

Als vierde punt werd het gericht zijn op het verlenen van praktische
hulp genoemd. In de literatuur wordt het verlenen van praktische hulp
(vooral bij allochtone gezinnen) vaak genoemd als het gaat om het opbou-
wen van een vertrouwensrelatie. Het heeft echter ook te maken met het
`iets te bieden hebben'. De preventiewerkers hebben nu vaak moeite met
het verzamelen van informatie omdat ouders afhellen of zeggen geen pro-
blemen te hebben. In dergelijke situaties moet Prejop beschikken over een
'aansprekend', praktisch aanbod waardoor, in combinatie met een 'stren-
gere', vasthoudender houding, een ingang verkregen kan worden om tot
een inschatting van de situatie te komen.

Tijdens de taxatie van Prejop komt het ondernemen van directe actie niet
veel voor. Het wordt ook in een andere context genoemd, als er bij een
jongere eigenlijk niet veel aan de hand is maar er bijvoorbeeld gevraagd
wordt om huiswerkhulp of adressen van sportclubs. Op dit punt is er ver-
schil tussen de preventiewerkers, de ene preventiewerker noemt het zoeken
van huiswerkhulp of sportclub begeleiding, de ander directe actie tijdens de
taxatie. Duidelijke afspraken zijn noodzakelijk over hetgeen Prejop `te
bieden' heeft.

Samenvattend kan gesteld worden dat de taxatie beter verloopt wanneer
het eerste contact bij de politie plaatsvindt. Het eerste contact is dan direct
na het politiecontact, de taxatie als geheel duurt korter, men spreekt vaker
zowel de jongere als de ouders en men heeft een betere ingang naar de
ouders toe, die daardoor minder kans hebben te zeggen dat zij geen Prejop-
hulp nodig hebben. Het formuleren van een `aansprekend', praktisch hulp-
aanbod in combinatie met een meer vasthoudende houding kan hierbij van
grote invloed zijn.
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In hoofdstuk 3 kwam het aantal jongeren aan de orde dat door Prejop is
verwezen of begeleid. In de periode april 1989 t/m juni 1990 zijn 50 jon-
geren door Prejop zelf begeleid, 94 jongeren werden verwezen naar een
andere hulpverlenende instantie. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens
de werkwijze bij begeleiding door Prejop en de werkwijze bij verwijzingen
aan de orde.

6.1 Door Prejop geboden begeleiding

6.1.1 Gegevensverzameling

Wanneer een preventiewerker begeleiding van een jongere nodig acht, stelt
hij of zij een begeleidingsplan op. In dit begeleidingsplan wordt aangegeven
aan wie de begeleiding geboden zal worden, wat de doelstelling van de
begeleiding is, en wordt verslag gedaan van de ondernomen acties, de pro-
blemen die tijdens de begeleiding zijn ondervonden en de resultaten die zijn
geboekt.

De begeleidingsplannen zijn lang niet altijd volledig ingevuld, vooral
gegevens met betrekking tot de activiteiten die in het kader van de begelei-
ding ondernomen zijn, en de resultaten daarvan ontbreken nogal eens. Daar-
naast komt het voor dat de preventiewerker (van te voren) een begeleidings-
plan heeft gemaakt, maar niet aan de uitvoering toekomt, omdat de jongere
en/of de ouders zeggen geen hulp nodig te hebben.

6.1.2 Achtergrondgegevens van de begeleide jongeren

Sekse, leeftijd en etniciteit
Onder de 50 jongeren zijn 43 jongens en 7 meisjes. Van deze jongeren zijn
14 Marokkaans (28%), 13 Surinaams-Antilliaans (26%), 12 jongeren (24%)
hebben een andere etnische achtergrond en 11 jongeren (22%) zijn Neder-
lands. Meer dan de helft van de begeleide jongeren (58%) is 14 of 15 jaar
oud, 10 jongeren (20%) zijn 12 of 13 jaar oud, 9 jongeren (18%) behoren
tot de groep 16- en 17-jarigen en 2 jongeren (4%) zijn 7 en 11 jaar oud.

De groep begeleide jongeren wijkt met betrekking tot sekse en etnische
achtergrond niet af van de totale groep door Prejop bereikte jongeren. Er is
wel een leeftijdsverschil: onder de begeleide jongeren zijn verhoudings-
gewijs veel 14- en 15-jarigen. Dit komt overeen met hetgeen al in de hoofd-
stukken 4 en 5 werd geconcludeerd: bij de jongeren onder de 14 jaar is er
minder vaak sprake van problemen op school, thuis en in de vrije tijd.
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Tabel 27: Genoemde doelen in de begeleidingsplannen

Hoofdstuk 6

doel aantal keer genoemd

invulling vinden voor de vrije tijd 21
verbeteren relatie jongere en ouders 19
ouders ondersteunen in de opvoeding 18
informatie verzamelen 17
vertrouwen winnen/motiveren voor hulp 17
verwijzing tot stand brengen 16
gedragsverandering 13
informatie geven 9
schoolsituatie verbeteren 7
verbeteren relaties binnen het gezin 4
overige 6

Politiecontacten en andere hulp
Er zijn 11 jongeren aan wie v66r hun contact met Prejop al eens hulp is
verleend door een andere instelling (o.a. PPI, Riagg, GG&GD, Raad voor
de Kinderbescherming). Twee jongeren hadden al hulp op het moment dat
ze met Prejop in aanraking kwamen.

Van de begeleide jongeren zijn er 9 die tijdens het contact met Prejop
nog verschillende keren bij de jeugdpolitie komen. Bij het eerste politie-
contact willen deze jongeren en hun ouders doorgaans niets van Prejop
weten. Bij een tweede of derde politiecontact zijn de preventiewerkers
vasthoudender en lukt het meestal wel om hulp te verlenen.

6.1.3 Begeleidingsplan

De preventiewerkers onderkennen bij 48% van de jongeren voor wie zij
begeleiding nodig achten, op meer dan 3 gebieden problemen. Bij 32%
noemen zij twee probleemgebieden en in 14% wordt 1 probleemgebied
genoemd. Bij 3 jongeren zijn de problemen op het moment dat de preven-
tiewerker begeleiding nodig acht, nog onduidelijk. De meest genoemde
probleemgebieden zijn de relatie tussen de ouders en de jongere, school, de
vrijetijdsbesteding en financiën, maar ook het politiecontact en de relaties
binnen het gezin worden redelijk vaak genoemd (bijlage 5, tabel 35). Er is
geen verschil in het aantal of soort genoemde probleemgebieden met betrek-
king tot sekse, etnische achtergrond en leeftijd. De doelen die de preven-
tiewerkers zich bij de begeleiding stellen (tabel 27), sluiten aan bij de
gesignaleerde probleemgebieden.

6.1.4 Uitvoering van het begeleidingsplan

Bij nadere beschouwing van de begeleidingsplannen blijkt dat de 50 bege-
leidingszaken onder te verdelen zijn in vijf groepen: In 23 gevallen is er
sprake van daadwerkelijke begeleiding; het gaat dan om regelcontacten o.a.
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op het gebied van de schoolsituatie en/of de vrijetijdsbesteding of langer-
durende begeleiding van de jongere en/of zijn ouder(s). Bij 4 jongeren is er
een begin gemaakt met de begeleiding, maar moest deze voortijdig beëin-
digd worden omdat de jongere (2) of de ouders (2) zeggen geen hulp (meer)
te wensen. In 5 begeleidingszaken is sprake van een (terug)verwijzing; in
deze gevallen hebben de ouders of de school al zelf het initiatief genomen
om hulp te zoeken. Prejop biedt dan ondersteuning bij het tot stand komen
van de hulpverlening. Dan zijn er 11 begeleidingszaken waarin het, ondanks
verschillende pogingen van de betrokken preventiewerker, niet gelukt is
hulp te bieden aan de jongere en/of zijn ouders. De jongere of de ouders
wensen geen hulp of het lukt de preventiewerker niet om na de taxatie-
gesprekken verder in contact te komen met de jongere en/of de ouders.
Tenslotte zijn er 7 begeleidingszaken waarvan de begeleidingsplannen niet
of slechts gedeeltelijk zijn ingevuld. Bij deze zaken is er wel een taxatie
uitgevoerd en waarschijnlijk is er ook sprake van een (uitgevoerde) begelei-
ding, maar daarover zijn geen gegevens beschikbaar. Er zijn geen verschil-
len gevonden in de samenstelling van deze vijf groepen met betrekking tot
sekse, etniciteit en leeftijd.

Ondernomen activiteiten
De in het kader van de begeleiding ondernomen activiteiten zijn onder te
brengen in 6 categorieën: info rmatieverzamelende gesprekken (informatie
verzameling over de situatie van de jongere); informatieve, advies- en be-
middelingsgesprekken (bijvoorbeeld: informatie geven over wat een sum-
mier rapport c.q. een proces-verbaal inhoudt; adviseren om de krant na te
pluizen op baantjes; adviseren contact op te nemen met een andere hulpver-
lenende instelling); het verlenen van een concrete dienst (meegaan naar de
zitting; informatie aanvragen over club- en buurthuizen; contact opnemen
met advocaat); het geven van een opdracht (maken van een weekkaart;
maken van een wenskaart; verwachtingen naar gezinsleden toe opschrijven;
opstel maken); afspraken maken (afspraken maken over huisregels; op tijd
thuiskomen; zakgeld enz.) en overleg met derden (informatie-uitwisseling
met een andere hulpverlenende instantie, met school, met de politie).

6.1.5 Afsluiting van de begeleidingszaken

Bij de 23 zaken waarbij sprake is van daadwerkelijke begeleiding zeggen
de preventiewerkers dat zij in 18 zaken (78%) de doelstellingen hebben
bereikt. In de overige gevallen zijn de doelstellingen slechts gedeeltelijk
bereikt. Van beide gevallen wordt hieronder aan de hand van citaten uit de
begeleidingsplannen een voorbeeld gegeven. Als eerste een voorbeeld van
een zaak waarbij de doelstellingen volgens de preventiewerker zijn bereikt:

Hoe is de situatie waargenomen en geïnterpreteerd:
`A. zegt zich vaak thuis te vervelen en dan gaat hij naar buiten waar hij
zich dan ook gauw verveeld. Op de nieuwe school kan hij niet zo best
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aarden; hij wil terug naar de oude school. De familie vindt het vervelend
dat hij nooit meeëet. Hij komt wanneer hij honger heeft. '

Wat is de reden voor het beëindigen van de Prejop-hulp:
`Doelstelling bereikt, positieve resultaten: A. kan niet terug naar de oude
school en heeft zich daarbij neergelegd; hij heeft een krantenwijk; doet
meer aan sport en eet meer samen met de familie. '

Vervolgens een geval waarbij de doelstellingen gedeeltelijk zijn bereikt:

Hoe is de situatie waargenomen en geinterpreteerd:
B. is een beetje verwend kind. Loopt over moeder heen. Respecteert wel
zijn vader. B. wil nauwelijks praten. Heeft scheiding [van zijn ouders]31
en de consequenties daarvan niet verwerkt (daar werd namelijk niet over
gepraat). '

Wat is de reden voor het beëindigen van de Prejop-hulp:
`Er uitgehaald wat erin zat. Het gaat nu redelijk. Verwijzing [naar een
Boddaertcentrum, omdat moeder overdag werkt] niet gelukt. Met moeder
en zoon gaat het duidelijk een stuk beter; B. doet nu z'n best op school;
vader en moeder praten iets meer met elkaar [over de afstemming van
de opvoeding van B.], maar vader laat toch het grote deel van de opvoe-
ding/verantwoordelijkheid aan moeder over. '

Bij de 4 zaken waarbij de begeleiding gestart was, maar voortijdig beëin-
digd moest worden omdat de ouders (2) of de jongere (2) geen hulp wens-
ten, zeggen de preventiewerkers dat er, bij alle vier zaken, ondanks het
voortijdige einde van de begeleiding wèl enkele resultaten geboekt zijn.
Een voorbeeld hiervan is het volgende citaat uit één van de begeleidings-
plannen:

Hoe is de situatie waargenomen en geinterpreteerd:
`Moeder vertelde dat C. het prima thuis doet, maar buiten is hij altijd
bezig met andermans muur of deur te bekladden met allerlei kleuren verf.
Hier wilde zij graag hulp bij hebben. Op school ging het vorig jaar niet
goed, dit jaar gaat hij zijn best doen. '

Wat is de reden voor het beëindigen van de Prejop-hulp:
`C. wenst geen hulp meer. C. heeft zelf telefonisch (meerdere malen)
contact gehad met het buurthuis. Hij had zelf een groepje geselecteerd
dat mee zou doen [met een graffiti-project]. Het buurthuis heeft helaas
voorlopig geen geld (waarschijnlijk eind dit jaar wel) voor een grafti-
project. C heeft dus wel actie ondernomen. Aangeboden om hem te hel-
pen zoeken naar andere mogelijkheden om graffiti op een legale wijze uit
te voeren. Hier is hij niet op ingegaan. '

31 De o merkin en tussen hakenp g [ ] zijn van de onderzoekers en bedoeld ter verduidelijking.
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Tabel 28: Duur van de begeleidingen
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duur aantal begeleidingen
absoluut %

1 week tot 1 maand 3 7,2
1 tot 2 maanden 7 16,5
2 tot 3 maanden 11 26,2
3 tot 4 maanden 11 26,2
4 tot S maanden 4 9,6
5 tot 6 maanden 6 14,3

totaal 42 100

Bij de groep jongeren die uiteindelijk (terug)verwezen zijn (5 jongeren)
zeggen de preventiewerkers eveneens dat niet altijd alle doelstellingen zijn
verwezenlijkt, maar dat er wel enkele resultaten zijn geboekt. Zo schrijft
één van de preventiewerkers in het begeleidingsplan:

Hoe is de situatie waargenomen en geinterpreteerd:
`Er zijn veel problemen. Moeder heeft geen of nauwelijks grip op D. Zij
lijkt van hem afhankelijk. Omdat D. niets wil, zijn er een aantal gesprek-
ken nodig om hem "warm" te maken voor verwijzing.'

Wat is de reden voor het beëindigen van de Prejop-hulp:
`Hulp aanwezig. Ik kreeg inderdaad het vertrouwen van D. zodat ik thuis
iets kon veranderen (muziek zachter, meer spelletjes i. p. v. stoeien met
moeder) en ik kon hem motiverén voor verdere hulp. Het bleek dat er al
hulp aanwezig was, maar moeder kon dat wegens taalproblemen niet
goed zeggen en D. was er weliswaar een keer geweest, maar wist niet
waarom, hij dacht voor school). '
[De preventiewerker heeft contact opgenomen met de hulpverlenende
instelling en de zaak overgedragen/terugverwezen.]

Van de laatste groep begeleidingszaken (7), waarvan de begeleidingsplannen
niet of slechts gedeeltelijk zijn ingevuld, zijn geen gegevens beschikbaar
over de beëindiging van de begeleiding.

6.1.6 Duur van de begeleidingen

Op basis van de datum waarop de taxatiefase is beëindigd en de datum
waarop de begeleiding is afgerond, kan een indruk gekregen worden van de
duur van de begeleidingen (tabel 28).

Op het eerste gezicht lijkt bijna de helft van de begeleidingen twee tot
vier maanden te duren; 20% lijkt tussen één week en twee maanden en
10% tussen vier en zes maanden te duren. Uit de begeleidingsplannen komt
echter naar voren dat de activiteiten in de praktijk vaak geconcentreerd zijn
in een kortere periode; door vakanties en overname van begeleidingszaken
van een collega zijn er periodes waarin er geen actie ondernomen wordt.
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Tabel 29: Aantal contacten in het kader van de begeleidingen

aantal contacten met
jongere

met
ouders

met
anderen

totaal

geen contact - 2 17 -
1 contact 2 6 12 -
2 of 3 contacten 30 26 14 3
4 tot 9 contacten 18 16 7 34
10 of meer contacten - - - 13

Aantal contacten
Naast de duur van de begeleiding kan ook het aantal contacten (mondeling,
schriftelijk of telefonisch) tussen de preventiewerkers en de bij de begelei-
ding betrokkenen geschat worden. Het betreft een inschatting aangezien
niet duidelijk is of alle contacten die de preventiewerkers in het kader van
een begeleiding gehad hebben, ook vermeld staan in de begeleidingsplannen
(tabel 29).

Wanneer alle contacten bij elkaar opgeteld worden, blijkt dat er in ruim
twee derde van de begeleidingszaken sprake is van vier tot negen contac-
ten. Bij ruim een kwart is sprake van tien of meer contacten (maximaal 20)
tussen de preventiewerker en de jongere, zijn ouders en derden. In 3 bege-
leidingszaken blijft het beperkt tot twee tot drie contacten in het totaal. Er
zijn geen verschillen gevonden in het aantal contacten in het kader van de
begeleiding (totaal aantal en het aantal contacten met jongere, ouders en
anderen apart) tussen de naar sekse, etniciteit en leeftijd onderscheiden
groepen begeleide jongeren.

6.1.7 Conclusie begeleidingen

Het aantal zaken waarin Prejop daadwerkelijk begeleiding heeft gegeven, is
klein, het gaat om 23 zaken. Uit de in het kader van de begeleiding onder-
nomen activiteiten wordt duidelijk dat de preventiewerkers in hun hulp
gericht zijn op het geven van praktische hulp, men gebruikt opdrachten als
het maken van een wenskaart om gesprekken te voeren, er wordt geadvi-
seerd, dingen op- en uitgezocht en afspraken gemaakt met de gezinsleden
die bij een later bezoek gecontroleerd kunnen worden.

De meeste begeleidingszaken nemen ná de taxatie nog een maand of vier
in beslag, waarmee de totale duur van de Prejop-bemoeienis al gauw op
een half jaar komt. De termijn van 4 maanden wordt daarmee ruim over-
schreden. Het aantal contacten in al deze maanden is gering. Het aantal
contacten zou, gezien het doel van Prejop om `kortdurende, praktische hulp
op korte termijn'. te bieden, geintensiveerd moeten worden.
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6.2 Door Prejop gerealiseerde verwijzingen

6.2.1 Gegevensverzameling

77

Wanneer een preventiewerker verwijzing van een jongere nodig acht, wordt
er een verwijsplan opgesteld. In het verwijsplan wordt aangegeven wat de
reden voor verwijzing is, met welk doel er verwezen wordt, welke hulp-
verlenende instellingen geschikt zijn en welke acties ondernomen zijn om
de verwijzing tot stand te brengen.

Van 65 van de 94 verwezen jongeren is een dergelijk plan beschik-
baar?' Deze handelen over 37 zogenaamde `terugverwijzingen' en 28
zogenaamde `doorverwijzingen', maar zijn niet allemaal volledig ingevuld;
vooral de gegevens met betrekking tot de in het kader van de verwijzing
ondernomen activiteiten ontbreken.

Voor de beschrijving van de verwijzingen wordt naast de verwijsplannen
gebruik gemaakt van de vragenlijsten die telefonisch afgenomen zijn bij de
hulpverlenende instellingen waarnaar Prejop jongeren heeft verwezen.
Nagegaan is of er vanuit Prejop contact is geweest met de verwijsinstantie,
hoe de overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden en of de desbetreffende
jongere nog in behandeling is bij die hulpverlenende instelling.

6.2.2 Achtergrondgegevens van de verwezen jongeren

Sekse, leeftijd en etniciteit
De groep verwezen jongeren bestaat uit 73 jongens en 21 meisjes. Van
deze jongeren zijn er 27 Surinaams-Antilliaans (28,7%), 25 Marokkaans
(26,6%), 21 jongeren (22,3%) zijn Nederlands en 12 jongeren (12,8%)
hebben een andere etnische achtergrond. Ruim een derde van de verwezen
jongeren (34=36,2%) is 14 of 15 jaar oud, 33 (35,1%) zijn 16 of 17 jaar
oud, 19 jongeren (20,2%) zijn 12 of 13 jaar oud en 8 jongeren (8,5%)
behoren tot de leeftijdsgroep van 6- tot 11 jarigen.

Deze groep jongeren wijkt met betrekking tot sekse en etnische achter-
grond niet af van de totale groep door Prejop bereikte jongeren. Er is,
evenals bij de begeleide jongeren, wel een leeftijdsverschil: er zijn verhou-

32 Dit heeft te maken met het feit dat de verwijzingen voor ongeveer twee derde uit zoge-
naamde 'terugverwijzingen' bestaan. In hoofdstuk 5 kwam al aan de orde dat in 54 van de
94 gevallen 'al hulp' aanwezig was. Het ontbreken van de verwijsplannen over deze zaken
is vooral te wijten aan de onduidelijkheid die bij preventiewerkers heerst over de vraag
wanneer een zaak als 'verwijzing' aangemerkt moet worden en wanneer niet. Aan de ene
kant zijn er preventiewerkers die een zaak als verwijzing registreren wanneer tijdens de
taxatie duidelijk wordt dat er al een andere hulpverlenende instantie bij de jongere of het
gezin betrokken is, aan de andere kant zijn er preventiewerkers die een dergelijke zaak als
'afsluiten/opleggen' registreren en als reden daarvoor opgeven 'er is al hulp'. In dit laatste
geval blijft onduidelijk wat de preventiewerker in het kader van de 'terugverwijzing' heeft
ondernomen. Naast de 54 'al hulp' zaken zijn er 10 zaken waarbij uit het verwijsplan blijkt
dat het gaat om een 'terugverwijzing'. De overige 30 jongeren zijn door Prejop zèlf ver-
wezen ('doorverwijzingen').
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dingsgewijs veel 14- tot 17-jarigen die door Prejop verwezen worden. Dit
komt overeen met hetgeen al in hoofdstuk 4 werd geconcludeerd: bij de
jongeren van 6 tot 13 jaar is er minder vaak sprake van problemen op
school, thuis en in de vrije tijd.

Politiecontacten en eerdere hulp
Er zijn 34 jongeren die v66r hun contact met Prejop al eens met een andere
hulpverlenende instelling te maken hebben gehad (o.a. PPI, Riagg, voogdij-
verenigingen, Raad voor de Kinderbescherming, dag- of crisisopvang,
jeugdpsychiatrische instelling en GG&GD). Op het moment van het politie-
contact zelf hadden 64 jongeren hulp van een andere instelling.

Geen van de verwezen jongeren is in de periode dat Prejop contact met
hen had, nog een keer bij de jeugdpolitie gekomen.

6.2.3 Verwijsplan

Bij de verwijzingen worden minder problemen genoemd dan bij de begelei-
dingen. In bijna 25% van de gevallen worden meer dan drie probleemge-
bieden genoemd en in 25% zijn dat er twee. Bij 17% noemen de preventie-
werkers slechts 1 probleemgebied, in 23 % van de gevallen is geen infor-
matie beschikbaar. De problemen die genoemd worden en hun frequentie
verschillen niet van de begeleidingszaken (bijlage 5, tabel 35). Ook hier
zijn de belangrijkste probleemgebieden: de relatie tussen ouders en jongere,
school, vrijetijdsbesteding, de relaties binnen het gezin en het politie-
contact.

6.2.4 Redenen voor verwijzing en voorgenomen acties

Bij de helft van de `doorverwijzingen' (14 van 28) noemen de preventie-
werkers een complexe problematiek de reden voor verwijzing. Er is dan
bijvoorbeeld sprake van gedragsproblemen van de jongere op school en/of
thuis, problemen tussen de jongere en zijn ouders, verwaarlozing of gok-
verslaving. Bij deze zaken wordt (langdurige) begeleiding van de jongere
en/of zijn ouders over het algemeen als doel van de verwijzing genoemd.
Soms wordt een meer specifiek doel genoemd, zoals hulp bieden bij ver-
slavingsproblematiek of het bieden van (praktische) ondersteuning bij de
opvoeding.

Bij negen `doorverwijszaken' zeggen de preventiewerkers dat een andere
instantie (bijvoorbeeld school of een kinderarts) al bezig was met de ver-
wijzing van de jongere of de ouders naar een hulpverlenende instelling.
Prejop speelt bij deze zaken een bemiddelende rol. Drie jongeren zijn
`doorverwezen' naar Halt: de preventiewerker noemt het kunnen leren uit
het delict en de consequenties daarvan, de reden voor verwijzing.

De informatie over de in het kader van de verwijzing ondernomen acties
is erg minimaal ingevuld. Bij de meeste `terugverwijzingen' kondigen de
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preventiewerkers aan de verwijsinstelling te zullen informeren over het
politiecontact van de jongere. Bij de `doorverwijzingen' nemen de preven-
tiewerkers zich o.a. voor contact op te nemen met de verwijsinstelling;
een informatief gesprek te voeren met jongere en ouders over de verwijs-
instelling; naam, adres en telefoonnummer van de verwijsinstelling aan de
jongere te geven of aanwezig te zijn bij het kennismakingsgesprek tussen
jongere, ouders en verwijsinstelling.

6.2.5 Afsluiting van de verwijszaken

Van de `terugverwijzingen' is niet bekend wat er afgesproken is met de
verwijsinstantie. Waarschijnlijk blijft het bij de melding van het politiecon-
tact van de jongere. Bij de `doorverwijszaken' met complexe problematiek
komt lang niet altijd een verwijzing tot stand. Er zijn zaken waarin de pre-
ventiewerker vindt dat er verwezen moet worden, maar jongere en ouders
dat niet willen. Soms blijkt er dan al een onderzoek te lopen van de Raad
voor de Kinderbescherming en is er dus een andere ingang om (gedwongen)
hulp op gang te brengen. Soms wordt volstaan met het geven van het advies
aan de ouders om contact op te nemen met een bepaalde instelling. Wan-
neer Prejop een bemiddelende rol speelt, is onduidelijk wat de uitkomst van
de verwijzing is.

6.2.6 Duur van de verwijzingen

Zowel bij de `terugverwijzingen' als bij de `doorverwijzingen' is de zaak
meestal direct bij het einde van de taxatie afgerond. Een klein deel van de
zaken `loopt' wat langer, waarschijnlijk omdat het niet direct lukt contact te
leggen met de verwijsinstantie. Van de `doorverwijzingen' is ongeveer de
helft binnen een maand afgerond.

6.2.7 Overdracht naar de verwijsinstanties

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de bij de verwijsinstellingen
verzamelde informatie. Een overzicht van de instellingen waarnaar Prejop
jongeren heeft (terug)verwezen is opgenomen in tabel 36 van bijlage 5.

Contact met Prejop
Bij de `terugverwijzingen' hebben de verwijsinstanties telefonisch contact
gehad met Prejop; meestal was dit een eenmalig contact maar soms nood-
zaakte de terugverwijzing tot meer contacten. In drie gevallen heeft de ver-
wijsinstantie bezoek gehad van een preventiewerker, al dan niet samen met
jongere en ouders. In 6 zaken heeft de verwijsinstantie geen contact gehad
met Prejop. Bij de jongeren die vanwege een complexe problematiek zijn
`doorverwezen', is in 10 van de 14 gevallen contact met Prejop geweest.



80 Hoofdstuk 6

Doorgaans was dat telefonisch, in 4 gevallen is Prejop aanwezig geweest
bij het eerste gesprek van jongere en ouders met de `nieuwe' hulpverlener.
Bij de overige `doorverwijzingen' is alleen telefonisch contact geweest
tussen de instellingen en Prejop.

Inschatting Prejop en inschatting instellingen
Opvallend is dat bij de `terugverwijzingen' in 15 van de 37 gevallen geen
informatie over de probleemgebieden beschikbaar is van de kant van de
preventiewerkers terwijl de `nieuwe' hulpverleners wèl problemen signale-
ren (variërend van 1 tot 9 genoemde probleemgebieden). Verder worden er
over het algemeen door de `nieuwe' hulpverleners meer probleemgebieden
genoemd dan door de preventiewerkers. Bij de 3 groepen 'doorverwijzin-
gen' komt de inschatting van de `nieuwe' hulpverlener voor wat betreft het
aantal genoemde problemen in grote lijnen overeen met de inschatting van
Prejop.

Hulp door verwijsinstellingen
Van de 37 `terugverwezen' jongeren waren er ten tijde van de telefonische
enquête nog 18 in behandeling van de verwijsinstantie, bij 14 jongeren was
de begeleiding afgesloten en van één jongere ontbreken de gegevens. Als
reden voor beëindiging van de hulpverlening zeggen de 'nieuwe' hulpver-
leners dat jongere of ouders geen hulp wensten (5x), dat zij hebben moeten
doorverwijzen (3x), dat de jongeren onbegeleidbaar waren (2x) of dat de
verwezen jongeren buiten de doelgroep vallen (3x). Bij één jongere zegt de
hulpverlener de begeleiding te hebben afgesloten omdat het doel bereikt is.
Van de 'doorverwezen' jongeren waren er ten tijde van de enquête zes nog
in begeleiding bij de verwijsinstantie. Bij de overige jongeren was de
behandeling afgesloten omdat de jongere doorgestuurd was naar een andere
hulpverlenende instelling (4x), het hulpverleningsdoel bereikt was (4x), er
een ondertoezichtstelling werd uitgesproken (lx), de jongere geen hulp
wilde (lx) of volgens de 'nieuwe' hulpverlener afgesproken was dat Prejop
de zaak verder zou afhandelen (lx).

Mening over Prejop
Elf hulpverleners vertellen dat zij prettig met Prejop hebben samengewerkt;
het contact is goed verlopen en men vindt het belangrijk dat er snel aan-
dacht geschonken wordt aan de jongeren na hun politiecontact. Er zijn acht
hulpverleners die vinden dat Prejop niet duidelijk genoeg is: het is vaak
niet bekend wat Prejop precies doet, wat Prejop te bieden heeft en hoelang
de preventiewerkers met de jongeren bezig blijven. Ook vinden zij de pre-
ventiewerkers niet erg duidelijk in de informatie die zij geven met betrek-
king tot de jongere en zijn situatie. Twee hulpverleners vinden het jammer
dat men het project gestart is met onervaren krachten, voor dit Prejop-werk
zijn meer ervaren mensen nodig, terwijl één hulpverlener hierin een grond
zien om Prejop maar op te heffen. De overige hulpverleners hebben geen
mening over Prejop geformuleerd.
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6.2.8 Conclusie verwijzingen

Het blijkt bij de verwijzingen vooral te gaan om 'terugverwijzingen'. Der-
gelijke verwijzingen hebben niet zo veel om het lijf. Veelal wordt het feit
dat de jongere bij de politie en Prejop is geweest, telefonisch doorgegeven
aan de reeds bij de jongere betrokken instelling. Uit de informatie van de
verwijsinstellingen blijkt dat Prejop in drie gevallen, of alleen, of met de
jongere en ouders op bezoek is gegaan bij de 'nieuwe hulpverlener'.

Het aantal echte 'doorverwijzingen', waarbij Prejop zèlf op zoek gaat
naar een passende hulpverlenende instelling, is klein (14 zaken) ook wan-
neer de verwijzingen naar Halt (3 zaken) erbij geteld worden. De activi-
teiten die Prejop onderneemt om dergelijke 'doorverwijzingen' tot stand
te brengen, blijven vooralsnog onduidelijk. In de verwijsplannen wordt
vooral contact opnemen met de instelling genoemd. Uit de gegevens van de
'nieuwe' hulpverlenende instanties blijkt dat het veelal blijft bij telefonisch
contact, hoewel bij 4 jongeren de preventiewerker ook aanwezig was bij
het eerste gesprek tussen de jongere, ouders en de nieuwe instantie.

Opvallend is dat bij de 'terugverwijzingen' het aantal door Prejop
genoemde probleemgebieden veel kleiner is dan het aantal dat door de
'nieuwe' hulpverleners genoemd wordt. Blijkbaar stoppen de preventiewer-
kers met de taxatie zodra duidelijk wordt dat er een andere instantie in het
spel is. Het aantal genoemde probleemgebieden bij de begeleidingszaken is
overigens vaak groter dan bij de verwijzingen terwijl er geen verschil is
tussen de genoemde probleemgebieden. Het lijkt er daarom op dat de pre-
ventiewerkers er eerder toe neigen 'ernstige' zaken zèlf te begeleiden en
minder ernstige zaken te verwijzen.

Uit de enquête onder de verwijsinstanties is duidelijk geworden dat 24
van de 65 verwezen jongeren nog hulp hebben. Bij de overige jongeren is
de zaak afgesloten, en in slechts 5 gevallen is dat omdat het doel bereikt is.
De instellingen blijken ná de verwijzing door Prejop nog verder te verwij-
zen, de jongeren als 'niet te begeleiden' of 'buiten de doelgroep vallend' te
bestempelen en te maken te krijgen met jongeren of ouders die geen hulp
van hen willen.

Aan een goede verwijzing zit blijkbaar meer vast dan een telefoontje.
Een goede inschatting van de situatie door Prejop en overleg met de (terug-)
verwijsinstantie blijkt noodzakelijk om te voorkomen dat mensen na ver-
wijzing bij een verkeerder instantie terechtkomen en afhaken. De preventie-
werkers vertellen in de interviews met hen dat er veel tijd gaat zitten in het
motiveren van jongere en ouders voor een verwijzing. Helaas is deze inves-
tering in de verwijsplannen niet terug te vinden.

Daarnaast is het zo dat lang niet alle instellingen op de hoogte zijn van
het werk van Prejop. Ook na contact met Prejop blijken er nog vele ondui-
delijkheden te zijn en niet alle instellingen zijn onverdeeld enthousiast over
Prejop. Een goede PR over het Prejop-werk en duidelijke afspraken met de
voor verwijzing in aanmerking komende instellingen is nodig om de samen-
werking op dit gebied te verbeteren.



7 Effect van de Prej op-bemoeienis

In dit hoofdstuk komt de onderzoeksvraag naar het effect van Prejop aan de
orde. Eerst wordt ingegaan op de organisatie van de nameting en wordt een
verantwoording gegeven van de opzet van de effectmeting. Daarna wordt
nagegaan of er verschil is tussen de respons- en non-responsgroep op de
nameting. Tot slot wordt verslag gedaan van de verschillen tussen de voor-
en nameting.

7.1 Organisatie van de nameting

De voormeting (waarvan in hoofdstuk 4 verslag is gedaan) is afgenomen in
de periode januari tot en met juni 1990. In die periode zijn 243 jongeren
geinterviewd. In totaal hebben 38 jongeren en/of ouders na de voormeting
kenbaar gemaakt niet benaderd te willen worden voor een nameting. Daar-
om zijn 205 adressen benaderd voor het afnemen van een vervolginterview.
Bij alle jongeren heeft het vervolg interview ongeveer een half jaar ná het
eerste interview plaats gevonden.

De nameting liep, wegens de zomervakantie, van september (voor de
jongeren die in januari geïnterviewd waren) tot en met december 1990 (voor
de jongeren die in juni geinterviewd waren). De periode tussen voor- en
nameting is kort, maar kon gezien de looptijd van het project en de nood-
zaak van snelle rapportage beslist niet langer zijn. De afgenomen vragen-
lijsten waren gelijk aan die op de voormeting.

De interviews zijn afgenomen door 6 enquêteurs/trices van het Amster-
damse onderzoeksbureau Veldkamp: 2 Nederlandse, 2 Marokkaanse, 1
Surinaamse en 1 Turkse. Via bureau Veldkamp werden door het WODC
verzorgde en vertaalde brieven verzonden aan de jongere en aan zijn/haar
ouders met daarin uitleg over Prejop, het evaluatie-onderzoek en de vragen-
lijst die afgenomen zou worden. De enquêteurs/trices bezochten de adres-
sen enkele dagen na de verzending van de brief. Trof men niemand thuis,
dan moest men nog minstens driemaal, op andere dagen en tijdstippen, pro-
beren contact te leggen. De afname van de interviews is zonder problemen
verlopen.

Van de 205 te benaderen adressen zijn er 14 uiteindelijk niet door de
enquêteurs/trices benaderd: 2 daarvan lagen te ver van Amsterdam, van 3
adressen werd de introductiebrief als onbestelbaar retour ontvangen, 2 res-
pondenten meldden zich telefonisch af bij Veldkamp en 7 respondenten
meldden zich af bij het WODC. Zodoende bleven er 191 te benaderen
adressen over. Met 116 jongeren en één van hun ouders kon een gesprek
gevoerd worden (60,7%). Bij de overige 75 lukte het niet de vragenlijst af
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Tabel 30: Aantal benaderde, geslaagde en niet geslaagde interviews

benaderd

geslaagd
niet geslaagd

fout adres
adres onbewoond
respondent ziek
weigering
respondent 4x niet thuis
afgekeurd

Hoofdstuk 7

aantal %

191 100

116 60,7
75 39,3

19 9,9
1 0,5
1 0,5

38 19,9
15 7,9

1 0,5

te nemen om de volgende redenen: 19 adressen bleken niet te kloppen, één
adres was onbewoond, Mn respondent was ziek, 15 respondenten waren 4
keer of vaker niet thuis en 38 respondenten wilden niet aan het onderzoek
meewerken.

Daarvan waren 31 weigeringen van de jongere zelf en 7 van de ouders.
Als reden gaven de jongeren op `geen zin te hebben', `er niets meer mee te
maken te willen hebben' en `niet aan het incident herinnerd te willen wor-
den'. Vijf jongeren zeiden al eerder te hebben gezegd niet meer mee te
willen doen. Bij 3 jongeren waren de ouders onbereikbaar en zonder toe-
stemming van de ouders mochten zij niet mee doen. De 7 ouders wilden
pertinent niet dat hun kind in het vervolgonderzoek werd betrokken (tabel
30). Met 1 respondent is wel een gesprek gevoerd, maar het materiaal was
zo onvolledig dat het tot de non-respons is gerekend.

7.2 Respons en non-respons op de nameting

Er is tussen de groep die wel meegedaan heeft aan de nameting en de groep
die dat niet heeft gedaan, geen verschil voor wat betreft etnische achter-
grond, mate van problematiek volgens de voormeting, het aantal zelf op-
gegeven delicten op de voormeting en of men wel of niet door Prejop is
benaderd na het politiecontact (bijlage 5, tabellen 37 t/m 39).

Tussen beide groepen is wel een leeftijdsverschil. Binnen de groep die
wel aan de nameting heeft meegedaan, bevinden zich wat meer jonge kin-
deren en minder jongeren van 14 jaar en ouder dan in de groep die niet aan
de nameting heeft meegedaan (tabel 31).

Bovendien bleken mensen iets vaker bereid mee te werken aan de na-
meting wanneer ook Prejop contact met hen heeft gehad (tabel 32). Met
precies de helft van de jongeren op de nameting (58) heeft Prejop contact
gehad.
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Tabel 31: Wel/niet meegedaan aan de nameting en leeftijd, in %
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nameting s11 jr. 12-13 jr. 14-15 jr. 16-17 jr.
(N=31) (N=56) (N=87) (N=69)

wel meegedaan 64,5 58,9 41,4 39,1
niet meegedaan 35,5 41,1 58,6 60,9

X2(3)=9,8; p<0,05

Tabel 32: Wel/niet meegedaan aan de nameting en wel/geen contact met Prejop, in %

nameting Prejop-contact
ja nee

wel meegedaan 58,6 40,3
niet meegedaan 41,4 59,7

X2(1)=7,8; p<0,01

7.3 Experimentele en controlegroep

7.3.1 Indeling van de groepen

In het interimrapport werd de vraag naar het effect van Prejop in twee
onderzoeksvragen verwoord. De eerste vraag luidde: wanneer er besloten
wordt tot verwijzen dan wel begeleiden, hebben deze vormen van hulp dan
een verbetering van de situatie van de jongere tot gevolg? De tweede vraag
was: is de door Prejop geboden hulp van invloed op de politiecontacten van
de naar Prejop verwezen jongeren? In het huidige rapport zijn deze twee
vragen teruggebracht tot één: wanneer Prejop contact heeft gehad met een
jongere en/of zijn/haar ouders, is. deze interventie door Prejop dan van
invloed op de probleemsituatie en het plegen van delicten door de jongere?

De onderzoeksvraag is gewijzigd omdat tijdens het eerste jaar van Pre-
jop duidelijk werd dat het geven van begeleiding of het tot stand brengen
van een verwijzing moeizaam verliep. Al eerder in dit rapport is gewezen
op het feit dat de vele uit te voeren taxaties en het bieden van hulp (bege-
leiding of verwijzing) elkaar in de weg stonden. Het ontbreken van over-
eenstemming over de uitvoering van de taxatie en de te verzamelen infor-
matie in combinatie met de problemen die men tegenkwam bij het afleggen
van de huisbezoeken, heeft ertoe geleid dat in de deskundigheidsbevorde-
ring de aandacht allereerst uitging naar de taxatie. De interventie van Pre-
jop bestond vooral uit de activiteiten tijdens de taxatie. Bovendien werd in
hoofdstuk 5 duidelijk dat sommige preventiewerkers tijdens de taxatiefase
activiteiten ondernemen en daarna de zaak afsluiten zonder te spreken van
een zaak waarin zij begeleiding hebben geboden, terwijl andere preventie-
werkers dergelijke activiteiten als begeleiding benoemen. De twee fasen
zijn in de praktijk niet zo duidelijk gescheiden als door de afzonderlijke
benaming weleens lijkt.
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Tabel 33: Etnische achtergrond en wel/geen contact met Prejop, in %

etnische achtergrond Prejop-contact
ja nee

Nederlands 19,0 51,7
Surinaams-Antilliaans 20,7 20,7
Marokkaans 41,3 19,0
anders 19,0 8,6

Toen eind 1989 bleek dat het aantal zaken waarin overgegaan werd tot het
bieden van hulp (verwijzen of begeleiden) vrij klein was, is overwogen om
de voor- en nameting af te nemen onder de jongeren van wie duidelijk werd
dat zij hulp zouden krijgen van Prejop. Dit was echter niet mogelijk omdat
het vrij lang bleek te duren voordat Prejop de taxatie had afgerond, en
onduidelijk was wat er ging gebeuren.' Een echte voormeting onder de
jongeren was op dat moment niet meer mogelijk omdat er al allerlei ge-
sprekken geweest waren met de jongere, de ouders en eventuele derden.

Daarom is besloten in dit hoofdstuk onder de Prejop-interventie te ver-
staan het contact met de jongere en/of ouders tijdens de taxatiefase met
alles wat daar eventueel op volgt aan begeleiding en verwijzing. De ex-
perimentele groep omvat dan alle jongeren met wie Prejop contact heeft
(N=58), de controlegroep bestaat uit de jongeren met wie Prejop geen
contact heeft gehad (N=58).34 Bij 9 van de 58 jongeren met wie Prejop
contact heeft gehad, is de zaak verwezen en bij 3 jongeren is door Prejop
zelf hulp geboden.

7.3.2 Verschillen tussen experimentele en controlegroep

Er is geen verschil in gemiddelde leeftijd en de leeftijdsverdeling tussen de
groep jongeren die wel en die geen contact met Prejop hebben gehad. Er is
ook geen verschil in mate van probleemsituatie en het aantal zelf opgegeven
delicten op basis van de voormeting. Wel is er een verschil tussen de ver-
schillende etnische groepen. Binnen de groep jongeren met wie Prejop con-
tact heeft gehad, bevinden zich relatief veel Marokkaanse jongeren en rela-
tief weinig Nederlandse jongeren3S (tabel 33). Dat er geen verschil is qua
probleemsituatie, laat zich verklaren door het feit dat de mate van proble-

33 In hoofdstuk 5 kwam al aan de orde dat de taxatie bij de zaken waarin men besloot tot het
geven van begeleiding, veel langer duurde dan bij de overige zaken.
Omdat de toewijzing van jongeren aan de experimentele en controlegroep niet random
heeft plaatsgevonden en de toewijzingsvariabele niet bekend is, kan gesproken worden van
een `non-equivalent control-group design' (Judd en Kenny, 1981).
In hoofdstuk 3 werden geen verschillen geconstateerd tussen de wel en niet bereikte jon-
geren voor wat betreft leeftijd, sekse, etnische achtergrond en aantal gepleegde delicten op
basis van de politieregistratie. Het hier geconstateerde verschil is toe te schijven aan het
feit dat er in de nameting wat meer jongeren zitten die contact met Prejop hebben gehad.

34

35
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Tabel 34: Wel/geen hernieuwd politiecontact en wel/geen Prejop-contact, in %
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hernieuwd
politiecontact

Prejop-contact
ja nee

ja 14,1 15,3
nee 85,9 84,7

X1(1)-0,06; p=0,80

matiek niet afhankelijk is van etnische achtergrond maar van leeftijd, zoals
in hoofdstuk 4 duidelijk werd.

7.4 Vergelijking van voor- en nameting

Met behulp van covariantie-analyse36 is nagegaan of er verschil is tussen
de jongeren met wie Prejop wel en geen contact heeft gehad op de voor- en
nameting. De schalen gezinsfunctioneren, schoolfunctioneren, supervisie
en mate van vrijetijdsbesteding worden in combinatie met elkaar bekeken
waarbij de voormeting geldt als covariaat. Hetzelfde is gedaan voor de
delictschalen op basis van de zelf opgegeven delicten en de delictschalen op
basis van de politieregistratie. Bij geen van deze analyses zijn significante
verschillen gevonden. Er zijn met andere woorden geen verschillen tussen
jongeren die wel en geen contact met Prejop hebben gehad, in hun scores
op de schalen schoolfunctioneren, gezinsfunctioneren, supervisie en vrije-
tijdsbesteding, noch bij het aantal zelf opgegeven delicten en het aantal bij
de politie geregistreerde delicten (bijlage 5, tabel 40).

Politiegegevens
In het halve jaar tussen het politiecontact (voormeting) en het vervolginter-
view zijn 36 van de 243 voorgemeten jongeren nogmaals met de politie in
aanraking gekomen (14,6%). Vier van hen kwamen in dat halve jaar twee-
maal bij de politie en één driemaal. Er is 31 keer proces-verbaal opgemaakt
en 11 keer een summier rapport. Tien jongeren zijn in verzekering gesteld,
van wie drie jongeren meer keren. Er is géén verschil tussen de jongeren
die wel en geen contact met Prejop hebben gehad en het al dan niet opnieuw
bij de politie komen (tabel 34).

36 Cook en Campbell (1979) en Judd en Kenny (1981) wijzen erop dat covariantie-analyse
de meest geschikte analysemethode is bij een `non-equivalent control-group design'. Bij
een dergelijke analyse worden de scores op de nameting gecontroleerd voor de scores op
de voormeting, zodat er een statistische controle plaatsvindt voor de verschillen tussen de
(non-equivalent) groepen. Aan de aannames van parallelliteit van de regressiecurves is in
dit geval voldaan.



8 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit de voorgaande hoofd-
stukken samengevat om de in hoofdstuk 1 gestelde onderzoeksvragen te
beantwoorden. Vervolgens worden aanbevelingen geformuleerd voor het
huidige Prejop-project en voor het starten van dergelijke project in het
algemeen.

8.1 Opzet en organisatie

Rond de opzet en organisatie van Prejop kan geconcludeerd worden dat de
start te snel was. Bij de start van het project zijn de grote lijnen uitgezet
terwijl voor de uitwerking daarvan in de praktijk vertrouwd werd op de
kennis en ervaring van de net aangestelde teamleden. Achteraf gezien was
met het onervaren team een veel grondiger voorbereiding nodig geweest.
Het blijkt van groot belang bij de start van een project als Prejop de doel-
stelling voor alle deelnemers helder te krijgen. Er dient bij de start van een
project een projectplan beschikbaar te zijn waarin de doelstelling, de inhoud
van de activiteiten, de kosten, de samenstelling van het projectteam, de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van projectleider en team uiteenge-
zet worden en waarin procedures vastgesteld worden voor de informatiever-
spreiding. Een dergelijk projectplan dient met alle betrokkenen besproken
te worden. Zeker bij een intercultureel team is het van belang de verschil-
lende ideeën en visies over het projectplan en de inhoud van het werk uit te
spreken en tot één lijn te komen. Bij Prejop gaat het dan om zaken als: wat
zien we als risicofactoren, hoe benaderen we de mensen, wat zeggen we
tegen ouders, hoe vasthoudend zijn we, hoe benaderen we allochtone gezin-
nen, waar letten we op tijdens de taxatie, welke informatie hebben we nodig
en hoe interpreteren we de informatie.

Bij de start van Prejop is deze fase min of meer overgeslagen. Daardoor
zijn er binnen het team verschillende ideeën ontstaan over de doelstelling
van Prejop. Een deel van de preventiewerkers benadrukt het preventieve
doel van het werk, het geven van informatie aan ouders en jongeren over
de gevolgen van politiecontacten, het vertellen over de rol van de school,
de politie en de hulpverlenende instanties in de Nederlandse samenleving.
Deze preventiewerkers zouden graag jongeren die voor het eerst bij de
politie komen, groepsgewijs oproepen en voorlichting geven, en bovendien
in willen gaan op de verzoeken voorlichting te geven op scholen, in buurt-
huizen e.d. Andere preventiewerkers leggen liever meer nadruk op het
begeleiden van jongeren die in de problemen zitten en vinden juist dat de
vele taxaties en `voorlichtende' gesprekken de echte hulpverlening in de
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weg staan. Op korte termijn is duidelijkheid noodzakelijk omtrent de doel-
stelling en de werkwijze opdat er als team gewerkt wordt en Prejop `staat'
voor een bepaalde werkwijze.

Naar aanleiding van het feit dat bij Prejop Den Haag de benadering van
en hulpverlening aan Marokkaanse jongeren minder succesvol verliep, is in
Amsterdam vanaf de start van het project gewerkt met een intercultureel
team. Geconstateerd kan worden dat, in tegenstelling tot de resultaten bij
Prejop Den Haag, de Marokkaanse jongeren en hun ouders even vaak
bereikt worden als de ouders van jongeren met een andere etnische achter-
grond.

8.2 Doelgroep

Omvang
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de doelgroep erg
groot is. Per jaar gaat het om zo'n 1200 jongeren die niet in verzekering
gesteld zijn, onder de 18 jaar oud zijn en in Amsterdam wonen. Met 5 pre-
ventiewerkers komt dit neer op zo'n 20 te benaderen jongeren per maand.
Het benaderen van de (allochtone) jongeren en ouders kost veel tijd, vooral
omdat bij 80% van de jongeren het eerste contact niet bij de jeugdpolitie
tot stand komt en de jongere thuis benaderd moet worden. Iets meer dan de
helft van alle benaderde jongeren wordt bereikt. Vervolgens gaat bij de be-
reikte groep het verzamelen van informatie van start. Wanneer de preven-
tiewerker hulp noodzakelijk vindt, dan wordt er af zelf hulp geboden, af de
jongere en ouders worden verwezen naar een andere instelling. Beide kos-
ten tijd, vergen huisbezoeken, contactlegging met andere instellingen enz.
-Tijd die vervolgens niet besteed kan worden aan nieuw te taxeren zaken.

Bij de start van Prejop werden een aantal prioriteiten ten aanzien van de
doelgroep gesteld: allochtone jongeren, jonge kinderen en first-offenders
gaan voor bij een te grote instroom. Gezien de verdeling van leeftijd en
etnische achtergrond van de jongeren die in 1989 bij de jeugdpolitie bin-
nenkwamen, zijn dit niet de meest geschikte aandachtspunten. De jonge
kinderen (onder de 12 jaar) zijn voor een groot deel allochtone kinderen.
Verder blijkt meer dan 80% van deze groep voor het eerst bij de politie te
komen. De recidivisten zijn vooral te vinden onder de al wat oudere jonge-
ren. Op basis van eerder onderzoek en literatuur is bekend dat vooral het
hebben van politiecontacten op jonge leeftijd en/of recidive belangrijke
risicofactoren zijn. Het verdient daarom aanbeveling de doelgroep - in te
perken aan de hand van deze twee criteria.

Mate van problematiek
Aan de hand van de WODC-lijst is nagegaan in welke mate er, naast het
politiecontact, sprake is van problemen op de gebieden school, thuissituatie
en vrienden en vrijetijdsbesteding. Het blijkt dat de helft van de jongeren
die bij de politie komen, goed functioneert op deze gebieden. Bij een derde



Conclusies en aanbevelingen 91

van de jongeren is sprake van matig functioneren en ongeveer 14% functio-
neert slecht.

De groep jongeren zonder problemen bestaat voor een groot deel uit
jonge kinderen onder de 13 jaar. Onder hen zijn relatief veel Marokkaanse
kinderen. Wat bij deze kinderen zorgen baart, is het feit dat de supervisie
van de ouders over deze kinderen meestal gering is. Deze groep heeft (nog)
geen problemen thuis, op school of in de vrije tijd, en zij zijn doorgaans
voor de eerste keer bij de politie. De geringe supervisie en de jonge leeftijd
bij het politiecontact zijn echter belangrijke risicofactoren. De groep jon-
geren met problemen op één of meer gebieden bestaat vooral uit al wat
oudere, voor een groot deel Nederlandse jongeren.

8.3 Taxatie

Efficiëntie
De taxatie blijkt niet makkelijk te zijn. Het benaderen van (vooral de alloch-
tone) jongeren en hun ouders kost veel tijd, zeker wanneer er geen contact
gelegd is bij de jeugdpolitie en de preventiewerker op huisbezoek moet
gaan. Er blijkt door de procedure rond het verdelen van zaken veel tijd ver-
loren te gaan tussen het politiecontact van de jongere en het eerste gesprek
dat de preventiewerker met de jongere of de ouders voert. Wanneer Prejop
al bij de politie contact legt met de jongere, blijken de ouders minder gele-
genheid te hebben Prejop de deur te wijzen en onderkennen de preventie-
werkers vaker problemen dan wanneer er geen contact is geweest met de
jongere bij de politie. De preventiewerkers blijken verschillende ideeën te
hebben over de informatie die verzameld moet worden om de situatie van
de jongere te kunnen beoordelen. Voor een efficiënte taxatie is het dan ook
noodzakelijk direct bij de politie contact te leggen met de jongere en de
werkwijze binnen het team op elkaar af te stemmen.

Inschatting van de situatie
Wanneer de inschatting van het aantal probleemgebieden door de preventie-
werkers gelegd wordt naast die op basis van de WODC-lijst, blijkt deze in
een derde van de gevallen overeen te komen. In ongeveer de helft van de
gevallen signaleert Prejop minder of geen problemen waar die er volgens
de WODC-lijst wel zijn, en in 7% schat Prejop de situatie ernstiger in dan
de WODC-lijst doet vermoeden. Dit is niet verwonderlijk gezien de ver-
schillende ideeën binnen het team rond de voor een inschatting benodigde
informatie.

8.4 Hoe ziet de hulpverlening eruit?

De vraag naar de inhoud van de hulpverlening door Prejop is moeilijk te
beantwoorden, deels door de kleine groep aan wie, na de taxatie, hulp ver-
leend is, maar zeker ook door de gebrekkige registratie op dit punt. Veel
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van de daadwerkelijke activiteiten blijft onduidelijk evenals de intensiteit
van de hulpverlening.

Van de 50 jongeren bij wie Prejop begeleiding nodig achtte, zijn er uit-
eindelijk 23 daadwerkelijk begeleid en 5 verwezen. Bij hen is het voor de
start van de hulpverlening gestelde doel (deels) bereikt. Bij de overige jon-
geren achtte Prejop hulp nodig terwijl de ouders vonden dat ze het zelf wel
af konden of werd wel een aanvang gemaakt met de begeleiding maar haak-
ten ouders of jongere tijdens de rit af. Met de taxatieperiode erbij over-
schrijden al deze zaken ruimschoots de bij de start van het project gestelde
duur van de Prejop-bemoeienis van 4 maanden. In de meeste gevallen zijn
er in die periode weinig contacten met de jongere, de ouders en derden
geregistreerd.

Wanneer gekeken wordt naar de verwijzingen, dan blijkt het in 64 van
de 94 gevallen te gaan om een zogenaamde `terugverwijzing', waarbij tij-
dens de taxatie duidelijk is geworden dat er al een andere hulpverlenende
instantie bij de jongere of het gezin betrokken is. In die gevallen wordt
doorgaans volstaan met een telefoontje naar de desbetreffende instelling
waarin wordt verteld dat de jongere bij de politie en Prejop is geweest.
Daarnaast zijn er jongeren bij wie Prejop een verwijzing nodig acht en
tijdens de taxatie duidelijk wordt dat de school, de huisarts of een andere
instantie daar ook net mee aan de slag is gegaan. Soms wordt de zaak dan
gezamenlijk opgepakt, soms ook laat Prejop de verwijzing dan over aan de
initiatiefnemer. In 14 zaken heeft Prejop zelf een instelling gezocht om de
jongere en de ouders onder te brengen. Van slechts enkele gevallen is
bekend dat de preventiewerker met de jongere en de ouders mee is gegaan
naar de voor de jongere en ouders nieuwe hulpverlenende instantie.

Op grond van de beschikbare informatie kan gesteld worden dat de begelei-
ding door Prejop zelf en de verwijzingen nauwelijks ontwikkeld zijn. De
verschillende ideeën over de doelstelling en de werkwijze tijdens de taxatie
hebben ertoe geleid dat de aandacht bij de deskundigheidsbevordering voor-
al op de taxatiefase gericht was. Bovendien blijken niet alle preventiewer-
kers gericht te zijn op het bieden van `regelhulp', liever geven zij langdu-
rige begeleiding. Wat onder dergelijke begeleiding moet worden verstaan,
is onduidelijk evenals de meerwaarde van het interculturele team op dit
gebied. Dat voor een goede verwijzing meer nodig is dan een telefoontje
blijkt uit de reacties van de verwijsinstellingen. Naar hen toe is vooral
goede informatie noodzakelijk, nu blijft vaak onduidelijk wat voor instel-
ling Prejop is en wat er met de doorverwezen jongeren aan de hand is.

8.5 Heeft de Prejop-bemoeienis effect?

Gezien de verschillende ideeën en werkwijze van de preventiewerkers
tijdens de taxatie en gezien de stand van zaken van de hulpverlening door
Prejop is het niet verwonderlijk dat de vergelijking van jongeren die wèl en
geen contact met Prejop hebben gehad op de voor- en nameting geen ver-
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schil oplevert. Het contact met Prejop maakt ook niet uit voor het aantal
delicten dat jongeren na een half jaar opgeven, noch voor het aantal politie-
contacten dat zij hebben.

8.6 Prejop in de toekomst

Op basis van de onderzoeksgegevens kan gesteld worden dat de doelstelling
van Prejop, het in een vroeg stadium op gang brengen van hulpverlening
bij kinderen en jongeren tot 18 jaar, maar zeer ten dele geslaagd is. Voor
een betere uitvoering van het Prejop-werk is dan ook een andere opzet van
het project noodzakelijk.

Doelgroep
Het blijkt heel goed mogelijk een inschatting van de situatie van de jongere
te geven op basis van vragen naar school, thuissituatie en vrijetijdsbeste-
ding. Met de kennis over risicofactoren die op basis van de literatuur en
eerder onderzoek aanwezig is, kan een goede selectie gemaakt worden van
jongeren met goede en slechte ontwikkelingskansen (Van der Hoeven,
1986). Daarbij zal tevens gelet moeten worden op recidive en de leeftijd bij
het politiecontact.

Tevens is duidelijk geworden dat de informatieverzameling het meest
efficiënt verloopt wanneer al bij de politie contact gelegd wordt met de
jongere. Nu heeft men in Amsterdam te maken met een decentralisatie van
de jeugdpolitie waardoor het voor Prejop onmogelijk is altijd bij de politie
paraat te staan. De politie zal dan ook de jongeren moeten selecteren die
recidiveren of op jonge leeftijd bij de politie komen terwijl er sprake is van
gebrekkige supervisie of slecht functioneren thuis, op school of in de vrije
tijd. Wanneer Prejop vanuit een centrale plek, op eik uur van de dag door
de politie opgeroepen kan worden, kan het contact met de jongere bij de
politie plaatsvinden.

De decentralisatie van de jeugdpolitie, met de scholing door de huidige
jeugdpolitie aan de politiemensen in de wijken, biedt bovendien de moge-
lijkheid de selectie van jongeren systematisch aan te pakken. Hoewel in het
onderzoek naar Prejop Den Haag gesteld wordt dat de selectie door de
politie niet altijd even goed verloopt, laat een experiment van de Rijks-
politie in het district Breda (Albers, 1990) zien dat de politie, na een aan-
vullende scholing, uitstekend in staat is de selectie te maken.

Werkwijze
Geconstateerd is dat het aantal gevallen waarin sprake is van daadwerkelijke
hulpverlening of het tot stand brengen van een verwijzing, gering is evenals
het effect van de contacten met Prejop. Daarnaast is duidelijk geworden dat
het uitvoeren van een goede taxatie een arbeids- en tijdsintensieve taak is,
die in het gedrang komt wanneer Prejop overgaat tot het zèlf verlenen van
hulp. Het zou daarom voor de efficiëntie en kwaliteit van het Prejop-werk
beter zijn wanneer Prejop zich ontwikkelt tot een instantie met grote exper-
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tise op het terrein van informatieverzameling en het inschatten van de situa-
tie van jongeren en ouders.

Voor een efficiënte en goede informatieverzameling is onderlinge afstem-
ming binnen het team noodzakelijk. Duidelijk moet zijn welke informatie
van belang is, en hoe die informatie verzameld, geregistreerd en vooral ook
geïnterpreteerd moet worden. Meer dan tot nu toe moet bij het ontwikkelen
van de werkwijze gebruikgemaakt worden van de kennis en ervaring van
de Marokkaanse en Surinaamse preventiewerkers in het werken met alloch-
tone jongeren en ouders. Vooral uitwisseling rond de interpretatie van infor-
matie, bezien vanuit verschillende etnische invalshoeken, is van belang.

Na de informatieverzameling en interpretatie van de situatie zou Prejop,
wanneer hulpverlening noodzakelijk geacht wordt, moeten verwijzen naar
een andere hulpverlenende instantie. De omschrijving uit de doelstelling
van Prejop, dat het gaat om `het op gang brengen van buitenjustitiële hulp-
verlening' wordt daarmee letterlijk opgevat. Het zèlf bieden van 'regel-
hulp', zoals in de huidige opzet van Prejop, blijft achterwege. Prejop maakt
bij de informatieverzameling wèl gebruik van hulpverleningstechnieken.
Het verkrijgen van een ingang binnen het gezin vereist vasthoudendheid en
daarbij kan het, vooral bij allochtone gezinnen, nodig zijn zaken te regelen
en op kleine schaal, praktische hulp te bieden. Hierin ligt de kracht èn
deskundigheid van Prejop.

De politie functioneert in een dergelijke opzet als `vindplaats' van risico-
jongeren, Prejop verzamelt nadere informatie, interpreteert de situatie en
probeert indien hulpverlening wenselijk is, de jongere onder te brengen bij
een hulpverlenende instantie in Amsterdam.

Organisatie
Om de jongeren onder te brengen bij een juiste hulpverlenende instantie is
het noodzakelijk dat Prejop bekend is met de vele hulpverlenende instanties
in Amsterdam en omgekeerd. Aansluiting bij de ontwikkeling van de zorg-
regio's in Amsterdam maakt het in dit geval voor Prejop wat overzichte-
lijker. Het is raadzaam om in één zorgregio te beginnen met het opzetten
van een `verwijsnetwerk', waarbij Prejop en de diverse instellingen over en
weer bekend zijn met elkaars werk en de binnen de instellingen aanwezige
kennis en ervaring. Net als de bekendheid van de politie met Prejop zal het
in stand houden van een dergelijk netwerk een zaak van voortdurend aan-
dacht zijn. Voorlichting, uitwisseling en `terugkoppeling' van de onderno-
men activiteiten is voortdurend nodig. en moet ook als een belangrijke taak
van Prejop gezien worden.

Prejop wordt op die manier geen nieuw hulpverleningsproject maar een
intermediair tussen de politie (in de wijk) als vindplaats van problematiek
en de hulpverlening (in de zorgregio) die daar een antwoord op kan geven.
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8.7 Het opzetten van projecten

In dit rapport is duidelijk geworden dat het welslagen van een project voor
een groot deel afhankelijk is de voorbereiding en de randvoorwaarden die
voor een project gecreëerd worden. Op basis van de ervaringen bij Prejop
Amsterdam worden ter afronding van dit rapport enkele aanbevelingen
gedaan voor de opzet van projecten als Prejop in de vorm van een stappen-
plan.

Stap 1: Initiatief nemen tot het project
Het is van belang dat de initiatiefnemers komen tot een eenduidige doel-
stelling. Daarnaast is het voor de latere uitwerking van het project nood-
zakelijk te beschikken over een duidelijke beschrijving van de doelgroep
waarin omvang èn samenstelling aan de orde komen.

Stap 2: Formeren begeleidingscommissie
Het verdient aanbeveling de begeleidingscommissie te formeren uit perso-
nen met kennis van en ervaring met de doelgroep. Het is van belang na te
gaan of de potentiële commissieleden daadwerkelijk tijd en energie kunnen
en willen steken in het project. Een belangrijke taak van de begeleidings-
commissie is het concretiseren van de doelstelling. Daarbij is het van belang
kennis te nemen van de ervaringen van soortgelijke projecten en initiatie-
ven en tot een afstemming te komen van de projectdoelstelling met andere
initiatieven. Daarna kan de begeleidingscommissie overgaan tot stap 3.

Stap 3: Opstellen van een concept projectplan
Het projectplan bevat onder andere:
- concrete en te evalueren doelstellingen;
- verantwoording van de keuze voor en omschrijving van de doelgroep;
- omschrijving van de werkwijze;
- omschrijving van het te vormen projectteam;
- taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;
- gewenste overlegstructuur;
- planning wat betreft financiën, mensen en middelen;
- afspraken over de informatievoorziening;
- afspraken over registratie (waarom, wat, hoe, door wie, wanneer);
- tijdsplanning, waarbij rekening gehouden wordt met een startfase.

Stap 4: Aanstelling projectteam
Bij de aanstelling van de projectteamleden moet in het oog gehouden wor-
den dat bij de aanstelling van onervaren teamleden een grotere rol van de
begeleidingscommissie nodig is bij de uitvoering van het project dan bij het
aanstellen van een ervaren team. Het verdient aanbeveling dat het team
voor wat betreft de etnische achtergrond van de teamleden een afspiegeling
is van de doelgroep. De projectleider of -coordinator moet ervaring hebben
in een leidinggevende functie. In de beginfase van het project wordt van de
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projectleider vooral een taakgerichte houding verwacht terwijl in een later
stadium een meer relatiegerichte houding vereist is.

Stap 5: Vaststellen definitief projectplan
Voor de leden van het projectteam is vanaf het begin duidelijkheid vereist
over de doelstelling en doelgroep van het project. Pas wanneer het project-
plan met de teamleden besproken is en er overeenstemming is over het pro-
jectplan, kan binnen het team gewerkt worden aan de nadere uitwerking
van de werkwijze en kunnen afspraken gemaakt worden hoe het team in de
praktijk gaat opereren.

Stap 6: Presentatie van het project
Bij een slechte presentatie van het project kan veel tijd verloren gaan met
het oplossen van misverstanden en kost het opzetten van samenwerkings-
verbanden onnodig veel tijd. Daarom is het belangrijk ruimschoots stil te
staan bij de presentatie van het project (Van den Berg en Waelen, 1991).
De te beantwoorden vragen daarbij zijn: wat moet van het project worden
gepresenteerd en aan wie; hoe en met welke middelen moet de presentatie
plaatsvinden.

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe voor-
lichting over het project. Intern vindt presentatie van het project plaats bij
de instellingen en organisaties van de initiatiefnemers en leden van de bege-
leidingscommissie en de instelling waarbij het projectteam eventueel is
'aangehaakt'. Externe presentatie vindt plaats naar de doelgroep en de
instanties waarmee op wat voor manier dan ook samengewerkt zal gaan
worden.

Stap 7: Uitvoering
Tijdens de uitvoering van het project zal veel aandacht besteed moeten
worden aan de samenwerking, tussentijdse evaluaties, het bijstellen van het
werkplan naar aanleiding van de evaluaties, het oplossen van knelpunten en
overleg. De begeleidingscommissie fungeert dan als klankbord en biedt
ondersteuning bij de projectuitvoering en het onderhouden van contacten.

Voor de verantwoording van de werkzaamheden en ter bewaking van de
voortgang is een goede registratie nodig, die tevens gebruikt kan worden
voor de tussentijdse evaluaties.

De zeven stappen betekenen vooral: eerst voorbereiden en organiseren en
vervolgens uitvoeren. De voorbereiding zal zeker tijd vergen en bij de start
van de uitvoering zal rekening gehouden moeten worden met een zekere
startfase. Een grondige voorbereiding en organisatie zal echter ten goede
komen aan de kwaliteit en efficiëntie van het project.



Summary

During the last two years a prevention project for juveniles with police
contacts (Prejop) has been carried out at the juvenile police department in
Amsterdam. The Research and Documentation Centre of the Ministry of
Justice evaluated the project.

In response to the growing number of problem cases among the ethnic
minority juveniles, the juvenile police together with several family-guard-
ianship agencies and the local child welfare council developed the Prejop
project.

The aim of the project is to prevent juveniles who rome into contact
with the police from further offending. The target group of the project
consists of juveniles under 18, not taken into custody and living in Amster-
dam. This is about 1200 juveniles a year.

The talk of Prejop is to screen the juveniles with respect to educational
problems in the family, at school and in the peer group and to offer appro-
priate help to those found to have problems. The project employs 5 social
workers who, after the juveniles have been questioned by the police, meet
with the juveniles at the police station and later visit the youths and their
parents at their homes.

The findings indicate that a reliable evaluation of the juvenile's situation
can be made on the basis of information concerning the topics of school,
the home situation and the spending of free time. Furthermore, the target
group can be divided into two subgroups. The first group consists of young,
mostly ethnic minority children, under the age of 13 who do not report
problems at home, at school or in the spending of free time. The parents of
these young, foreign children know less about where and with whom their
children are than the Dutch parents do (which gives these children more
opportunities to get into trouble). The second group is a group of older
juveniles and consists of less ethnic minority juveniles than the first group.
Part of this group can be distinguished on basis of problems at home, at
school or in spending their leisure time.

Prejop tries to select the last group and tries to offer appropriate and
practical help. Unfortunately, the screening of the juveniles and the offer-
ing of help is not yet fully developed in the project. This is primarily due
to the organization of the project; the project was actualized without
adequate time for a proper preparation. Another project plan is recom-
mended which uses the findings of the study. Also a seven-step guideline
for preparation of projects in general is presented.
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Bijlage 2: Delictvragen en validiteit

1 Delinquentie-items in de vragenlijst

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens dingen beklad met stiften of met een
spuitbus, zoals een muur of een tramhuisje of in de tram/bus?

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens met opzet iets beschadigd of kapotge-
maakt?
- bijvoorbeeld een telefooncel
- bijvoorbeeld een straatlantaarn
- bijvoorbeeld ruiten ingooien of opzettelijk met een voetbal kapot schieten
- bijvoorbeeld een auto
- bijvoorbeeld een fiets
- bijvoorbeeld een bus/tram/trein
- andere dingen

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens een fiets gestolen?

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens iets uit een winkel meegenomen zonder
te betalen?

- Ben je het afgelopen half jaar wel eens zonder te betalen meegereden in een
tram, metro of bus?

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens een brandje aangestoken (bijvoorbeeld in
een kelder, fietsenbox, houten keet of ergens anders)? (NB.: geen kerstbomen)

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens met opzet iemand (op straat, op school,
in de disco of in een café) lastiggevallen of bedreigd?

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens met opzet iemand (op straat, op school,
in de disco of in een café) in elkaar geslagen of zodanig geslagen dat hij of zij
naar de dokter moest?

- Ben je het afgelopen half jaar wel eens zonder toestemming ergens naar binnen
geklommen, in een school of huis, met de bedoeling iets mee te nemen?

- Heb je het afgelopen half jaar wel eens iets gekocht of verkocht waarvan je
eigenlijk wel wist/het idee had dat het gestolen was?

Voor alle vragen, indien bevestigend beantwoord:
- Hoe vaak heb je dat het afgelopen half jaar gedaan?
- Is de politie daar een of meer van die keren achtergekomen?

2 Validiteit

Een vraag die bij self-reportgegevens van belang is, is hoe `eerlijk' er geantwoord
is. Binnen dit onderzoek is dat (voor een deel) na te gaan door het aantal geregi-
streerde politiecontacten te vergelijken (gelijktijdige validiteit) met het aantal politie-
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Tabel 1: Zelf opgegeven en geregistreerde pol itiecontacten interviewgroep
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zelf opgegeven geregistreerd
N % N %

geen politiecontact 72 29,6 16 6,6
1 politiecontact 137 56,4 198 81,5
2 politiecontacten 29 11,9 19 7,8
3 politiecontacten 3 1,2 6 2,5
4 politiecontacten 1 0,4 3 1,2
5 politiecontacten 1 0,4 - -
6 politiecontacten - - 1 0,4

totaal 243 100 243 100

contacten dat de jongeren zelf opgeven (zie tabel 1). Het gemiddeld aantal opge-
geven politiecontacten is 0,9; het gemiddeld aantal geregistreerde politiecontacten
komt hier dicht bij: 1,2. Het gemiddelde verschil is klein (0,31). Ook de variantie
van zelf opgegeven en geregistreerde verdeling liggen dicht bij elkaar (self-report:
0,556 en geregistreerd: 0,381).

Er zijn 72 jongeren die tijdens het interview zeggen nooit met de politie in aan-
raking te zijn geweest. Onder hen zijn 7 jongeren bij wie van misdrijf niet geble-
ken is, hun opgave is min of meer juist. De overige 65 jongeren tellen blijkbaar het
politiecontact ten tijde van het interview niet mee. Niet meer te controleren is of zij
wèl het delict hebben opgegeven waarvoor zij op dat moment bij de politie zijn.

Er zijn 16 jongeren die wel geïnterviewd zijn, maar van wie de zaak niet in de
politieregistratie terug te vinden is. Het gaat hierbij om zaken die naderhand opge-
legd zijn, bijvoorbeeld omdat van misdrijf niet gebleken is'. Onder deze 16 jonge-
ren bevinden zich ook de 7 jongeren die geen enkel politiecontact opgeven.

Tabel 2 geeft een overzicht van het verschil tussen de zelf opgegeven en geregi-
streerde politiecontacten (error).

De helft van de jongeren blijkt het juiste aantal politiecontacten op te geven,
38% zit er één boven of onder. Bij de overige 10% wijkt in zelf opgegeven politie-
contacten meer dan 1 af van de geregistreerde contacten. Dit lijkt geen onaanvaard-
baar hoog percentage (Wyner, 1980; Junger, 1987).

In eerder onderzoek (Junger en Zeilstra, 1989) bleek dat het verschil tussen het
aantal zelf opgegeven en bij de politie geregistreerde delicten en politiecontacten
groter was bij jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Onder de 72
jongeren die geen politiecontacten opgeven, bevinden zich ook iets meer Marok-
kaanse jongeren. Er zijn echter geen significante verschillen voor wat betreft leef-
tijd of etnische achtergrond of tussen de gerapporteerde en geregistreerde politie-
contacten.

Gesteld kan worden dat de self-reportdelictvragen voor alle etnische groepen een
redelijk beeld geven van de gepleegde delicten en politiecontacten.

Zaken waarbij op het meldingsrapport 'van misdrijf niet gebleken' of 'opleggen' geno-
teerd staat, bleken voor het grootste deel niet in de pol itieregistratie ingevoerd.
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Tabel 2: Verschil zelf opgegeven en geregistreerde politiecontacten

aantal jongeren
absoluut %

3 meer opgegeven 2 0,9
2 meer opgegeven 3 1,3
1 meer opgegeven 24 10,6
zelfde opgegeven 117 51,5
1 minder opgegeven 63 27,8
2 minder opgegeven 13 5,7
3 minder opgegeven 4 1,8
6 minder opgegeven 1 0,4

gemiddelde: 0,313 minder opgegeven



Bijlage 3: Samenstelling van de probleemschalen

Schoolfunctioneren
Analyse van de schoolvariabelen met Homals (Homogeneity Analysis by Alter-
nating Least Squares) leverde met de onderstaande 8 variabelen een plot op die
opgevat kan worden als een één-dimensionale schaal (zie: Van der Geer, 1988) die
omschreven kan worden als `functioneren op school' (de eigenwaarden op de eerste
resp. de tweede dimensie zijn: 0,3033 en 0,2432).

Omdat de schaal zowel aan de hand van de voor- als de nameting geconstrueerd
moest worden, is de analyse herhaald met de gegevens van de nameting. Deze ana-
lyse gaf hetzelfde beeld. Vervolgens is ervoor gekozen een schaal te vormen door
optelling van de scores op de 8 variabelen, waarna de minimumscore op deze schaal
5 bedroeg en het maximum 20. De betrouwbaarheid van deze schaal is redelijk.

Deze scores zijn ten behoeve van het samenstellen van de schaal `algemeen
functioneren' gehercodeerd in 3 groepen: `goed', `matig' en 'slecht' schoolfunc-
tioneren.

Als 'goed' functionerend zijn daarbij die jongeren geteld met een score tussen de
5 en 10. Dat wil zeggen jongeren die op alle variabelen laag (=positief) scoren, of
op 1, 2 of maximaal 3 variabelen wat hoger scoren. Als 'matig' functionerend op
school zijn die jongeren gecodeerd die een score hebben tussen de 11 en 13. Zij
hebben of op 1 à 2 variabelen een hoge score of nemen op verschillende variabelen
een middenpositie in. De jongeren die als 'slecht' functionerend zijn gecodeerd,
scores tussen de 14 en 20. Zij scoren op bijna alle of alle variabelen hoog.

1. Hoe zijn het laatste halfjaar je cijfers op school?
codering 1: goed -> 3: slecht

2. Ben je het laatste halfjaar weleens de les uitgestuurd?
codering 0: nee; 1: ja

3. Heb je het laatste halfjaar weleens gespijbeld?
codering 0: nee; 1: ja

4. Kun je over het algemeen met je klasgenoten overweg?
codering 1: heel goed -> 5: heel slecht

5. Kun je op school over het algemeen met de docenten overweg?
codering 1: heel goed -> 5: heel slecht

6. Maak jij je huiswerk?
codering 1: altijd -> 3: nooit

7. Hoe vind je het (over het algemeen) op school?
codering 1: leuk -> 3: vervelend

8. Ben je weleens blijven zitten?
codering 0: nee; 1: ja

Alpha: 0,58

Gezinsfunctioneren en supervisie
Ook de 15 vragen over de thuissituatie van de jongere zijn met behulp van Homals
geanalyseerd. Duidelijk werd daarbij dat de eerste dimensie jongeren ordent naar
'functioneren thuis' en de tweede dimensie naar mate van 'supervisie' (eigenwaar-
den op de eerste en tweede dimensie resp. 0,2511 en 0,1697).
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De variabelen met een hoge discriminatiewaarde op de eerste resp. de tweede
dimensie, zijn opgeteld tot twee schalen: `gezinsfunctioneren' en `supervisie'. De
betrouwbaarheid van beide schalen is redelijk. De bij deze variabelen behorende
vragen zijn:

Gezinsfunctioneren
1. Hoe vind je het waar je woont?

codering 1: heel prettig -> 5: heel vervelend
2. Heb je weleens erge ruzie met je ouders/verzorgers?

codering 0: nee; 1: ja
3. Ben je weleens weggelopen?

codering 0: nee; 1: ja
(minimum 1, maximum 7)
Alpha: 0,62

Supervisie
1. Weten je ouders waar je bent, als je niet thuis bent?

codering 1: meestal wel ->3: meestal niet
2. Weten je ouders met wie je bent, als je niet thuis bent?

codering 1: meestal wel ->3: meestal niet
3. Zeggen je ouders hoe laat je thuis moet zijn?

codering 1: meestal wel ->3: meestal niet
4. komen je vrienden weleens bij je thuis?

codering 1: ja, regelmatig ->3: nee, nooit
(minimum 4, maximum 12)
Alpha: 0,44

Ook deze schalen zijn ten behoeve van het samenstellen van de schaal `algemeen
functioneren' gehercodeerd in 3 groepen: `goed', `matig' en `slecht' functioneren.
Voor gezinsfunctioneren zijn de scores 1 en 2 als `goed' gecodeerd, de scores 3 en
4 als `matig' en de scores 5, 6 en 7 als `slecht'. Deze laatste groep bevat dan jon-
geren die het thuis heel vervelend vinden, regelmatig erge ruzie hebben en wegge-
lopen zijn bf bevat jongeren die het thuis `matig' of `vervelend' vinden en wegge-
lopen zijn en/of erge ruzie hebben.

Voor supervisie zijn de scores 4, 5 en 6 als `goed' gecodeerd, de scores 7 tot en
met 9 als `matig' en de scores 10, 11 en 12 als. Bij deze laatste jongeren weten de
ouders meestal niet waar en met wie zij zijn, ze zeggen niet hoe laat de jongere
thuis moet zijn, en zien ook nooit de vrienden van hun kinderen. Ook jongeren
waarbij de scores op 1 à 2 variabelen iets lager zijn, behoren tot deze groep.

Uitgaansgedrag
De Homals-analyse voor de variabelen over vrijetijdsbesteding leverde geen orde-
ning van de verschillende variabelen in één van de twee dimensies op. Wel waren
duidelijk twee groepen objecten te onderscheiden:
1. Een groep die elke avond of bijna elke avond van huis was, en zowel door de

week als in het weekend met vrienden 'op stap' is, hasj en alcohol gebruikt en
regelmatig gokt.

2. Een groep die elke avond thuis is of 1 à 2 avonden van huis is, zowel door de
week als in het weekend vooral (behoudens bv. sporten) thuis of bij vrienden
thuis is en daarbij bf alleen is 6f optrekt met gezinsleden of familie 6f met vrien-
den gaat sporten. Deze jongeren gebruiken geen alcohol en drugs en gokken niet.

Omdat in de Homals-plot de jongeren met als `negatief te bestempelen scores dicht-
bij elkaar liggen net als de jongeren met als. `goed' te bestempelen scores, is de
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schaal `uitgaansgedrag' vervolgens geconstrueerd door de als negatief te bestempe-
len waarden op elke variabele voor elke jongere op te tellen. Jongeren die 0, 1 of 2
'negatieve' scores hebben, zijn ingedeeld bij de groep `gering uitgaansgedrag'. De
jongeren met 3, 4 of 5 'negatieve scores' zijn ingedeeld bij de groep met 'soms
uitgaansgedrag' en de jongeren met 6 tot 8 negatieve scores zijn als 'vaak' uitgaand
gecodeerd.

Bij elke van de onderstaande vragen zijn de als 'negatief te bestempelen scores
op die variabele weergegeven.

1. Hoeveel avonden per week ben je NIET thuis?
'3-6 avonden weg', 'elke avond weg'

2. Waar breng je door de week het grootste deel van je vrije tijd door?
'op stap ; 'thuis en op stap'

3. Waar breng je in het weekend het grootste deel van je vrije tijd door?
'op stap ; 'thuis en op stap'

4. Met wie breng je door de week het grootste deel van je vrije tijd door?
'vrienden'

5. Met wie breng je in het weekend het grootste deel van je vrije tijd door?
'vrienden'

6. Drink je weleens alcohol?
ja'

7. Gebruik je weleens softdrugs?
ja'

8. Ga je zelf wel eens gokken in een automatenhal of ergens anders?
`ja'
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De YSR is afgenomen aan 204 jongeren' en bestaat uit de volgende zes schalen:
'somatic complaints', 'depressed', 'unpopular', 'thought disorder', 'agressive' en
'delinquent'. Daarnaast wordt veelal gebruikt gemaakt van de totale score op de
YSR: de 'total problem score'.

De YSR is voor de afname besproken met twee Marokkaanse hulpverleners om
enig idee te krijgen van de 'toepasbaarheid' van de lijst voor Marokkaanse jonge-
ren. Beide hulpverleners beoordeelden de toepasbaarheid positief.

Omdat tijdens de interviewtraining, bij de proefafname van de lijst, bleek dat de
interviewers snel geneigd waren voorbeelden te gaan verzinnen bij de uitspraken is
ook een soort van 'uitleglijst' gemaakt. Wilde een jongere een voorbeeld weten,
dan mocht alleen vanaf deze lijst een voorbeeld gegeven worden. De afname op
kaartjes (zoals genoemd in hoofdstuk 4) heeft erg goed gewerkt. Het maakte de
afname voor de jongeren die niet zo goed konden lezen, makkelijker en de afname
verliep daardoor sneller. Bij enkele jongeren had de interviewer tijdens de afname
het idee dat de uitspraken niet goed begrepen werden. Deze YSR's zijn niet
verwerkt.

Normgroep
Er zijn normgegevens beschikbaar van een representatieve groep Nederlandse jon-
geren (N=941) .I Door de scores van de bij de politie geïnterviewde jongeren te
vergelijken met de gegevens van de normgroep, kan nagegaan worden in hoeverre
de geïnterviewde groep afwijkt van de Nederlandse normgroep. De YSR is binnen
dit onderzoek ook afgenomen aan jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond.
Daarom zijn eerst de geïnterviewde Nederlandse jongeren vergeleken met de norm-
groep. Vervolgens zijn de geïnterviewde Nederlandse jongeren vergeleken met de
geïnterviewde jongeren met een andere etnische achtergrond.

De geinterviewde jongeren
De bij de politie geïnterviewde groep wijkt wat leeftijdsverdeling betreft niet af van
de normgroep. Wel zijn er bij de politie meer jongens geïnterviewd dan in de norm-
groep.

Omdat de geïnterviewde jongeren, vanwege hun politiecontact, een 'bijzondere'
groep vormen ten opzichte van de normgroep, is allereerst de score van de geïnter-
viewde jongeren op de schaal 'delinquent' vergeleken met de score van de norm-
groep op die schaal. De gemiddelde score op deze schaal is 9,2 voor de geïnter-
viewde groep en 4,0 voor de normgroep (t=11,99; df=257,66; p<0,001) en daar-
mee dermate hoog dat voor de vergelijking van de geïnterviewde jongeren met de

De bedoeling was dat de YSR afgenomen zou worden aan jongeren van 12 tot 17 jaar.
Aan de kinderen tot 12 jaar zou de CBSK worden afgenomen. Omdat dit niet in alle
gevallen goed is gelopen, kunnen, als het gaat om de vergelijking met de normgroep,
alleen de 13- tot 17-jarigen vergeleken worden (N=196).
Met dank aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam voor het ter beschikking stellen van de normgroepgegevens.
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Tabel 1: Gemiddelde YSR-score (zonder delinquent) van de Nederlandse jongeren uit de
interviewgroep vergeleken met de normgroep

geïnterviewde meisjes
normgroep meisjes
geïnterviewde jongens
normgroep jongens

gemiddelde
YSR-score

standaard
fout

(N=25) 69,00 3,0
(N=300) 23,70 1,0
(N=51) 33,99 1,4
(N=260) 19,02 0,8

Tabel 2: Gemiddelde YSR-score (zonder delinquent) en standaarddeviatie per etnische groep
voor jongens alleen 8n voor jongens en meisjes samen

jongens* jongens en meisjes**
gemiddelde
YSR-score

sd gemiddelde
YSR-score

sd

Nederlands 29,39 16,33 42,53 25,24
Surinaams-Antilliaans 39,13 18,78 43,95 20,66
Marokkaans 33,87 18,43 39,52 23,93
anders 37,13 14,20 45,83 24,01

hele groep 33,99 17,43 42,56 23,77

F=2,44; p-0,0671
** F=0,51; p=0,6762

normgroep verder gebruik gemaakt wordt van de totaal score op de YSR minus de
score op de schaal `delinquent'. Dit om te voorkomen dat de totale score op de
YSR gedomineerd wordt door de score op de schaal `delinquent'. De vergelijking
die hier immers interessant is, is of de jongeren met politiecontacten náást hun
score op `delinquent' 66k hoger scoren op de andere probleemschalen van de YSR,
en of die scores dermate hoog zijn dat zij significant afwijken van de scores van de
normgroep. Tabel 1 geeft een overzicht van de vergelijking van de (geïnterviewde)
Nederlandse jongeren met de normgroep op basis van de totaal score op de YSR
zonder de score op de schaal `delinquent'.

Zowel de geïnterviewde meisjes als de geïnterviewde jongens hebben een sig-
nificant hogere score op de YSR (resp. t=14,05; df=57,67; p<0,001 en t=9;
df=250,01; p <0,001). Gesteld kan worden dat de geïnterviewde Nederlandse jon-
geren meer emotionele en gedragsproblemen hebben dan de normgroep.

Omdat de YSR genormeerd is voor jongens en meisjes apart, is nagegaan of er
significante verschillen zijn tussen de etnische groepen voor jongens èn voor jon-
gens en meisjes samen. Omdat zowel voor de jongens alleen als voor de jongens en
meisjes samen géén verschillen gevonden zijn (ook niet als gecontroleerd wordt
voor leeftijdsgroep) wordt verder gebruik gemaakt van de YSR-gegevens van de
héle groep (alle etnische groepen en zowel jongens als meisjes). Tabel 2 geeft een
overzicht van de gemiddelden per etnische groep.

Wanneer de subschalen apart bekeken worden, blijkt de score van de geïnter-
viewde jongeren op alle 5 subschalen significant hoger te zijn. De hogere gemiddel-
de probleemscore wordt dus niet veroorzaakt door een hoge score op één bepaalde
schaal. Opvallend is wel dat de meisjes veel hoger scoren op `depressed'; de Suri-
naamse en Antilliaanse jongeren veel hoger op `unpopular'.
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Tabel 3: Samenhang WODC-schalen en score op de YSR (zonder delinquent) (N=204)*

WODC-schalen YSR-score

schoolfunctioneren 0,23***

gezinsfunctioneren 0,34***
supervisie 0,02
uitgaansgedrag 0,08
algemeen functioneren 0,19**
zelf opgegeven delicten 0,12

Voor een overzicht van de correlaties van de subschalen van de YSR met de WODC-lijst
wordt verwezen naar tabel 22 in bijlage 5.

** p<0,01
*** p<0,001

Vergelijking met de WODC-lijst
Hoe verhoudt de score op de YSR zich nu met de inschatting van het algemeen
functioneren op basis van de WODC-lijst? Tabel 3 geeft een overzicht van de
samenhang van de WODC-schalen en de score op de YSR (zonder de score op de
schaal `delinquent').

De gezamenlijke scores op de 5 YSR-subschalen hangen samen met de scores op
de schalen 'schoolfunctioneren' en 'gezinsfunctioneren' en daardoor met de schaal
`algemeen functioneren' die op basis van de WODC-schalen geconstrueerd is. Een
hoge score op de 5 YSR-subschalen betekent ook een hoge score op de variabele
`algemeen functioneren'.
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Tabel 1: Leeftijd van de jongeren bij de jeugdpolitie in 1989

leeftijd

511 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
16-17 jaar
a18 jaar

totaal

Tabel 2: Bij de politie geregistreerde delicten in 1989

aantal %

191 9,4
242 11,9
499 24,6
731 36,0
369 18,1

2032 100

feiten aantal keer geregistreerd
absoluut %

vermogensdelicten
diefstal auto/motor/joyriding
diefstal (brom)fiets
winkeldiefstal
overige diefstallen
diefstal met braak uit auto
overige diefstal met braak
heling

agressieve delicten
diefstal d.m.v. geweld
mishandeling en zware mishandeling
vechten en openlijke geweldpleging
bedreiging (met wapen)

vandalisme

zedendelicten

overige delicten
bezit/handel drugs
bezit wapen
overige delicten

120 5,9
292 14,3
566 27,9
237 11,7
165 8,0
226 11,1
27 1,3

188 9,3
119 5,9
28 1,4
28 1,4

101 5,0

112 5,5

11 0,5
21 1,0
73 3,7
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Tabel 3: Soort gepleegde feiten en etnische achtergrond volgens registratie jeugdpolitie 1989,
in %

Ned. Sur.-Ant. Marok. Turks anders
(N=) (736) (476) (431) (131) (214)

vermogensdelicten* 70,8 67,4 81,2 79,4 71,4
agressieve delicten** 13,6 22,9 16,9 17,6 18,0
vandalisme*** 8,6 2,5 1,4 3,8 5,1
zedendelicten 5,3 7,1 3,9 3,8 6,5
overige delicten 5,6 7,6 3,0 2,3 4,6

* X2(4)=26,92; p <0,001
** X2(4)=17,65; p <0,001

*** X2(4)=38,86; p<0,001

Tabel 4: Leeftijdsverdeling van de Prejop-doelgroep en de interviewgroep

leeftijd politie in 1990 interviewgroep
aantal % aantal %

s11 jaar 87 13,1 31 12,7
12-13 jaar 135 20,9 54 22,1
14-15 jaar 204 32,0 86 35,3
16-17 jaar 236 34,0 72 29,5

totaal 662 100 243 100

X2(3)=3,35; p=0,3395

Tabel 5: Verdeling etnische achtergrond van de Prejop-doelgroep en de interviewgroep

etnische politie in 1990 interviewgroep
achtergrond aantal % aantal %

Nederlands 215 34,1 88 36,2
Surinaams-Antilliaans 134 12,3 50 20,6
Marokkaans 199 31,6 72 29,6
anders 82 13,0 33 13,6

totaal 630 100 243 100

X2(3)=0,51; p=0,9147

Tabel 6: Verdeling sekse van de Prejop-doelgroep en de interviewgroep

sekse politie in 1990 interviewgroep
aantal % aantal %

jongen 570 86,4 190 78,2
meisje 90 13,6 53 21,8

totaal 660 100 243 100

X2(1)=8,3; p<0,01
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Tabel 7: Correlaties tussen schoolfunctioneren, gezinsfunctioneren, supervisie en uitgaans-
gedrag van jongeren in interviewgroep

gezinsfunct. supervisie uitgaan

schoolfunctioneren 0,3778* 0,1314 0,2421*
gezinsfunctioneren 0,1756* 0,1312
supervisie 0,0557

* P<0,001

Tabel 8: Schoolfunctioneren en gezinsfunctioneren van jongeren in interviewgroep, in %

schoolfunctioneren
goed

gezinsfunctioneren
matig slecht

goed
matig
slecht

67,1
24,8

8,1

43,8
35,9
20,3

26,7
36,7
36,6

totaal 100 100 100

X2(4)=27,73, p<0,01

Tabel 9: Uitgaansgedrag en gezinsfunctioneren van jongeren in interviewgroep, in %

uitgaansgedrag
goed

gezinsfunctioneren
matig slecht

gering 46,3 46,9 30,0
soms 45,6 29,7 33,3
vaak 8,1 23,4 36,7

totaal 100 100 100

X2(4) =21,28; p <0,01

Tabel 10: Uitgaansgedrag en school functioneren van jongeren in interviewgroep, in %

uitgaansgedrag
goed

schoolfunctioneren
matig slecht

gering 46,3 53,5 19,4
soms 44,9 32,4 36,1
vaak 8,8 14,1 44,4

totaal 100 100 100

X2(4)=31,70; p<0,01
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Tabel 11: Supervisie en gezinsfunctioneren van jongeren in interviewgroep, in %

Bijlage 5

supervisie
goed

gezinsfunctionèren
matig slecht

goed 56,1 60,3 33,3
matig 37,8 31,7 50,0
slecht 6,1 7,9 16,7

totaal 100 100 100

X2(4)=8,2; p=0,08

Tabel 12: Supervisie en schoolfunctioneren van jongeren in interviewgroep, in %

supervisie
goed

schoolfunctioneren
matig slecht

goed 56,3 60,6 34,3
matig 36,3 28,2 62,9
slecht 7,4 11,3 2,9

totaal 100 100 100

X2(4)=13,0; p<0,05

Tabel 13: Supervisie en uitgaansgedrag van jongeren in interviewgroep, in %

supervisie
gering

uitgaansgedrag
soms vaak

goed 60,2 49,0 51,4
matig 33,3 39,6 45,9
slecht 6,5 11,5 2,7

totaal 100 100 100

X2(4)=5,6; p=0,23

Tabel 14: Prevalentie zelf opgegeven vandalisme en sekse van jongeren in interviewgroep

jongens meisjes
aantal % aantal %

geen vandalisme 94 49,5 37 69,8
wel vandalisme 96 50,5 16 30,2

totaal 190 100 53 100

X2(1)=7, p<0,01
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Tabel 15: Incidentie zelf opgegeven vandalisme en sekse van jongeren in interviewgroep

geen enkele keer
één keer
twee of meer keer

totaal

X2(2)=7,17; p<0,05
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jongens meisjes
aantal % aantal %

94 49,5 37 69,8
46 24,2 9 17,0
50 26,3 7 13,2

190 100 53 100

Tabel 16: Correlaties tussen de delictschalen en algemeen functioneren bij jongeren in inter-
viewgroep

algemeen functioneren

vermogensdelicten 0,34*
agressieve delicten 0,22*
vandalisme 0,35*

delicttotaal 0,45*

* P<0,001

Tabel 17: Zelf opgegeven vermogensdelicten en algemeen functioneren bij jongeren in inter-
viewgroep

vermogensdelicten algemeen functioneren
goed matig slecht

geen 25,2 20,5 6,1
wel 74,8 79,5 93,9

totaal 100 100 100

X2(2)=5,8; p=0,055

Tabel 18: Zelf opgegeven agressieve delicten en algemeen functioneren bij jongeren in inter-
viewgroep

agressieve delicten algemeen functioneren
goed matig slecht

geen 85,0 79,5 57,6
wel 15,0 20,5 42,4

totaal 100 100 100

X2(2)=12,08; p<0,001
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Tabel 19: Zelf opgegeven vandalisme en algemeen functioneren bij jongeren in interview-
groep

vandalisme algemeen functioneren
goed . matig slecht

geen 64,6 49,4 24,2
wel 35,4 50,6 75,8

totaal 100 100 100

X'(2)=18,17; p<0,01

Tabel 20: Correlaties tussen delictschalen en school- en gezinsfunctioneren, supervisie en
uitgaansgedrag bij jongeren in interviewgroep

school-
functioneren

gezins-
functioneren

super-
visie

uitgaans-
gedrag

vermogensdelicten 0,28* 0,31* 0,20* 0,23*
agressieve delicten 0,24* 0,15 0,02 0,20*
vandalisme 0,38* 0,13 0,03 0,36*

delicttotaal 0,44* 0,30* 0,08 0,39*

* P<0,001

Tabel 21:Samenhang YSR-(sub)schalen en WODC-schalen

YSR WODC
school- gezins- super- uitgaans-

functioneren functioneren visie gedrag

depressed 0,07 0,25** 0,12 -0,15
unpopular 0,15 0,08 0,21* -0,12
thought disorders 0,17* 0,36** 0,00 0,01
somatic complaints 0,22** 0,18 0,20* 0,04
delinquent 0,59** 0,36** 0,17* 0,33**
agressive 0,45** 0,36** 0,16 0,22**

* P<0,01
** p<0,001

Tabel 22: Geregistreerde vermogensdelicten van jongeren in interviewgroep

aantal %

geen vermogensdelicten 39 16,1
wel vermogensdelicten .204 83,9

totaal 243 100
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. Tabel 23: Geregistreerde agressieve delicten van jongeren in interviewgroep
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aantal si;

geen agressieve delicten 227 93,4
wel agressieve delicten 16 6,6

totaal

Tabel 24: Geregistreerd vandalisme van jongeren in interviewgroep

243 100

aantal %

geen vandalisme 234 96,3
wel vandalisme 9 3,7

totaal 243 100

Tabel 25: Geregistreerde overige delicten van jongeren in interviewgroep

aantal %

geen overige delicten 237 97,5
wel overige delicten 6 2,5

totaal 243 100

Tabel 26: Wie gesproken en leeftijd, in %

wie gesproken 511 jr.
(N=77)

alleen jongere 5,2
alleen ouders 31,2
jongere en ouders 59,7
geen van beiden 3,9

X2(9)=43,8; p<0,001

12-13 jr. 14-15 jr. 16-17 jr.
(N=117) (N=201) (N=151)

0,9 7,5 19,9
28,2 21,9 22,5
67,5 67,2 49,0
3,4 3,5 8,6

Tabel 27: Wie gesproken en periode binnenkomst Prejop, in %

wie gesproken april-dec. 1989 jan. -juni 1990

alleen jongere 26,4 22,4
alleen ouders 12,7 4,3
jongere en ouders 59,2 63,8
geen van beiden 1,6 9,5

X2(3)=28,5; p<0,001
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Tabel 28: Eerste gesprek met jongere en etnische groep, in %

Nederlands allochtoon

binnen 2 weken 71,0 54,4
binnen 3-4 weken 11,6 27,5
meer dan 4 weken 17,4 18,1

X2(2)=8,5; p<0,001

Tabel 29: Eerste gesprek met ouders en etnische groep, in %

Nederlands allochtoon

binnen 2 weken 65,8 49,7
binnen 3-4 weken 23,7 34,8
meer dan 4 weken 10,5 15,4

X2(2)=6,5; p<0,01

Tabel 30: Duur taxatie en etnische groep, in %

Nederlands allochtoon

2 weken 46,3 26,4
3-4 weken 20,0 28,6
5-6 weken 11,6 12,4
2 maanden 4,2 6,0
meer dan 2 maanden 17,9 26,7

X2(4)=15,1; p<0,001

Tabel 31: Aantal door Prejop geconstateerde probleemgebieden en leeftijd, in %

probleemgebieden s11 jr. 12-13 jr. 14-15 jr. 16-17 jr.
(N=77) (N=117) (N=201) (N=151)

geen 71,4 67,5 54,2 52,3
één 14,3 14,5 16,9 21,2
twee en meer 14,3 17,9 28,9 26,5

X2(6)=14,9; p<0,05

Tabel 32: Aantal door Prejop geconstateerde probleemgebieden en etnische achtergrond, in %

probleemgebieden Ned. Sur.-Ant. Marok. anders
(N=97) (N=143) (N=198) (N=91)

geen 55,7 57,3 60,1 58,2
één 15,5 18,9 17,7 16,5
twee en meer 28,9 23,8 22,2 25,3

X2(6)=1,9; p-0,9270



Tabellen

Tabel 33: Reden afsluiting en periode, in %

reden afsluiting

begeleiding rond
verwijzing rond
er is al hulp
men wil niet
volgens werker geen problemen
anders

Tabel 34: Uitkomst taxatie en leeftijd, in %
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april-dec. jan. juni gehele
1989 1990 periode

8,6 2,2 5,8
7,6 7,4 7,5
7,9 13,1 10,2

32,0 20,1 26,9
36,6 50,7 42,7

7,3 6,6 7,0

uitkomst taxatie 511 jr. 12-13 jr. 14-15 jr. 16-17 jr.
(N=77) (N=114) (N=196) (N=150)

verwijzen 10,4 15,8 17,3 21,3
begeleiden 2,6 9,6 17,9 10,0
afsluiten 87,0 74,6 64,8 68,7

X2(6)=20,4; p<0,01

Tabel 35: Door de preventiewerkers genoemde probleemgebieden bij resp. verwijzing en
begeleiding

probleemgebied

relatie tussen ouders en jongere
school
politiecontact/delictgedrag
vrijetijdsbesteding
andere problematiek
financiën
vrienden
overige relaties in het gezin
relatie tussen ouders onderling
huisvesting
relaties autoriteitsfiguren
problemen onduidelijk
zwerven/weglopen
werk
alcohol/drugs
eenzaamheid

verwijzing begeleiding
aantal % aantal %

29 44 28 56
22 34 23 46
10 15 9 18

8 12 20 40
7 11 - -
6 9 9 18
5 8 13 26
5 8 7 14
4 6 5 10
4 6 1 2
2 3 5 10
2 3 5 10
2 3 2 4
2 3 - -
- - 1 2
- - 1 2
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Tabel 36: Instellingen waarnaar Prejop jongeren heeft verwezen

Bijlage 5

instellingen aantal jongeren
'door'verwijzingen 'terug'verwijzingen

PPI 1 5+1*
Adviesburo 5 4
Pro Juventute 1 5
SJG 2
Halt 3 -
Verhuist - 3
Boddaert 1+1 * 1
Riagg 1+1 *
Darna 1+1 * -
Raad voor de Kinderbescherming
St. Hulpverlening Marok. jongeren

2

HVO - 2
Leerplichtzaken 1* 1+1e
Humanitas 1 2
Plein 36 1 1+1*
Buro vertrouwensarts -
Triangel
Reclassering

-

Orion Hometraining - 1
Leefklimaat
Lucifer

1 -

Psychiatrisch centrum
William Schrikker Stichting

- 1*

onbekend/mislukt 2+3 * -

totaal 28 37

* Voor deze jongeren is de verwijsinstellingen niet bereikt voor het afnemen van de
vragenlijst.

Tabel 37: Wel/niet meegedaan aan nameting en etnische achtergrond, in %

nameting Ned. Sur.-Ant. Marok. anders
(N=88) (N=50) (N=72) (N=33)

wel meegedaan 46,6 48,0 48,6 48,5
niet meegedaan 53,4 52,0 51,4 51,5

XC(3)=0,07; p=0,99

Tabel 38: Wel/niet meegedaan aan de nameting en algemeen functioneren op de voormeting

nameting algemeen functioneren voormeting
goed matig slecht

wel meegedaan 48,8 50,6 36,4
niet meegedaan 51,2 49,4 63,6

X3(3)=2,0; p=0,35
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Tabel 39: Wel/niet meegedaan aan de nameting en bij de voormeting zelf opgegeven delicten,
in %

nameting zelf opgegeven delicten
geen één twee >twee

wel meegedaan 68,8 50,0 44,6 45,8
niet meegedaan 31,2 50,0 55,4 54,2

701(3)=3,3; p-0,34

Tabel 40: Gemiddelden voor de verschillende schalen van jongeren uit de steekproef die
wel/geen contact gehad hebben met Prejop, en de gemiddelden in de voor- en
nameting, alsmede de hoofd- en interactie-effecten.

schalen gemiddelden bij
wel

contact
geen

contact
voor-

meting
na-

meting

schoolfunctioneren 7,62 7,22 6,71 8,14*
gezinsfunctioneren 2,42 2,31 2,48 2,25
supervisie 16,65 15,19 10,39 21,01
uitgaansgedrag 2,66 3,51* 3,41 2,77**
delicttotaal (SR) 1,69 2,07 2,77 0,99*
YSR (minus delinquent) 35,45 33,21 42,37 28,91*

hoofdeffect inter-
wel/niet voor-/na- actie-

gesproken meting effect

gezinsfunctioneren F= 0,434 F= 1,873 F= 0,928
p= 0,511 p= 0,172 p= 0,336

schoolfunctioneren F= 0,247 F=13,946 F= 0,131
p= 0,619 p= 0,000* p= 0,718

uitgaansgedrag F=12,99 F= 7,4 F= 0,346
p= 0,000* p= 0,007* p= 0,557

supervisie F= 0,118 F= 1,536 F= 0,000
p= 0,732 p = 0,216 p= 0,988

delicttotaal (SR) F= 2,479 F=54,339 F= 1,152
p= 0,117 p= 0,000* p= 0,284

YSR (minus delinquent) F= 3,446 F=23,766 F= 0,095
p= 0,065 p= 0,000* p= 0,758

* p<0,001
** p<0,01



Bijlage 6: Voorbeelden afsluiting taxatie: `geen
problemen'

1. Inschatting preventiewerker: geen problemen
- Drie gesprekken met de jongere en drie gesprekken met de ouders leidden tot

de inschatting dat de ouders erg hun best doen. Het politiecontact was een
misverstand. De jongere `doet het nu goed', er zijn verder geen problemen.

- Eén gesprek met de jongere en één gesprek met de ouders leiden tot de in-
schatting: `Prettige thuissituatie. Jongere kiest bewust voor zijn toekomst, hij
is flink geschrokken van het politiecontact. Hij is nu oplettender en kritischer
wat vrienden betreft.'

2. Geen echte inschatting gemaakt, ouders zeggen geen Prejop-hulp nodig te hebben
- De jongere is vaak bij problemen betrokken, hij komt er echter steeds weer

onderuit. Thuis komt hij volgens moeder altijd de afspraken na. Zowel ouders
als jongere zeggen dat er niets ernstigs gebeurd is. Hulp is volgens hen niet
nodig. Er is goed gesproken over zijn betrokkenheid bij allerlei zaken. Geen
problemen.

- Iedereen is nogal aangeslagen door het politiecontact van de jongere. Men
heeft er geen behoefte aan om naar aanleiding van het politiecontact verder
gesprekken te voeren. Men ziet de preventiewerker liever gaan dan komen.
De zaak wordt zonder probleemconstatering afgesloten.

3. Inschatting preventiewerker: klein probleem, directe actie, geen verdere be-
moeienis nodig
- De jongere laat tijdens het gesprek bij de jeugdpolitie blijken dat er moeilijk-

heden zijn met leerlingen op school, de ouders weten hier niet van, maar ver-
tellen wel te hebben gemerkt dat de jongere opstandig was. Afgesproken dat
de ouders na de crocusvakantie gaan praten met de mentor, met de mentor
afgesproken dat hij bekijkt wat er gaande is en een gesprek voert met de
ouder en de jongere en eventueel met de medeleerlingen. Ouders kunnen dit
verder zelf aan. Geen problemen.

- Een jongere die voor de tweede keer binnenkomt. De eerste keer heeft de
moeder gezegd dat er thuis niets aan de hand is. De zaak is daarop als `geen
problemen' afgesloten. Nu wordt ook de jongere (2x) gesproken en de moe-
der nogmaals. Het blijkt dat de jongere het op school helemaal niet naar z'n
zin heeft, zowel met medeleerlingen als met de leraren zijn er problemen. De
jongere wilde vanaf het begin niet naar deze school, maar het moest van
moeder. Met moeder en zus gesproken over de schooltypen die in aanmerking
komen en welke scholen dan benaderd kunnen worden. De inschrijving op
een andere school wordt geregeld, verder geen problemen.

4. Het lukt niet een volledige taxatie uit te voeren
- De ouders van de jongere veroordelen wat hij gedaan heeft. Zij vertellen dat

hun zoon zijn eigen weg gaat en niet meer luistert. Op school gaat het niet
goed en de ouders weten niet wat de jongere in z'n vrije tijd allemaal doet.
De preventiewerker wil de jongere graag verwijzen naar het PPI, hij is daar
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echter al weggegaan. Het lukt niet om met de jongere contact te leggen en de
zaak wordt zonder constatering van problemen afgesloten.
In een gesprek met de vader bleek dat de jongere vaak veel te laat thuiskomt.
Vader kan hem echter niet straffen want zijn manier is slaan en dat mag niet
in Nederland. De jongere zelf kwam niet opdagen op de tijdstippen waarop
de preventiewerker op huisbezoek ging of de jongere naar het Prejop-kantoor
probeerde te halen. De zaak werd zonder probleemconstatering afgesloten.
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