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Voorwoord

In maart 1992 is in Rotterdam het project Cashba van start gegaan. Dit project, dat is

opgezet door de Stichting Kleinschalige Hulpverlening aan jongeren (SKHJ), behelst

een intensief dagprogramma voor jeugdige en jongvolwassen delinquenten in de

leeftijd van 16 tot 25 jaar uit de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht en Den

Haag. Het wordt toegepast als alternatief voor ten minste zes weken hechtenis.

Op verzoek van de directie Jeugdbescherming en Reclassering heeft het WODC dit

experiment geëvalueerd. Het accent in deze evaluatie lag op de effecten van een der-

gelijke aanpak in termen van beperken of terugdringen van nieuwe contacten met

justitie vanwege strafbare feiten. De uitkomsten van deze evaluatie zijn te vinden in

dit rapport.

Aangezien Cashba niet het enige project is van deze soort en ook om de uitkomsten

enig reliëf te geven, zijn in dit rapport tevens de evaluatiegegevens opgenomen van

twee vergelijkbare projecten, de Kwartaalkursus in Amsterdam en het Dagtrainings-

centrum (DTC) in Eindhoven. Bij deze projecten gaat het overigens wel om informa-

tie van enige tijd terug; het beeld dat van deze projecten wordt geschetst, kan zich

dus intussen gewijzigd hebben.

De onderzoekers hebben bij de organisatie en uitvoering van dit onderzoek bereid-

willige medewerking ondervonden bij zowel de medewerkers als deelnemers van

Cashba, alsook bij de medewerkers van Bureaus Taakstraffen en arrondissements-

parketten in Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Een woord van dank aan al deze

mensen is dan ook meer dan op zijn plaats.

Ook dank aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage 1 voor de samen-

stelling) die het onderzoek op een prettige en constructieve wijze hebben gevolgd.
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Samenvatting en conclusies

In maart 1992 is in Rotterdam bij wijze van experiment een intensief dagprogramma

voor jeugdige en jongvolwassen delinquenten, Cashba, van start gegaan. Cashba

biedt een ambulant programma dat drie maanden duurt. Het is bedoeld als alterna-

tief voor ten minste zes weken hechtenis. Door de lange duur onderscheidt dit pro-

ject zich van 'doorsnee' alternatieve sancties of taakstraffen. De gemiddelde duur

van reguliere taakstraffen ligt rond de tachtig uur. Daarnaast is het onderscheid ten

opzichte van reguliere taakstraffen voor jeugdigen gelegen in het feit dat deze ook

kunnen worden toegepast ter vervanging van een geldboete of een voorwaardelijke

(vrijheids)straf.1 Cashba is het derde project van deze soort in ons land. Eerder werd

in 1986 een aanvang gemaakt met de Kwartaalkursus in Amsterdam en in 1990 met

het Dagtrainingscentrum (DTC) Eindhoven.

Doel van Cashba is het vergroten van de sociale competentie van de deelnemers,

alsmede het bieden van een beter toekomstperspectief op onder meer het terrein

van scholing en werk, zodat delinquent gedrag afneemt of zelfs ophoudt te bestaan.

Daartoe wordt de deelnemers in drie maanden een programma geboden, bestaande

uit onderwijs, onderricht in hout- en metaalbewerking, creatieve technieken, sport

en trainingen sociale vaardigheden. Arbeidstoeleiding wordt nagestreefd door mid-

del van werk en kennismakingsstages bij bedrijven en deelname aan speciale oplei-

dingen en dergelijke.

Cashba richt zich op jeugdige en jongvolwassen delinquenten van 16 tot 25 jaar uit

de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Het project heeft een ca-

paciteit van twaalf plaatsen.2

Op verzoek van de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van

Justitie heeft het WODC Cashba op effecten geëvalueerd. Eerder gebeurde dit ook al

bij de Kwartaalkursus en bij DTC Eindhoven. Door bij de evaluatie van Cashba dezelf-

de benadering te volgen en grotendeels ook dezelfde onderzoeksinstrumenten te

gebruiken is een vergelijking met de uitkomsten van eerdere onderzoeken mogelijk.

In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal.

1 Door wie wordt aan Cashba deelgenomen en zijn dit die jeugdigen en jongvolwas-

senen voor wie het project in eerste instantie is opgezet?

2 In hoeverre wordt het programma door de deelnemers volgens plan afgemaakt?

1 Dat is overigens niet het beleid in Rotterdam. Ook de reguliere taakstraffen dienen primair de vrijheids-

straf te vervangen.

2 De Kwartaalkursus richt zich primair op minderjarigen, DTC Eindhoven voornamelijk op jongvolwasse-

nen. De capaciteit van beide projecten is vergelijkbaar met die van Cashba.
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3 Heeft Cashba een zodanige invloed op het gedrag van de deelnemers dat deze

minder dan voorheen of zelfs helemaal niet meer wegens het plegen van delic-

ten met justitie in aanraking komen?

Het onderzoek heeft betrekking op 73 jeugdigen en jongvolwassenen die naar Cash-

ba zijn verwezen tussen maart 1992 en mei 1994. Voor vergelijkingsdoeleinden is

daarnaast informatie verzameld over 100 jongeren die enige tijd in voorlopige hech-

tenis hebben doorgebracht. Gegevens zijn verzameld aan de hand van op de parket-

ten aanwezige strafdossiers, uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister en

wat betreft de Cashba-deelnemers ook interviews met de deelnemers bij aanvang

van het programma en circa zes maanden na afloop van het programma.3

De deelnemers

2

Cashba is erin geslaagd die deelnemers te krijgen voor wie het project is opgezet.

Dat betekent dat de deelnemers voldoende `zwaar' zijn. Bij ontstentenis van Cashba

zouden zij zeker langere tijd in detentie hebben doorgebracht. Er is, voor zover dat
met zekerheid is vast te stellen, geen sprake geweest van aanzuigende werking. Een

aanwijzing hiervoor is te vinden in zowel het justitiële verleden (slechts 12% first

offenders) als het aantal en de aard van de gepleegde delicten. Naar eigen zeggen

pleegden de Cashba-deelnemers in het jaar voorafgaand aan hun plaatsing op

Cashba gemiddeld 35 delicten, waarbij onder meer voor naar schatting 7.500 gulden

werd gestolen. Soortgelijke uitkomsten werden eerder gevonden voor de Kwartaal-

kursus en DTC Eindhoven.

Verwijzing naar Cashba geschiedde in ruim 80% van de gevallen vanwege vermo-

gensdelicten, waarbij in bijna de helft geweld werd gebruikt. Over het geheel geno-

men lijkt de Cashba-groep iets lichter dan de jongeren die naar de Kwartaalkursus

zijn gestuurd en zeker ook lichter dan de DTC-ers. Dat komt onder meer tot uitdruk-

king in het feit dat van de Cashba-deelnemers een veel geringer percentage (19)

voorafgaand aan Cashba al eens een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf heeft onder-

gaan. Ook is een veel groter percentage (33) deelnemers niet in voorlopige hechte-

nis genomen direct voorafgaand aan het project, of is de voorlopige hechtenis

onmiddellijk geschorst, zodat zij niet daadwerkelijk gedetineerd zijn geweest. Een

verklaring voor dit verschil zou de enigszins andere leeftijdsverdeling van de Cashba-

deelnemers kunnen zijn. Een kwart van de deelnemers is 14 of (vooral) 15 jaar oud4,

ruim de helft 16 of 17 jaar en de overigen 18 jaar of ouder. Bij de Kwartaalkursus is

de leeftijdspreiding minder groot; het gaat voor drie kwart om 16- en 17-jarigen. Bij

3 In het onderzoek naar de Kwartaalkursus is Informatie verzameld over 60 deelnemers en een vergelijkings-

groep bestaande uit 86 jongeren; bij DTC Eindhoven betrof het respectievelijk 64 en 108 personen.

4 Dat er 14- en 15-jarigen aan het Cashba-programma hebben deelgenomen, wijkt overigens af van het uit-

gangspunt dat Cashba bedoeld is voor jeugdigen en jongvolwassenen vanaf 16 jaar.
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DTC Eindhoven komen minderjarigen nauwelijks voor. Overigens komt het verschil

tussen Cashba en de twee andere projecten in zogeheten ernstscores niet zo naar

voren.5

De meeste deelnemers van Cashba komen uit het arrondissement Rotterdam en in

mindere mate uit Dordrecht. Door het arrondissement Den Haag zijn maar mondjes-

maat deelnemers gestuurd.

Cashba onderscheidt zich van de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven niet alleen op

het punt van leeftijden, maar ook in het veel grotere aandeel (66%) dat allochtone

jongeren hebben in de deelnemersgroep. De samenstelling van de vergelijkingsgroep

suggereert overigens, dat het aantal allochtonen bij Cashba nog enigszins achter-

blijft bij het aantal dat op basis van evenredige vertegenwoordiging verwacht mag

worden.

In een aantal opzichten heeft Cashba van doen met een problematische groep jeug-

digen en jongvolwassenen. Dat uit zich niet alleen in hun crimineel gedrag, maar

ook op andere punten. Ruim de helft van de Cashba-deelnemers ging voorafgaand

aan het programma niet naar school en had ook geen werk. De schoolcarrières ver-

tonen veel hiaten; ook is er sprake van veelvuldig spijbelen. In vergelijking met de

Kwartaalkursus en DTC Eindhoven is het percentage scholieren (44%) bij Cashba

evenwel hoog te noemen. Alcohol- en druggebruik alsmede regelmatig gokken

komen onder de Cashba-deelnemers in minder ernstige mate voor dan onder de

DTC-ers, maar zijn niettemin fors te noemen.

Bezetting

De onderzoeksvraag of Cashba door de juiste categorie deelnemers wordt bezocht,

kan op grond van het voorgaande bevestigend worden beantwoord. Toch kan het

antwoord op deze vraag in zekere zin ook ontkennend luiden, omdat Cashba bij tijd

en wijle onvoldoende wordt bezocht. Zo nu en dan heeft het project met onderbezet-

ting te maken.
Eerder is dit ook vastgesteld bij de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven. Door de jaren

heen is weliswaar verbetering te bespeuren, maar problemen op dit punt blijven zich

voordoen. Dat geldt in het bijzonder voor DTC Eindhoven. Dit doet vermoeden dat

vooral projecten die zich richten op jongvolwassenen in dit opzicht problemen on-

dervinden, wellicht omdat het om een `zwaardere' categorie delinquenten gaat.6 Niet

5 Ernstscores vormen een weergave van de ernst van de gepleegde delicten. In de scores zijn delicttype en

aantal gepleegde delicten, alsmede toegebrachte schade en letsel verwerkt. Maar ook het bestaan van een

justitieel verleden is verdisconteerd.

6 Het 'zwaardere' komt niet eens zozeer tot uitdrukking in de aard of het aantal van de gepleegde delicten,

maar in het justitiële verleden. Van oudere deelnemers is dat aanzienlijk langer met veel eerdere contac-

ten alsook veel zware straffen in het verleden. Eerder genoemde ernstscores differentiëren daar onvol-

doende naar, omdat het exacte aantal eerdere contacten met justitie niet opgenomen is in deze score.
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uitgesloten mag worden dat het ook met de organisatiestructuur te maken heeft. De

indruk bestaat dat de Bureaus Taakstraffen bij minderjarigen een veel actievere rol

spelen bij werving en selectie van kandidaten. Bij DTC Eindhoven is dat minder het

geval en is ook de aanmeldings- en opnameprocedure als geheel wat omslachtiger.

De kans dat potentiële kandidaten worden gemist, is groter.

De bezettingsproblemen bij Cashba en DTC Eindhoven worden mogelijk ook voor

een deel veroorzaakt door het feit dat twee verschillende systemen worden bediend:

dat van de jeugdigen en dat van de volwassenen. Het zou kunnen dat het gegeven

dat een project ook open staat voor volwassenen, voor een kinderrechter een reden

is zijn of haar `pupillen' niet naar zo'n project te sturen vanwege het gevaar van 'be-

smetting'. Andersom kan het voor een (politie)rechter een reden zijn een volwassene

niet naar een project te sturen waar ook minderjarigen komen, omdat zo'n project

misschien te `soft' is. In ieder geval is bij zowel Cashba als DTC Eindhoven van een

evenredig verdeelde populatie geen sprake; ofwel het aantal minderjarigen blijft ach-

ter bij dat van de volwassenen of andersom. De indruk bestaat dat bezettingsproble-

men zich nog het minste voordoen bij Cashba.

Een alternatief voor detentie

Cashba is er door het aantrekken van de juiste categorie delinquenten in geslaagd

een alternatief te zijn voor detentie. Daarover hoeft zoals gezegd geen twijfel te

bestaan. Maar daarmee is niet gezegd dat de deelnemers door naar Cashba te gaan

detentie volledig hebben weten te voorkomen. Cashba-deelnemers verbleven gemid-

deld 50 dagen in (voorlopige) hechtenis vóór zij aan hun programma konden begin-

nen. Bij de Kwartaalkursus was dat wat korter (32 dagen), bij DTC Eindhoven veel

langer (93 dagen). De verschillen hangen voor een belangrijk deel samen met de ver-

wijzingsmodaliteit. Indien verwijzing naar een project plaatsvindt in het kader van

schorsing van voorlopige hechtenis, kan de periode in van hechtenis nog eniger-

mate beperkt worden. Wordt evenwel verwezen bij wijze van bijzondere voorwaarde

bij een (deels) voorwaardelijke veroordeling, dan strekt zich de periode van detentie

over een veel langere periode uit. Het is deze modaliteit die veelvuldig bij verwijzin-

gen naar DTC Eindhoven wordt gehanteerd en in mindere mate ook bij Cashba. Daar-

entegen geschieden vrijwel alle verwijzingen naar dè Kwartaalkursus in het kader

van schorsing van voorlopige hechtenis.

Naar Cashba wordt ook nog wel eens verwezen in het kader van uitstel vonniswij-

zing. In zulke (lichtere) gevallen is meestal geen sprake van hechtenis voorafgaand

aan het programma.

Ondanks het feit dat de meeste deelnemers wel enige tijd in detentie hebben door-

gebracht, besparen zij zichzelf door aan Cashba deel te nemen toch nog een rede-

lijke periode van detentie: gemiddeld 35 dagen.7 Voorwaarde is natuurlijk wel dat zij

hun programma volgens plan afronden. Doen ze dat niet, dan worden ze opnieuw

gedetineerd en moeten doorgaans een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ondergaan.
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Voortijdig afbreken

5

Niet alle deelnemers maken hun programma volgens plan af. Van de Cashba-deel-

nemers haakte 38% voortijdig af.8 Zondigen tegen de huisregels, verzuim en nieuwe

politiecontacten zijn de voornaamste redenen voor uitval. Voortijdig afbreken zien

we naar verhouding vaker bij deelnemers met een lang(er) justitieel verleden. En

verder bij deelnemers die voorafgaand aan het programma langere tijd in hechtenis

hebben doorgebracht, maar ook bij jongeren die in het kader van uitstel vonniswij-

zing naar het project verwezen zijn. In het geval van lange detentie is de overgang

van detentie naar het project wellicht te groot (wordt het programma dan nog wel

serieus genomen?) en neemt de langdurige detentie wellicht alle motivatie weg. In

geval van uitstel vonniswijzing lijkt de periode tussen het plegen van het delict en

de strafrechtelijke interventie aan de lange kant en is wellicht de justitiële dreiging

(hechtenis) onvoldoende aanwezig. Overigens zijn er ook aanwijzingen dat Turkse

en Marokkaanse jongeren meer moeite hebben hun programma volgens plan af te

ronden.

Het uitvalpercentage bij Cashba is, net als bij Kwartaalkursus en DTC Eindhoven,

duidelijk hoger dan bij de doorsnee taakstraffen (circa 12%). Dit hangt ongetwijfeld

samen met het feit dat het om een `zwaardere categorie delinquenten gaat, bij wie

de risico's groter zijn. Maar voor een deel hangt het ook samen met het karakter van

de afdoening. In het project worden nogal strikte regels gehanteerd en de deelne-

mers worden bovendien intensief gevolgd. In veel gevallen is voortijdig afhaken het

gevolg van het overtreden van de regels of van verzuim. Het geeft aan dat hoe strikter

de controle is, des te groter de kans dat regels worden overtreden. Een soortgelijk

verschijnsel is geconstateerd bij de Amerikaanse projecten met intensief reclasse-

ringstoezicht (Junger-Tas, 1994). Met andere woorden, relatief hoge uitvalpercen-

tages zijn inherent aan projecten die zich richten op de `zwaardere' delinquenten en

bovendien strenge regels hanteren en intensief toezicht uitoefenen.

Recidive

Ongeveer 60% van de Cashba-deelnemers is binnen een periode, die varieerde van

enkele maanden tot een paar jaar, opnieuw met justitie in aanraking gekomen.

Degenen die het programma volgens plan afmaakten, deden het in dit opzicht iets

beter dan de afhakers. De uitkomsten voor Cashba zijn iets gunstiger dan voor de

Kwartaalkursus en voor DTC Eindhoven (de DTC-afmakers laten overigens redelijk

gunstige uitkomsten zien). In vergelijking met jeugdigen die een onvoorwaardelijke

7 Voor deelnemers aan de Kwartaalkursus is dat 42 dagen en voor de DTC-ers maar liefst 180 dagen.

8 Een vergelijkbaar percentage met dat van de Kwartaalkursus; de uitval bij DTC Eindhoven was in de

onderzoeksperiode met 62% aanzienlijk hoger.



Samenvatting en conclusies 6

vrijheidsstraf hebben ondergaan, komen de deelnemers (afmakers) aan Cashba over

het algemeen wat beter uit bus. Dat geldt ook voor de recidivefrequentie (minder

recidivecontacten) en de aard van de recidive (minder ernstig).

Dat er zoveel ex-deelnemers opnieuw met justitie in aanraking komen, is wellicht

een teleurstellende uitkomst, zeker gezien het uitgangspunt van de projecten om

juist hieraan wat te doen, maar niet echt verrassend. Het is de consequentie van een

keuze voor een doelgroep die bestaat uit actieve delinquenten (Mair en Nee, 1992).

Het is een illusie te denken dat een dergelijke groep zich van de ene op de andere

dag niet langer bezig zou houden met criminele activiteiten. Het is een bekend gege-

ven uit de onderzoeksliteratuur dat eerdere justitiële contacten de beste 'voorspel-

lers' zijn voor toekomstige contacten. En het is juist dit justitiële verleden dat zoveel

deelnemers aan intensieve dagprogramma's kenmerkt. De verwachtingen mogen der-

halve niet al te hoog gespannen zijn. Een geringere frequentie, alsook een in ernst

afnemende aard van delicten zijn daarom belangrijke resultaten. Zeker als op deze

punten grotere vooruitgang wordt geboekt dan bij delinquenten die een traditionele

interventie (vrijheidsbeneming) hebben ondergaan. Er kan derhalve van een weinig

spectaculair, maar wel positief resultaat worden gesproken.

Andere effecten

Ten aanzien van belangrijke aspecten in het leven van de jeugdigen en jongvolwa-

ssenen, zoals woonsituatie, relaties met ouders en familie en vrije tijd, hebben zich

weinig aansprekende veranderingen voorgedaan. De interventie duurt daarvoor on-

getwijfeld toch te kort en is mogelijk ook te weinig intensief. Een belangrijke uitzon-

dering is echter te vinden bij de dagbesteding. Weliswaar is het aantal jongeren dat

ook na het Cashba-programma niet naar school ging en geen werk had, gelijk geble-

ven, maar het oordeel van de scholieren en de werkenden over respectievelijk school

en werk was positiever geworden.

Opvallend zijn de resultaten bij DTC Eindhoven. Daar is zowel het aantal school-

gaanden als het aantal werkenden na DTC flink gegroeid. Dit is mogelijk het gevolg

van de bij DTC Eindhoven gevolgde werkwijze. Er wordt in vergelijking met Cashba

en de Kwartaalkursus meer aandacht geschonken aan opleidingen, arbeidstoelei-

ding en arbeidstraining, waarbij gebruik wordt gemaakt van een netwerk van voor-
zieningen, die alle grote expertise hebben in het werken met weinig gemotiveerde,

slecht opgeleide jeugdigen en jongvolwassenen.

Dat er op dit punt - en eigenlijk ook dat van de recidive - slechts geringe successen

worden geboekt, dan wel dat bereikte resultaten niet lang beklijven, is wellicht het

gevolg van het goeddeels ontbreken van enige vorm van nazorg. Bij Cashba is men er

in een later stadium nog enigermate in geslaagd nazorg van de grond te krijgen, bij

de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven niet of nauwelijks. Nazorg op grote schaal is

ook bij Cashba geen haalbare kaart gebleken. Reden om in overleg te treden met

andere voorzieningen, zoals jeugdreclassering en jeugdwerk-garantieplan (JWG), om

hierin te voorzien.
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Ter afsluiting

Tegen het licht van de geformuleerde onderzoeksvragen heeft Cashba redelijke resul-

taten behaald. De beoogde doelgroep is bereikt, waardoor het project een alternatief

vormt voor detentie. Een meerderheid van de deelnemers maakt het programma

volgens plan af, maar het percentage uitvallers is aanzienlijk. Ten aanzien van het

terugdringen van recidive zijn er enkele bescheiden successen geboekt. Al met al

slaat Cashba, in vergelijking met de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven, zeker geen

slecht figuur. Het eindoordeel kan daarom gematigd positief luiden.

Dat neemt niet weg dat er de nodige knelpunten zijn. Ten eerste de capaciteitsbenut-

ting. Alhoewel het niet mogelijk zal blijken om bij voortduring voor 100% bezet te

zijn, zal alles in het werk gesteld moeten worden om de bezettingscijfers te optimali-

seren. Ongetwijfeld liggen er mogelijkheden in het arrondissement Den Haag. Over-

wogen zou kunnen worden om Cashba primair te reserveren voor minderjarigen om

zo aan mogelijke aarzelingen in verband met `besmetting' van jongeren door oude-

ren tegemoet te komen.

Ten tweede zal het uitvalpercentage moeten worden teruggedrongen. Alhoewel men

bij dergelijke projecten van uitval niet moet opkijken en deze ook niet helemaal voor-

komen zal kunnen worden, bedreigt een hoog uitvalpercentage de toekomst van

zulke projecten. Veel uitval kan het vertrouwen in het project doen afnemen en daar-

door de bezettingscijfers verder onder druk zetten. Projecten die, om wat voor reden

ook, onvoldoende worden benut, verliezen op den duur hun bestaansrecht. Uitval

kan beperkt worden door een optimaal op de individuele deelnemer toegesneden

aanbod te doen. Concrete activiteiten met in de (korte) tijd haalbare doelen en zo

mogelijk in het kader van arbeidstoeleiding met werkgarantie, bieden vermoedelijk

de beste kansen op succes. Wellicht dat ook de naaste omgeving (ouders, partner)

actief bij het programma betrokken kan worden en als het ware medeverantwoorde-

lijk kan worden gemaakt voor een goed verloop. Terughoudendheid met verwijzin-

gen in het kader van uitstel vonniswijzing zou eveneens kunnen bijdragen aan een

geringere uitval. Om dezelfde reden moet men trachten te voorkomen dat deel-

nemers al te lang in detentie doorbrengen alvorens aan het programma te beginnen;

een maximum van twee tot drie weken zou kunnen worden nagestreefd. Uitval terug-

dringen door de huisregels te versoepelen lijkt niet de aangewezen weg.

Betere resultaten zijn wellicht te behalen door meer te doen aan nazorg. Of die na-

zorg door andere instanties dan het project zelf moet worden gegeven, is maar de

vraag. Overdracht naar een andere voorziening brengt (de zoveelste?) wisseling van

de wacht met zich mee, terwijl deze groep jongeren en jongvolwassenen gebaat lij-

ken te zijn met enige structuur en stabiliteit, ook als het gaat om begeleiders en hulp-

verleners.
Zowel verwijzers als Cashba zelf zijn gebaat met een duidelijke omschrijvingvan de

jeugdigen en jongvolwassenen voor wie de projecten het meest geschikt zijn. Zo

zouden grenzen kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld de lengte van het justitiële

verleden. Voortijdige uitval wordt daarmee wellicht beperkt en de kansen op succes
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worden vergroot in termen van minder recidive enerzijds en het vinden van werk of
het volgen van een opleiding anderzijds.

De vergelijking van Cashba met de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven en ook de

groei van het aantal intensieve dagprogramma's - het Leger des Heils heeft plannen

ontwikkeld voor nog negen andere DTC's, waarvan er inmiddels al een flink aantal

operationeel is - vestigen de aandacht op nog een ander punt. De behoefte aan uni-

formiteit neemt toe. Ten aanzien van de inhoudelijke en methodische invulling van

de programma's zit dat mogelijk wel goed,9 maar ten aanzien van de doelgroepen en

verwijzingsprocedures lijkt enige stroomlijning gewenst. Projecten die het zelfde te

bieden hebben, worden voor verschillende groepen delinquenten en op verschillen-

de wijzen (modaliteiten) benut. Dat er hierbij verschillen bestaan tussen projecten

voor jeugdigen en die voor volwassenen, is nog niet zo vreemd, maar dat jongeren en

jongvolwassenen met dezelfde kenmerken en eigenschappen in het ene arrondisse-

ment wel en in het andere arrondissement niet naar zo'n project kunnen worden

verwezen, is minder gewenst.

9 Er heeft overigens in het kader van de WODC-onderzoeken geen procesevaluatie naar de methodische

invulling van het programma van Cashba en dat van de andere projecten plaatsgevonden.
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Inleiding

Op 19 mei 1992 vond in Rotterdam de officiële opening plaats van Cashba door de

toenmalige staatssecretaris van justitie, mr A. Kosto. Cashba is een dagtrainings-

project voor minder- en meerderjarigen (16-25 jaar), bedoeld als alternatief voor

ten minste zes weken hechtenis. Cashba, dat al in maart van dat jaar voor de eerste

deelnemers was opengesteld, werd daarmee de derde loot aan de nog jonge stam

van intensieve dagprogramma's voor jeugdige en jongvolwassen delinquenten. De

Kwartaalkursus in Amsterdam en het Dagtrainingscentrum (DTC) in Eindhoven

waren, in respectievelijk november 1986 en maart 1990, Cashba voorgegaan.

Cashba is gestart als experiment met een looptijd van drie jaar. Het wordt voor de

duur van het experiment gefinancierd door het ministerie van Justitie. Op verzoek

van de directie Jeugdbescherming en Reclassering van dit ministerie is het expe-

riment geëvalueerd door het WODC. In opzet en uitvoering is het onderzoek

grotendeels gelijk aan de eerder door het WODC uitgevoerde onderzoeken bij de

Kwartaalkursus (Van der Laan en Essers, 1990) en DTC Eindhoven (Van der Laan en

Essers, 1993). Het gaat derhalve primair om een effectevaluatie. Een procesevaluatie

in de zin van een beschrijving van de gang van zaken tijdens het experiment en van

het geboden programma en de gehanteerde methodiek wordt door Cashba zelf

verzorgd.

1.1 Onderzoeksvragen

In het effectonderzoek hebben de volgende vragen centraal gestaan.

1 Door wie wordt aan Cashba deelgenomen en zijn dit die jeugdigen en jongvol-

wassenen voor wie het project in eerste instantie is opgezet?

2 In hoeverre wordt het Cashba-programma door de deelnemers volgens plan

afgemaakt?

3 Heeft Cashba een zodanige invloed op het gedrag van de deelnemers dat deze

minder dan voorheen of zelfs helemaal niet meer wegens het plegen van delic-

ten met justitie in aanraking komen?
Vraag 1 hangt samen met een van de voornaamste uitgangspunten van Cashba: het

is bedoeld als alternatief voor detentie. Indien Cashba zou worden bezocht door

jeugdigen en jongvolwassenen die bij afwezigheid van de mogelijkheid van Cashba

niet ten minste zes weken in hechtenis zouden hebben doorgebracht, maar bijvoor-

beeld een geldboete of voorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd gekregen zouden

hebben, dan zou er sprake zijn van `aanzuigende werking'. Als Cashba-deelnemers

op grond van persoonlijke en delictkenmerken vergelijkbaar zijn met justitiabelen

die enige tijd van hun vrijheid zijn beroofd, dan kan het tweede deel van deze eerste

vraag bevestigend worden beantwoord.
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Vraag 2 is als het ware meer een tussenvraag en kan evenzo goed deel uit maken van

een procesevaluatie als van een effectevaluatie. De reden om deze vraag hier expli-

ciet te noemen - explicieter dan het geval was bij eerdere onderzoeken - is het

gevolg van de opgedane ervaringen bij de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven. Niet

alleen blijkt voortijdige uitval (niet volgens plan afmaken van het programma) tame-

lijk karakteristiek voor intensieve dagprogramma's en verdient het alleen daarom al

de nodige aandacht, het heeft ook gevolgen voor de uitkomsten in termen van reci-

dive (onderzoeksvraag 3) en zegt iets over de criteria die de verwijzers (openbaar

ministerie en rechtbank) hanteren bij de selectie van deelnemers. Nagegaan wordt in

hoeverre degenen die het Cashba-programma voortijdig afbreken zich op persoon-

lijke of andere kenmerken onderscheiden van degenen die het programma wel

volgens plan afronden.

De derde vraag betreft een tweede belangrijk uitgangspunt. Opzet en invulling van

het programma beogen de 'zogeheten sociale competentie van de deelnemers te ver-

groten en een zodanig toekomstperspectief (scholing, werk, huisvesting, vrijetijds-

besteding, relaties) voor hen te ontwikkelen, dat onacceptabel en delinquent gedrag

overbodig wordt of in ieder geval wordt teruggedrongen. Gedragsverandering is een

belangrijke doelstelling van Cashba. Dat Cashba in dit opzicht effect heeft, zou af te
lezen moeten zijn uit de contacten die de deelnemers hebben met justitie, nadat zij

aan Cashba hebben deelgenomen. Daarbij dient het gehele recidivepatroon te wor-

den bestudeerd. Dat wil zeggen, niet slechts het zich voordoen van recidive, maar

ook het aantal nieuwe contacten met justitie (recidivefrequentie), het type delict dat

gepleegd wordt (recidive-aard of recidive-ernst) en de periode waarin gerecidiveerd

wordt (recidivesnelheid).10 Dergelijke gegevens moeten uiteraard vergeleken worden

met hun contacten voorafgaand aan Cashba (justitieel verleden). Maar zij moeten

ook worden vergeleken met die van een vergelijkingsgroep, bestaande uit justitiabe-

len die een vrijheidsstraf van ten minste zes weken hebben ondergaan en niet naar

Cashba zijn gestuurd. Het recidivepatroon van Cashba-deelnemers mag zich in ieder

geval niet in negatieve zin onderscheiden van dat van de vergelijkingsgroep en,

liever nog, dient een wat positiever beeld te vertonen.

Overigens, er wordt niet alleen naar recidive (in termen van contacten met justitie)

gekeken. Aangezien het Cashba-programma zich in het bijzonder richt op de leef-

omstandigheden van de deelnemers en daar enige wijziging in tracht aan te bren-

gen, wordt ook gekeken naar zaken als woon- en gezinsomstandigheden, relaties

met gezinsleden, dagbesteding (school/werk) en vrijetijdsbesteding en de eventuele

wijzigingen daarin.

10 In het bijzonder ten aanzien van recidivesnelheid zijnde mogelijkheden overigens beperkt. Door een

andere wijze van noteren in het Algemeen Documentatieregister ontbreekt sinds enige jaren de datum

waarop een proces-verbaal op het parket is ingeschreven. Dit bemoeilijkt het bepalen van periodes tussen

contacten.
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1.2 Aanpak van het onderzoek en de samenstelling van de onderzoeksgroep

Gekozen is voor een aanpak die kenmerken van een quasi-experimentele opzet

vertoont. De jongeren die Cashba hebben bezocht, worden beschouwd als de expe-

rimentele groep die bijzondere `behandeling' (nl. Cashba) hebben ondergaan. Daar-

naast is er een vergelijkings- of controlegroep bestaande uit jongeren die niet die

behandeling hebben ondergaan, maar overigens wel enige tijd in hechtenis hebben

doorgebracht. Er is geen sprake van een `echt' experiment, omdat jongeren niet `at

random' naar Cashba zijn gestuurd dan wel een vrijheidsstraf hebben moeten onder-

gaan. De vergelijkingsgroep is achteraf samengesteld. Van beide groepen is dezelf-

de informatie (persoonskenmerken, delictkenmerken, justitiële achtergrond) ver-

zameld.

De Cashba-groep (experimentele groep) wordt gevormd door 73 jongeren die tussen

maart 1992 en mei 1994 aan het Cashba-programma zijn begonnen. Bij de samen-

stelling van de vergelijkingsgroep zijn bij voorbaat enkele restricties aangebracht:

zaken waarbij een persoonlijkheidsonderzoek is aangevraagd en zaken die uiteinde-

lijk geresulteerd hebben in een strafrechtelijk maatregel (terbeschikkingstelling,

jeugdtbr, plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling, ondertoezicht-

stelling) zijn buiten beschouwing gelaten. Ook wanneer uit het dossier bleek dat er

sprake was van ernstige verslaving aan harddrugs, kwam de zaak niet voor opname

in de vergelijkingsgroep in aanmerking.' 1 De vergelijkingsgroep bestaat uit 100

jongeren uit de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht en Den Haag, die in

genoemde periode ten minste twee weken in voorlopige hechtenis hebben door-

gebracht en aansluitend een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen van maximaal

vijf maanden.12 De vergelijkgroep komt op een beperkt aantal punten niet over-

een met de Cashba-groep, maar de verschillen zijn gering. In de vergelijkingsgroep

komen wat meer 18- t/m 22-jarigen voor en minder 16- en 17-jarigen, er komen wat

meer allochtonen in voor en het aantal eerdere justitiecontacten is iets groter (6,5

tegen 5,6).
Bij de onderzoeken naar de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven is dezelfde procedure

gevolgd. Het onderzoek naar de kursus baseert zich op 60 jongeren die tussen

november 1986 en augustus 1988 hebben deelgenomen aan de kursus en een ver-
gelijkingsgroep bestaande uit 86 jongeren. De DTC-onderzoeksgroep bestaat uit 64

deelnemers in de periode maart 1990 en juni 1992, de bijbehorende vergelijkings-

groep uit 108 personen.

11 In zulke gevallen is ook verwijzing naar Cashba uitgesloten.

12 Selectie vond plaatsop basis van het informatiesysteem Gouden Delta.
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1.3 De onderzoeksgegevens

12

Voor de onderzoeksgegevens zijn drie bronnen aangeboord: dossiers, interviews en

justitiële documentatie. De dossiers betreffen enerzijds de bij Cashba aangelegde

dossiers en anderzijds de op de parketten aanwezige strafdossiers. Voor de strafdos-
siers is gewerkt met een vragenlijst, die eerder al gehanteerd is bij de onderzoeken

naar de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven.13 In het bijzonder is informatie over de

personen, de delicten en het justitiële verleden verzameld. Ook informatie over de

wijze waarop verwijzing naar Cashba heeft plaatsgevonden, is uit de strafdossiers

geput.

Interviews zijn gehouden met de jongeren kort na aanvang van het Cashba-pro-

gramma (eerste interview) en vervolgens nog eens ongeveer zes maanden na afloop

van het programma (tweede interview). Ook hierbij is gebruik gemaakt van vragen-

lijsten die al bij de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven waren gebruikt. In het eerste

interview wordt gevraagd naar hun leef- en woonsituatie, dagbesteding, schooloplei-

ding eri delinquent gedrag voorafgaand aan de start van het Cashba-programma. In

het tweede interview wordt ingegaan op hun doen en laten na Cashba en hun erva-

ringen met en mening over Cashba. Overigens zijn niet met alle jongeren twee inter-

views gehouden. Het onderzoek is pas enige tijd na de start van het experiment aan-

gevangen, zodat met een aantal jongeren geen interview meer kon worden gehouden

bij aanvang van hun deelnam.14 Wel is geprobeerd hen in ieder geval later - dus na

afloop van hun Cashba-deelname - te interviewen. Met een aantal jongeren die bij

aanvang van het programma zijn geïnterviewd, is ook zes maanden na afloop van

hun deelname nog een vraaggesprek gehouden. De uitval bij zulke interviews is

doorgaans groot: jongeren weigeren een tweede interview of de onderzoekers slagen

er niet in contact met hen te leggen. Dat is ook bij een aantal Cashba-jongeren ge-

beurd. Dit beperkt uiteraard de bruikbaarheid en zeggingskracht van de wel verkre-
gen interviewgegevens.

In het onderzoek naar de Kwartaalkursus is destijds geprobeerd nog een tweede ver-

volginterview - anderhalf jaar na afloop van het programma - met de ex-deelnemers

te houden. Het resultaat was echter dermate gering (uitval van meer dan 70%), dat

daarvan bij DTC Eindhoven en Cashba is afgezien. Zo is ook afgezien van interviews

met jongeren uit de vergelijkingsgroep. De meerwaarde voor het onderzoek was on-

voldoende om de benodigde forse investeringen in mensen en middelen die hier-

voor nodig zijn, te rechtvaardigen.

Al met al beschikken we bij Cashba over 39 eerste interviews kort na aanvang van het

programma en 28 tweede interviews zo'n zes maanden na afloop. Bij de groep van 28

13 Deze vragenlijst is, evenals de lijst die gebruikt is voor de interviews, op te vragen bij het WODC.

14 Met alle 39 jongeren die tussen juni 1993 t/m mei 1994 aan Cashba zijn begonnen, zijn eerste interviews

gehouden.
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jongeren met een tweede interview heeft in 11 gevallen ook een eerste interview

plaatsgevonden.15 Het niet-plaatsvinden (uitval) van een tweede interview was voor-

al het gevolg van het feit dat jongeren onbereikbaar waren (onbekende verblijfplaats,

het land verlaten, geheime telefoonnummers, niet reageren). Een klein aantal jonge-

ren weigerde medewerking aan een vervolginterview of waren korter dan zes maan -

den weg bij Cashba, zodat op het tijdstip van beëindiging van de dataverzameling

nog geen tweede interview gehouden kon worden.

Justitiële documentatie is geraadpleegd om inzicht te krijgen in mogelijke recidive.

Uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister zijn aangevraagd, zodat bekeken

kon worden of er sprake is van nieuwe justitiecontacten op ten minste het niveau

van het openbaar ministerie (naar aanleiding van een strafbaar feit is een proces-

verbaal opgemaakt en voorgelegd aan de officier van justitie). In geval dat er een

tweede interview na afloop van Cashba is gehouden, is de jongere ook gevraagd of

hij tijdens of na afloop van het Cashba-programma nog strafbare feiten heeft ge-

pleegd (de zgn. self-reportmethode). Ook hier is op dezelfde wijze gewerkt als bij de

onderzoeken naar de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven.

1.4 Indeling van het rapport

Hoofdstuk 2 omvat een korte beschrijving van Cashba. Aan de orde komen lokatie,

bezetting, doelstelling en methodiek en justitieel kader. Hoofdstuk 3 gaat over de

deelnemers aan het Cashba-programma en over de vergelijkingsgroep. Demografi-

sche gegevens als leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, verblijfplaats en dagbeste-

ding worden gepresenteerd, alsook meer aan justitie gerelateerde gegevens als ge-

pleegde delicten, justitieel verleden, voorlopige hechtenis, justitiële afdoening en

attitude ten aanzien van delicten. Dit hoofdstuk moet een beeld geven van de bereik-

te doelgroep. In hoofdstuk 4 gaat het om de resultaten in termen van recidive. In

hoofdstuk 5 gaat het ook over resultaten, maar dan vooral bij zaken als woon- en

leefsituatie, school/werk, vrije tijd en relaties met ouders. In alle hoofdstukken wor-

den de uitkomsten van Cashba vergeleken met die van de Kwartaalkursus en DTC

Eindhoven.

15 Bij de Kwartaalkursus beschikken we over 51 eerste en 31 tweede interviews. Bij DTC Eindhoven waren dit

er respectievelijk 55 en 31.



2

Het project

Cashba is een intensief dagprogramma voor jeugdige en jongvolwassen delinquen-

ten, dat drie maanden (dertien weken) duurt en bedoeld is als alternatief voor een

periode van ten minste zes weken (voorlopige) hechtenis. Cashba vormt een bijzon-

dere variant van de taakstraf of de alternatieve sanctie. Het project onderscheidt zich

van de gebruikelijke werk- en leerstraffen primair door de veel langere duur. Waar de

werkstraf (dienstverlening) voor volwassenen een maximum kent van 240 uur en de

taakstraf (werk- of leerstraf) voor jeugdigen 200 uur, komt een dagprogramma van

drie maanden al gauw neer op 350 uur of meer. Daar komt bij dat in het geval van

toepassing bij jeugdigen het dagprogramma uitsluitend in de plaats mag komen van
onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming en dus niet in de plaats van een voorwaarde-

lijke straf of geldboete, hetgeen bij de `reguliere' taakstraffen wel kan.

Cashba onderscheidt zich net als de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven op nog een

aantal andere punten van de overige taakstraffen. Ten eerste is het een leerproject of

leerstraf. Het aandeel van leerstraffen in het geheel van taakstraffen groeit weliswaar,

maar het betreft nog altijd een minderheid (bij de jeugdigen naar schatting 30%, bij

de volwassenen aanzienlijk minder, circa 7%). Het zijn vooral werkstraffen die wor-

den opgelegd: bij wijze van genoegdoening en (symbolisch) schadeherstel wordt

gedurende een tevoren vastgesteld aantal uren `arbeid ten algemenen nutte' verricht.

Bij leerstraffen gaat het niet om werken maar om `leren'; de activiteiten staan in het

teken van scholing en training, gericht op herintreding in het onderwijs, het starten

van een nieuwe opleiding, of het vinden van werk. De projecten zijn duidelijk toe-

komstgericht. Door de betrokkenen weer perspectief te bieden op de onderwijs- of

arbeidsmarkt, hoopt men een zodanige situatie te scheppen, dat de behoefte aan of

verleiding tot ongewenst delinquent gedrag afneemt. Een tweede onderscheid is het

intensieve karakter; van de betrokken jeugdigen en jongvolwassenen wordt meer

gevraagd dan bij `doorsnee' leerstraffen als de training sociale vaardigheden of de

cursus `Slachtoffer in beeld'. Een training sociale vaardigheden bestaat uit ongeveer

acht bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur, de cursus `Slachtoffer in beeld' uit

vijf bijeenkomsten van twee uur. Bij Cashba, de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven

daarentegen worden de deelnemers geacht drie maanden lang iedere werkdag te

verschijnen en daarnaast ook nog eens met enige regelmaat in het weekend. Ook

kennen intensieve dagprogramma's niet slechts een of twee activiteiten, maar een

grote verscheidenheid aan onderdelen: onderwijs, huishoudelijke activiteiten (ook

wel trainingen genoemd) als koken, boodschappen doen en schoonmaken, alge-

mene technieken (hout- en metaalbewerking, maar ook creatieve activiteiten als

tekenen en schilderen), werkstages, sport en trainingen sociale vaardigheden in

groepsverband of individueel. Het intensieve karakter van dagprogramma's sluit aan

bij het uitgangspunt dat intensieve dagprogramma's slechts dienen te worden toe-
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gepast ter vervanging van een `behoorlijke' periode van vrijheidsbeneming. Net als

bij alle andere taakstraffen moeten de deelnemers instemmen met verwijzing naar

Cashba, de Kwartaalkursus of DTC Eindhoven. Deelname is vrijwillig, zij het dat men
zich dient te houden aan bepaalde voorwaarden en regels.

2.1 Doelstelling en methodiek

Uitgangspunt bij de door Cashba gehanteerde methodiek is het zogeheten sociale-

competentiemodel, gebaseerd op gedragstherapeutische leerprincipes. 16 Bij pro-

bleemjongeren schieten de vaardigheden veelal tekort om adequaat te kunnen func-

tioneren in de maatschappij. Als doelstelling van Cashba geldt dan ook het vergroten

van de sociale competentie (de balans tussen vaardigheden en taken waarvoor men

komt te staan in de samenleving) en het ontwikkelen van toekomstperspectief. Hier-

mee wordt beoogd het overbodig maken van onacceptabel en delinquent gedrag.
Medewerkers (trainers genoemd) observeren het gedrag van de deelnemers in ter-

men van vaardigheden en competentie-achterstand. Op basis hiervan worden indivi-

duele trainingsdoelstellingen geformuleerd waarbij het accent ligt op het leren van

nieuwe vaardigheden en versterking van adequaat gedrag.

Effectstudies hebben aangetoond dat hulpverlening voor jongeren met gedragspro-

blemen en anti-sociaal gedrag het meeste kans op succes heeft wanneer de nadruk

wordt gelegd op het leren van concrete dagelijkse vaardigheden. 17 Bij het aanvullen

van vaardigheidstekorten door middel van sociale en praktische vaardigheidstrai-

ning hecht Cashba aan een vaste dagindeling, routines, terugkerende programma-

onderdelen, regels, aanspreken op gedrag (zowel positief als negatief), taakgericht

werken, arbeidstraining en vormingsactiviteiten.

Het Cashba-programma berust op drie peilers: activiteiten, arbeidstraining en, als

rode draad door alle programma-onderdelen lopend, de individuele training sociale

vaardigheden. Met behulp van een weekkaart en het afnemen van een levenslijn

wordt inzicht gegeven in eigen gedrag en de tekorten daarin. De training sociale

vaardigheden richt zich vervolgens op het aanleren van zowel sociale als praktische

vaardigheden om je staande te kunnen houden in de maatschappij. Om dat te berei-

ken wordt gewerkt met concrete leerdoelen. De in het kader van deze training te voe-

ren individuele gesprekken tussen trainer (een vaste trainer voor iedere jongere) en

deelnemer zijn gericht op onder andere vrijetijdsbesteding, sollicitatie- en telefoon-

training en het verrichten van individuele opdrachten. Minstens eenmaal per week

vindt er een individueel begeleidingsgesprek plaats.

16 Zie Slot (1993) voor een heldere uiteenzetting van dit begrip en de betekenis hiervan voorde invulling van

programma's.

17 Zie Slot (1993).
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Beroepenoriëntatie en opleidings- en arbeidstoeleiding bestaan in eerste instantie

uit een algemeen groepsprogramma van twee uur per week. Daarnaast kan, wanneer

de jongere daaraan toe is, een individueel programma uitgestippeld worden op basis

van gesprekken met de medewerker Beroepenoriëntatie, een beroepsinteressetest,

een intelligentietest en de PNT-test (positieve en negatieve faalangsten). Dit moet

uitmonden in doorstroming naar opleiding en beroep via stage(begeleiding) en ar-

beidstoeleidingsprojecten.

De arbeidstraining heeft in de loop der tijd een steeds grotere plaats in het program-

ma ingenomen en is een geïntegreerd onderdeel daarvan geworden.

2.2 Het programma

Het dertien weken durende programma is opgebouwd uit drie fasen. Aan deze fase-

ring gaan aanmelding en intake vooraf; eventueel krijgt de fasering een vervolg via

de nazorg. De intake wordt beschouwd als de start waarop in het programma voort-

gebouwd wordt. In dit kennismakingsgesprek vindt wederzijdse informatie-uitwis-

seling plaats en vastlegging van afspraken in een contract.

In de eerste fase (twee weken) ligt de nadruk op kennismaking met het algemene

klimaat, de medewerkers en andere deelnemers, het praktische activiteitenprogram-

ma, de sociale-vaardigheidstraining en de toepassing van regels. In de zes daarop-

volgende weken (fase twee) ligt de nadruk op het aanleren en oefenen van alternatief

gedrag, in en naar aanleiding van de sociale-vaardigheidstraining, aan de hand van

gedragsdoelen. De derde fase (vijf weken) is gericht op het realiseren van het per-

spectief op gedragsmatig, praktisch en beroepsmatig gebied. Het streven is het reali-

seren van een praktijksituatie, in de vorm van een stageplaats. De deelname aan het

programma wordt afgesloten met een eindgesprek waarbij ook de cotirdinator taak-

straffen aanwezig is. Indien mogelijk, vindt vervolgens directe doorstroming naar

een opleidings- of arbeidssituatie plaats.

Van iedere jongere wordt van het deelnameproces een rapport gemaakt met daarin

het intakeverslag, een trainingsplan, het verloop van de deelname, bereikte doelen

en resultaten en het eindrapport.

Cashba biedt naast het dagprogramma tevens een avondprogramma voor school-

gaande en werkende deelnemers.

Op vrijwillige basis bestaat als vervolg op het programma de mogelijkheid van

nazorgcontacten in de vorm van regelmatige gesprekken met de sociale-vaardig-

heidstrainer of arbeidstrainer. Met de jeugdreclassering wordt momenteel overleg

gepleegd om tot samenwerkingsafspraken te komen teneinde de nazorgactiviteiten

en de stagebegeleiding een meer structurele plaats te geven.

De tijden van het dagprogramma zijn van 10.00 tot 15.00 uur op werkdagen. Tussen

9.30 en 10.00 uur worden de deelnemers verwacht. Elke dag heeft hetzelfde rooster,

waarbij per dag de activiteiten variëren. In blokken van een uur vinden er activitei-

ten plaats. Van 12.00 tot 12.30 uur is er lunchpauze, waarna tot 13.30 uur een uur

studie op het programma staat. Van 13.30 tot 15.00 uur wordt de dag afgesloten met
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wederom activiteiten. Als activiteiten kunnen genoemd worden: techniek, creatieve

expressie, sport, textiele werkvormen, koken (elke vrijdag lunch), beroepenoriëntatie

en vorming/voorlichting. Deze vormingsactiviteiten en voorlichting hebben ten doel

de algemene kennis te vergroten. Externe deskundigen voeren deze uit in een pro-

jectmatige opzet, één keer per week ongeveer twee uur. De voorlichting bestrijkt een

groot scala van onderwerpen als alcohol- en druggebruik, gokken, EHBO-cursus,

(sociale) wetgeving, voeding, seksualiteit, huisvesting en een `levensverhaal' van een

afgevaardigde (ex-delinquent) van `Delinquentie en Samenleving'. Ook wordt de cur-

sus 'Slachtoffer in beeld' op Cashba verzorgd. Deelname hieraan kan vervallen in-

dien deze al is gevolgd in een ander kader.

Het avondprogramma beslaat drie dagen per week van 16.00 tot 20.00 uur. Tot nu toe

wordt daar vooral door schoolgaanden gebruik van gemaakt. Het accent in dit pro-

gramma ligt niet zozeer op het werken aan een toekomstperspectief, maar op het

handhaven en versterken van de reguliere school- of werksituatie. Het programma
dient de reguliere school- of werksituatie niet te vervangen, maar juist te stimuleren

en aan te vullen met voor deze jongeren essentiële programma-onderdelen. Deze

groep heeft belang bij een mogelijkheid om huiswerk te kunnen maken en daarbij

begeleid te worden.

Van 16.00 tot 17.00 uur vindt er een activiteit plaats; van 17.00 tot 18.00 uur studie,

die vooral in het teken van studiebegeleiding staat. Tot 19.00 uur wordt de tijd

besteed aan koken (elke deelnemer komt aan de beurt), eten en pauze. Ter afsluiting

is tot 20.00 uur de laatste activiteit. Bij de activiteiten is er dezelfde keuze als bij het

dagprogramma.

In tegenstelling tot het dagprogramma vervallen in het avondprogramma de vor-

ming/voorlichting en de cursus 'Slachtoffer in beeld'. Ook ontbreekt de algemene

groepsberoepenoriëntatie en vindt individuele beroepenoriëntatie alleen plaats

indien nodig. Zoals gezegd, is het studie-aandeel hier veel belangrijker. De trainer

sociale vaardigheden heeft daartoe intensief contact met de school.

Naast de vaste activiteiten kunnen er specifieke, niet-structurele activiteiten plaats-

vinden, die doorgaans een breed maatschappelijk doel dienen. In dit kader zijn er

(hulp) activiteiten verricht voor in de actualiteit staande gebeurtenissen (waterover-

last in Limburg).

De in het najaar van 1994 gestarte 'outdoor' activiteiten ('survivalkamp') worden wel

een structureel, één keer per dertien weken terugkerend programma-onderdeel. Zo-

wel de dag- als de avonddeelnemers doen hieraan mee. Via dergelijke activiteiten

leren deelnemers andere aspecten van zichzelf kennen. De tijdens een dergelijk

kamp geobserveerde gedragingen van deelnemers worden verwerkt in de individuele

trainingsplannen. Tijdens mountainbiking, in grotten afdalen, abseilen, kanoën en

een kaartieeswandeltocht worden positieve leerervaringen opgedaan waarbij ge-

dacht moet worden aan initiatief durven nemen, angsten overwinnen, samen kun-

nen werken, grenzen verleggen met betrekking tot de frustratietolerantie, enzovoort.
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2.3 Overeenkomsten en verschillen met Kwartaalkursus en DTC Eindhoven

Cashba, de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven komen op een aantal punten met

elkaar overeen, op andere verschillen zij van elkaar. De drie projecten hebben met

elkaar gemeen dat zij gedurende drie maanden, vijf dagen per week, een programma

verzorgen voor jeugdige en/of jongvolwassen delinquenten, dat bij wijze van taak-

straf (alternatieve sanctie) wordt toegepast. Uitgangspunt is dat de deelnemers door

het volgen van het programma een periode van detentie van ten minste zes weken

kunnen voorkomen. De overeenkomst gaat evenwel verder. Alle projecten zijn opge-

zet door particuliere organisaties: Cashba door de Stichting Kleinschalige Hulpverle-

ning aan Jongeren (SKHJ) (thans 13j-Zuid Holland/Rotterdam), de Kwartaalkursus

door de vereniging Hulp voor Onbehuisden (HVO) en DTC Eindhoven door het Leger

des Heils. In alle gevallen gebeurde dit in samenwerking met instanties als de Raad

voor de kinderbescherming, de reclassering, Bureaus Taakstraffen en zusterinstellin-

gen uit de particuliere sector, en met gehele of gedeeltelijke financiële ondersteu-

ning van het ministerie van Justitie. Medewerking van de kant van het openbaar

ministerie en de rechtbanken was uiteraard ook essentieel. Een andere belangrijke

overeenkomst is de ontwikkelde methodiek. Cashba en DTC Eindhoven hebben in

navolging van de Kwartaalkursus aansluiting gezocht bij de door het Paedologisch

Instituut in Amsterdam ontwikkelde aanpak.

De verschillen tussen de projecten betreffen, behalve uiteraard het feit dat zij geves-

tigd zijn in verschillende regio's, vooral accenten. Zo is de Kwartaalkursus uitsluitend

bedoeld voor jeugdigen (jonger dan 18 jaar); bij Cashba en DTC Eindhoven kunnen

ook jongvolwassenen (tot 25 jaar) terecht. Het programma van de Kwartaalkursus

vindt vrijwel in zijn geheel intern, dat wil zeggen in het eigen pand, plaats, bij Cash-

ba en vooral DTC Eindhoven zijn de deelnemers een belangrijk deel van hun tijd 'bui-

tenshuis. DTC Eindhoven participeert in een omvangrijk netwerk in Eindhoven en

omgeving van voorzieningen op het terrein van scholing, en arbeidstraining; ook bij

Cashba is dit in toenemende mate het geval. Meer dan de Kwartaalkursus lijken

Cashba en DTC Eindhoven daarom georiënteerd op arbeid, arbeidstoeleiding en -trai-

ning. De Kwartaalkursus ontwikkelde als eerste een (avond) programma voor jonge-

ren met een vaste dagbesteding (school of werk), zodat ook deze jongeren toch aan

een dergelijk intensief programma kunnen deelnemen zonder die belangrijk geachte

dagbesteding te hoeven opgeven. 18 Cashba lijkt zich het meest actief te hebben be-

wogen op het terrein van nazorg of `na-begeleiding' van de ex-deelnemers. Waar het

gaat om expansie steekt DTC met kop en schouders boven de twee andere projecten

uit. Het Leger des Heils heeft al tijdens de experimentele periode van DTC in Eind-

18 In de praktijk bleek een vaste dagbesteding een contra-indicatie voor verwijzing naar de Kwartaalkursus

met soms als opmerkelijk, maar vooral ongewenst gevolg dat de betrokken jeugdige In voorlopige hech-

tenis werd genomen en zodoende die vaste dagbesteding toch moest opgeven.
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hoven plannen ontwikkeld voor nog negen andere centra verspreid over het land en

daar met eigen middelen ook een daadwerkelijk begin mee gemaakt. In de steden

Amsterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle draait

een DTC.

2.4 De start

Van de drie dagprogramma's is de Kwartaalkursus de oudste. De eerste plannen voor

de Kwartaalkursus vinden hun oorsprong in het advies van de Commissie Herziening

strafrecht jeugdigen (Commissie-Anneveldt), dat in 1981 werd uitgebracht. Voor-

gesteld werd te experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen. Twee vor-

men van alternatieve sancties werden genoemd: werkprojecten (of dienstverlening),

die reeds bekend waren van de volwassenen, en leerprojecten. Het idee van leerpro-

jecten was nieuw. Er werd onder meer verwezen naar de zogeheten intermediate

treatment-projecten, waarmee in Engeland en Wales werd gewerkt. De Werkgroep Al-

ternatieve sancties jeugdigen (Werkgroep-Slagter), in oktober 1981 door de minister

van Justitie genstalleerd om het geadviseerde experiment met alternatieve sancties

op te zetten, nam het idee van leerprojecten over. Een delegatie van de werkgroep

ging naar Engeland om daar enkele intermediate treatment-projecten te bekijken.

Naar aanleiding van dat bezoek verscheen een artikel in Proces over Intermediate

Treatment (Junger-Tas, 1983; zie ook Thorpe, 1978; Thorpe e.a., 1980). Mede naar

aanleiding van dit bezoek vormden vier jeugd(hulpverlenings)instellingen uit Am-

sterdam en Noord-Holland, waaronder HVO, met enkele medewerkers van het minis-

terie van Justitie een werkgroep, die de plannen voor de Kwartaalkursus ontwikkelde.

Gefinancierd door het ministerie van Justitie ging het experiment met de Kwartaal-

kursus in november 1986 van start.19

Ook de eerste ideeën voor DTC Eindhoven vinden hun oorsprong in Engeland. Mede-

werkers van de afdeling reclassering van het Leger des Heils bezochten in 1983 Enge-

land en kwamen daar in aanraking met daytrainingcentres (Maris, 1993; Mair en Nee,

1992). Naar aanleiding van dit bezoek werden plannen ontwikkeld voor een `preven-

tiehuis', later omgedoopt in Dagtrainingscentrum (DTC). Ter gelegenheid van haar

eeuwfeest stelde het Leger des Heils 100.000 gulden beschikbaar voor verdere con-

cretisering. Contacten werden gelegd met de stichting Reclassering Oost-Brabant,

het openbaar ministerie in het arrondissement Den Bosch en met het Paedologisch

Instituut in Amsterdam en de Kwartaalkursus, die toen al operationeel was. Intussen

had het WODC een haalbaarheidsstudie verricht door een analyse te maken van de

jeugdigen en jongvolwassenen die in het arrondissement Den Bosch in voorlopige

hechtenis werden genomen. Deze analyse maakte duidelijk dat zich onder voorlopig

19 Inmiddels heeft de Kwartaalkursus niet langer meer een experimentele status, maar wordt op structurele

basis door het ministerie van Justitie gefinancierd als voorziening voor toepassing van taakstraffen.
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gehechten in ieder geval een groep personen bevond, die op grond van delictkenmer-

ken en detentieduur in aanmerking zou kunnen komen voor plaatsing in DTC Eind-

hoven. Met aanvullende financiering door het ministerie van Justitie kon DTC Eind-

hoven uiteindelijk in maart 1990 haar deuren voor de eerste deelnemers openen.

In diezelfde periode groeide ook in Rotterdam en Dordrecht de overtuiging dat er in

die regio behoefte was aan een intensief dagprogramma à la de Kwartaalkursus.

Medewerkers van de Bureaus Taakstraffen Minderjarigen in Dordrecht en Rotterdam

begonnen samen met medewerkers van SKHJ te werken aan plannen voor zo'n pro-

ject. Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar een dagprogramma, waaraan zowel

justitieklantjes als jongeren op vrijwillige basis zouden kunnen deelnemen. Aanslui-

ting werd gezocht bij 'Merhaba', een project van SKHJ voor schooluitvallers. De direc-

tie Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van Justitie, die al in een

vroeg stadium werd geraadpleegd, alsmede het WODC waren niet erg enthousiast

over de gemengde status (vrijwillige en strafrechtelijke deelname). Ervaringen in

Engeland wezen uit dat onder de magistratuur de geloofwaardigheid van zulke

projecten snel afnam als er ook op vrijwillige basis werd deelgenomen. Het gevolg

was meestal dat er wel jongeren in het kader van het strafrecht werden verwezen,

maar dat sterk betwijfeld moest worden of er wel sprake was van een alternatief voor

detentie en niet voor een veel lichtere, niet-vrijheidsbenemende straf. De plannen

resulteerden tenslotte in Cashba, dat weliswaar gebruik zou gaan maken van bepaal-

de voorzieningen van 'Merhaba' en op dezelfde locatie gehuisvest werd, maar uitslui-

tend bedoeld was voor toepassing in een strafrechtelijk kader. Ook Cashba werd, op

experimentele basis, financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie. In

maart 1992 konden de eerste deelnemers aan de slag.

2.5 Locatie en arrondissement

Cashba, de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven zijn gevestigd in respectievelijk Rotter-

dam, Amsterdam en Eindhoven. Van Cashba en de Kwartaalkursus kunnen verschei-

dene arrondissementen gebruik maken. Naar Cashba kunnen deelnemers uit de

arrondissementen Den Haag, Dordrecht en Rotterdam verwezen worden. Voor de

Kwartaalkursus zijn dat de arrondissementen Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en

Utrecht. DTC Eindhoven vormt hierop een uitzondering. Alleen het arrondissement

Den Bosch kan deelnemers naar DTC Eindhoven verwijzen en dan nog slechts een

deel van het arrondissement, omdat een maximale reistijd van een uur wordt aan-

gehouden.
Alle drie projecten beschikken over een eigen pand. De behuizing van Cashba in Rot-

terdam-Zuid is het minst'riant'. Het is klein en de voorzieningen zijn beperkt; reden

voor SKHJ om al enige tijd naar alternatieven om te zien. Het pand van de Kwartaal-

kursus is gelegen in Amsterdam-Oost en is ongetwijfeld het grootste en heeft ook de

meeste voorzieningen: er zijn niet alleen voldoende ruimtes voor groepswerk, onder-

wijs en algemene technieken (werken met hout, metaal en dergelijke), maar er is ook

een kleine sportzaal. Ook DTC is goed gehuisvest, dicht tegen het centrum van Eind-
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hoven. Er zijn de nodige voorzieningen `in huis', maar er wordt ook veel gebruik

gemaakt van voorzieningen elders. Het netwerk in Eindhoven en omgeving waarin

DTC Eindhoven participeert, biedt een scala van mogelijkheden op het terrein van

onderwijs, vorming, sport en andere vormen van vrijetijdsbesteding.

2.6 Bezetting

22

Cashba heeft het eerste jaar van het bestaan nodig gehad voor de opzet en de ontwik-

keling van het programma en voor de werving, selectie en training van de mede-

werkers. De eerste tijd was het aantal deelnemers nog niet erg groot. Er moesten

verwijzingsprocedures worden ontwikkeld en contacten met justitiële autoriteiten,

advocatuur, reclassering en kinderbescherming moesten tot stand worden gebracht.

Het resultaat was onderbezetting. Cashba kent een capaciteit van circa 12 deelne-

mers, maar de bezetting was in het begin niet zelden slechts 7 of 8 deelnemers. Na

verloop van tijd is de bezetting aangetrokken. Het aantal nieuwe deelnemers groeide

van 28 in 1992 naar 49 in 1994.

De Kwartaalkursus en DTC Eindhoven hebben met vergelijkbare problemen te kam-

pen gehad en ook bij die projecten trok het aantal deelnemers later aan. Maar
ondanks het toenemende aantal deelnemers vertoont de bezetting van alle drie

projecten nogal wat schommelingen. Dit is enerzijds het gevolg van het feit dat een

wisselend aantal deelnemers tussentijds afhaakt. In zulke situaties is er niet onmid-

dellijk een andere deelnemer. Het kan ook betekenen dat een rechter wiens eerdere

verwijzing om negatieve redenen (bv recidive) tussentijds moet stoppen, zich ten

aanzien van een volgende kandidaat voorzichtiger opstelt. Anderzijds zijn er bepaal-

de periodes in het jaar, waarin het aantal aanmeldingen steevast laag ligt. Zo heeft

door de jaren heen de Kwartaalkursus te maken gehad met een gering aantal deelne-

mers gedurende de zomermaanden. Ook (langdurige) ziekte van medewerkers van

de dagprogramma's kan tot gevolg hebben dat tijdelijk minder deelnemers geaccep-

teerd kunnen worden. Wellicht de belangrijkste factor is het feit dat intensieve dag-

programma's voor hun bezetting afhankelijk zijn van verwijzers en het oordeel dat

potentiële verwijzers hebben over intensieve dagprogramma's. Rechters die weinig

zien in intensieve dagprogramma's zullen niet snel zaken verwijzen of ingaan op een

voorstel van een officier van justitie, een advocaat of een reclasseringsmedewerker.

De ervaring leert dat alle projecten voor hun verwijzing afhankelijk zijn van een be-

perkt aantal rechters. Een of twee rechters fungeren als `hofleveranciers'.

Een andere reden voor kleine en schommelende aantallen deelnemers kan gelegen
zijn in de verwijzings- en opnameprocedure. Onduidelijk is of er sprake is van

voldoende signalering van potentiële kandidaten in een voldoende vroeg stadium.

Een kandidaat die aan de criteria (delict, verwachte detentieduur) voor verwijzing

voldoet, maar inmiddels al enige maanden in detentie verblijft, zal niet snel alsnog

naar een drie maanden durend programma worden gestuurd. De kandidaat is als het

ware te laat opgemerkt. Ten slotte lijkt het feit dat een intensief dagprogramma ook

beschikbaar is voor andere arrondissementen dan het arrondissement waarin het
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project gehuisvest is, geen garantie te zijn voor verwijzingen vanuit die andere arron-

dissementen. Lange reistijden kunnen een reden zijn om niet te verwijzen20, of wel-

licht wordt het project als te weinig 'eigen' beschouwd.

De bezettingsproblemen lijken het grootst te zijn voor DTC Eindhoven. Dit houdt

vermoedelijk verband met de enigszins andere doelgroep: vooral jongvolwassenen.

Deze categorie justitiabelen is in bepaalde opzichten (delict, justitieel verleden)

'zwaarder' dan de categorie minderjarigen (zie ook hoofdstuk 3). De indruk bestaat

dat de oorspronkelijke verwijzingsmodaliteiten (zie paragraaf 2.7) hierop niet vol-

doende waren toegesneden. Ook de structuur van werving en selectie kan DTC Eind-

hoven parten hebben gespeeld. Bij Cashba en de Kwartaalkursus spelen de Bureaus

Taakstraffen op dit punt een zeer actieve rol. Bij DTC Eindhoven lijkt dit veel minder

het geval te zijn. DTC Eindhoven is veel meer afhankelijk van signalering van kandi-

daten door individuele reclasseringsmedewerkers of advocaten. Daarnaast was ook

nog eens sprake van een langdurige en enigszins ingewikkelde intakeprocedure,

waardoor potentiële kandidaten alweer uit beeld waren voordat plaatsing op DTC

Eindhoven goed en wel was gerealiseerd. In de praktijk heeft dit tot de nodige wij-

zigingen in de procedure geleid, waardoor sneller gereageerd kon worden op de

signalering van een potentiële kandidaat. Meer verwijzingen was het resultaat. Daar-

naast blijft echter staan dat, gezien de 'zwaarte' van deze doelgroep en de in samen-

hang daarmee te verwachten lange strafduur, verwijzingen naar een intensief dag-

programma van drie maanden wat minder voor de hand liggen.

Ook bij de Kwartaalkursus is op een gegeven moment in overleg met de kinderrech-

ters en het openbaar ministerie gesleuteld aan de verwijzingscriteria. De indruk

bestond dat aanvankelijk de criteria nogal (te) rigide werden gehanteerd21, waardoor

een aantal 'goede' kandidaten buiten de boot viel. Dit overleg leidde ook tot aanpas-

sing van het programma, zodat ook jongeren met een vaste dagbesteding (school of

werk) naar de Kwartaalkursus konden worden gestuurd.

Bij geen van de projecten is sprake van een stelselmatige screening op geschiktheid

voor plaatsing in een dergelijk project van bijvoorbeeld alle jeugdige delinquenten

die in voorlopige hechtenis worden genomen. Daarmee worden ongetwijfeld poten-

tiële kandidaten gemist.

2.7 Justitieel kader

De belangrijkste modaliteit voor verwijzing naar een van de projecten is schorsing

van voorlopige hechtenis. De helft van alle verwijzingen naar Cashba vindt op die

20 De ervaringen bij de Kwartaalkursus leren overigens dat de deelnemers zelf reistijden van een uur of lan-

ger geen probleem vinden.

21 Zo werd aanvankelijk uitgegaan van een vervangingswaarde van drie maanden detentie. Dus drie maan-

den Kwartaalkursus werd gelijkgesteld aan drie maanden detentie. Jongeren met een verwachte detentie

van twee of vier maanden kwamen niet in aanmerking voor de Kwartaalkursus.
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wijze plaats. Dat geldt ook voor DTC Eindhoven. Bij de Kwartaalkursus geschieden

vrijwel alle verwijzingen op deze manier. De voorlopige hechtenis wordt geschorst

op voorwaarde dat betrokkene deelneemt aan het programma. Houdt hij zich niet

aan deze voorwaarde of pleegt hij opnieuw een delict, dan wordt de schorsing op-

geheven en wordt hij weer gedetineerd.

Verwijzing vindt ook wel plaats in het kader van een bijzondere voorwaarde bij een

(deels) voorwaardelijke veroordeling. Dat geldt voor een kwart van de Cashba-verwij-

zingen en voor de helft van alle DTC-zaken. In het geval van DTC Eindhoven is daar-

bij vaak sprake van een combinatie met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf: eerst

een aantal maanden zitten, daarna deelname aan het DTC-programma.

Een kwart van alle Cashba-verwijzingen gebeurt in het kader van uitstel vonnis-

wijzing.
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De deelnemers

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de 73 jeugdigen en jongvolwas-

senen die tussen maart 1992 en mei 1994 ten minste enige tijd aan het programma

van Cashba hebben deelgenomen. Ten dele gebeurt hetzelfde voor een groep van 100

personen, die enige tijd in (voorlopige) hechtenis hebben doorgebracht. Deze ver-

gelijkingsgroep komt niet in alle opzichten overeen met de Cashba-groep. Zo bevin-

den zich in de Cashba-groep veel meer deelnemers uit het arrondissement Rotter-

dam en veel minder uit het arrondissement Den Haag dan inde vergelijkingsgroep.22

De informatie is afkomstig uit strafdossiers en gedeeltelijk, dat wil zeggen voor een

aantal Cashba-deelnemers, ook uit interviews met de betrokkenen. De uitkomsten

worden voor zover mogelijk en noodzakelijk vergeleken met die van eerder onder-

zoek naar de Kwartaalkursus en naar DTC Eindhoven.23

Alvorens kenmerken van de deelnemers te beschrijven, wordt eerst ingegaan op het

verschijnsel uitval. Niet alle deelnemers slagen erin hun programma van drie maan-

den volgens plan af te maken. Een aantal haakt om allerlei redenen voortijdig af. Net

als bij eerder onderzoek naar de Kwartaalkursus en naar DTC Eindhoven blijkt er

enige samenhang te zijn tussen voortijdige uitval en bepaalde kenmerken van deel-

nemers.

3.1 Uitval

Bij Cashba beëindigde 38% van de deelnemers hun programma voortijdig. Belang-

rijkste redenen waren het zich niet houden aan de Cashba-huisregels (25%), nieuwe

politiecontacten (25%) en veelvuldig verzuim (25%).

Van de eerste groep deelnemers aan de Kwartaalkursus maakte 37% het programma

niet af.24 Van de eerste groep DTC-ers haakte zelfs 62% voortijdig af.25 Bij zowel de

Kwartaalkursus als DTC Eindhoven bleek voortijdige beëindiging vaker het gevolg

van ongeoorloofd verzuim en minder vaak een kwestie van het overtreden van de

huisregels.

22 Uit het informatiesysteem Gouden Delta kwam voor Rotterdam slechts een klein aantal voorlopig gehech-

ten naar voren, die aan de criteria voor opname in de vergelijkingsgroep voldeden.

23 Zoals reeds gezegd is in paragraaf 1.2, betreft de informatie over de Kwartaalkursus 60 deelnemers uit de

periode november 1986 - augustus 1988 en een vergelijkingsgroep van 86 jongeren. Bij DTC gaat het om

64 deelnemers uit de periode maart 1990 - juni 1992 en een vergelijkingsgroep van 108 mensen.

24 In latere jaren liep het uitvalpercentage terug naar circa 25.

25 Nadien is de voortijdige uitval gedaald in de richting van 50%.
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Er is een samenhang met het justitiële kader. Van de Cashba-deelnemers die zijn ver-

wezen in het kader van uitstel vonniswijzing, haakt 53% voortijdig af tegen 38% van

de uit voorlopige hechtenis geschorsten en 26% van de veroordeelden met een bij-

zondere voorwaarde. DTC-ers die deelnemen in het kader van een bijzondere voor-

waarde bij een (deels) voorwaardelijke veroordeling haken naar verhouding vaker

voortijdig af dan degenen die in het kader van schorsing van voorlopige hechtenis

zijn gestuurd (respectievelijk 73% en 55%). De snelle(re) beslissing die mogelijk is in

het kader van schorsing van voorlopige hechtenis, in combinatie met de justitiële

stok achter de deur, biedt kennelijk een betere stimulans om het project af te maken
dan de twee andere modaliteiten.

De aanzienlijk grotere uitval bij DTC Eindhoven hangt samen met de leeftijd van de

deelnemers en vooral ook de 'zwaarte' van de zaak. DTC-ers zijn doorgaans ouder en

hun zaak is in bepaalde opzichten zwaarder. Niet eens zozeer door het door hen

gepleegde delict, maar vooral door hun lange en door vele veroordelingen geken-

merkte justitiële verleden. Bij DTC Eindhoven speelt mogelijk ook de lange periode

van hechtenis voorafgaand aan het programma een negatieve rol. Dit is vooral het

geval bij die jeugdigen en jongvolwassenen die aan DTC Eindhoven deelnemen bij

wijze van bijzondere voorwaarde bij een veroordeling. De samenhang tussen uitval

en andere factoren komt in de volgende paragrafen aan de orde.

3.2 Arrondissement

Van de Cashba-deelnemers is bijna drie kwart (73%) afkomstig uit het arrondisse-

ment Rotterdam. Een vijfde (19%) komt uit Dordrecht en slechts 8% uit Den Haag.

Deze scheve verdeling laat een analyse naar arrondissement niet toe.26 Ook bij de

Kwartaalkursus kwam bijna drie kwart (73%) uit het arrondissement, waarin het

project gevestigd is (Amsterdam). De overigen kwamen uit Haarlem (18%) en

Utrecht (6%).

3.3 Geslacht, leeftijd en verblijfplaats

Gedurende de eerste twee jaar zijn er alleen jongens naar Cashba gestuurd. Ook bij

de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven was dat het geval, alhoewel later incidenteel

wel eens een meisje naar de Kwartaalkursus werd verwezen.

Tabel 1 geeft de leeftijden weer van de deelnemers aan de verschillende projecten

ten tijde van de inschrijving van het proces-verbaal op het parket. Cashba onder-

scheidt zich uiteraard van de Kwartaalkursus door de aanwezigheid van deelnemers

van 18 jaar en ouder; de Kwartaalkursus richt zich immers in principe uitsluitend op

minderjarigen. De spreiding van leeftijden is bij Cashba overigens ook groter in de

26 Onze indruk is overigens dat er op enkele punten na geen sprake is van systematische verschillen.
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Tabel 1: Leeftijd

leeftijd Cashba Kwartaalkursus DTC

n % n % n %

14 t/m 15 jaar 19 26 11 18 - -

16 t/m 17 jaar 41 56 46 77 8 12

18 t/m 20 jaar 11 15 3 4 36 56

21 t/m 22 jaar 2 3 - - 20 31

totaal 73 100 60 100 64 100

andere richting; niet alleen zijner jongeren van 18 jaar en ouder, ook het aandeel

van 14- en 15-jarigen is met 26% groter dan destijds bij de Kwartaalkursus (18%). De

DTC-ers zijn duidelijk ouder. Slechts 12% is 16 of 17 jaar, de overigen zijn ouder. Het

zwaartepunt ligt met 56% bij de 18- t/m 20-jarigen.

In de vergelijkingsgroep voor Cashba ligt iets meer accent op de oudere leeftijdscate-

gorie: 25% 18- t/m 22-jarigen tegen 18%, in de Cashba-groep meer op de 16- en 17-

jarigen (56% tegen 48%).27

Voortijdige uitval ligt bij de 14- en 15-jarigen met 29% onder het totale uitvalpercen-

tage (38%). Destijds werd bij de Kwartaalkursus iets dergelijks vastgesteld.

Er bestaat uiteraard enige samenhang tussen verblijfplaats of woonsituatie en leef-

tijd. Daarom is het percentage projectdeelnemers dat thuis bij een of beide ouders of

bij familie woont, het grootst bij de Kwartaalkursus (86%) en Cashba (85%) en duide-

lijk kleiner bij DTC Eindhoven (61%). Van de DTC-ers woont 25% zelfstandig (alleen

of met een partner) tegen slechts 10% van de Cashba-deelnemers en 5% van de Kwar-

taalkursusgroep. Opvallend is dat 9% van de DTC-ers bij aanvang van het programma

niet over een vaste woon- of verblijfplaats beschikte.

Van de DTC-ers is ongeveer 45% in de twee jaar voorafgaand aan hun deelname ten

minste één keer verhuisd. Ook hierbij lijkt leeftijd een rol te spelen, gezien het feit

dat dit percentage bij de Cashba-groep met 35% wat lager ligt en bij de Kwartaal-

kursus met 31% nog iets lager.28

3.4 Etnische achtergrond

Ook ten aanzien van de etnische achtergrond van de deelnemers aan de verschil-

lende projecten bestaan duidelijke verschillen In tabel 2 is de etnische achtergrond

27 De vergelijkingsgroep voor DTC Eindhoven laat een soortgelijk accentverschil zien. Bij die voor de

Kwartaalkursus ligt de nadruk daarentegen iets meer op de jongste leeftijdscategorie. Echt groot zijn de

verschillen tussen de deelnemersgroepen en de vergelijkingsgroepen niet.

28 De gegevens over wisseling van verblijfplaats zijn afkomstig uit de interviews en hebben derhalve slechts

betrekking op een, mogelijk niet representatief, deel van de deelnemers.
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Tabel 2: Etnische achtergrond

etniciteit Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n %

Nederlandse 25 34 30 50 52 81

Surinaamse/Antilliaanse 19 26 16 27 5 8

Turkse 5 7 1 2 3 5

Marokkaanse 16 22 8 13 3 5

anders 8 11 5 8 1 2

totaal 73 100 60 100 64 100

van de deelnemers aan de drie projecten opgenomen. Het aandeel van allochtone

jongeren is in de Cashba-groep verreweg het grootst. Dat DTC in dit opzicht ver ach-

terblijft, heeft zonder twijfel te maken met demografische verschillen tussen de regio

Eindhoven en de grote steden Amsterdam, Rotterdam, en in mindere mate ook Den

Haag, waaruit de Kwartaalkursus en Cashba hun deelnemers `putten'.

Aan zowel de vergelijkingsgroep voor Cashba als die voor de Kwartaalkursus valt op

dat het aandeel allochtone jongeren (in het bijzonder Turkse jongeren) naar verhou-

ding groter is. De geringe aantallen alsmede het niet kunnen bestuderen van de ge-

hele justitiële populatie maken het onmogelijk om met grote stelligheid te kunnen

concluderen dat er sprake is van ondervertegenwoordiging van allochtone jeugdigen

en jongvolwassenen en dus wellicht van een onthouden van de mogelijkheid aan

intensieve dagprogramma's deel te nemen. In het onderzoek naar de Kwartaalkursus

bestond wel de mogelijkheid de toenmalige totale justitiële populatie te bestuderen

en dat leidde tot aanwijzingen dat er op de Kwartaalkursus sprake was van enige on-

dervertegenwoordiging van Marokkaanse en Turkse jongeren en van oververtegen-

woordiging van Nederlandse en Surinaamse/Antilliaanse jongeren.

De uitval onder Turkse en Marokkaanse jongeren die naar Cashba zijn gestuurd, lijkt

wat groter dan onder Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren.29 Het gaat

evenwel om erg kleine aantallen, hetgeen noopt tot voorzichtigheid bij het trekken

van conclusies. Overigens werd ten aanzien van de Marokkaanse deelnemers aan de

Kwartaalkursus een soortgelijke ontwikkeling gesignaleerd.

3.5 Dagbesteding

Tabel 3 geeft een overzicht van de dagbesteding van de deelnemers direct vooraf-

gaand aan de start van hun programma. De informatie wat betreft Cashba en DTC

29 Van de 5 Turkse deelnemers stopten er 3 voortijdig en van de 16 Marokkaanse deelnemers 8. Van de 19

Surinaamse/Antilliaanse deelnemers rondden er slechts 3 hun programma niet volgens plan af.



Hoofdstuk 3 29

Tabel 3: Dagbesteding

dagbesteding Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n %

schoolgaand 32 44 15 25 2 3

werkend 2 3 7 12 14 22

niets/werkloos 39 53 29 48 47 73

onbekend - - 9 15 1 2

totaal 73 100 60 100 64 100

Eindhoven is afkomstig uit dossiers en wat betreft de Kwartaalkursus uit de inter-

views. Of de dossierinformatie of juist de mondelinge informatie klopt, is niet met

zekerheid te zeggen.

Opnieuw kunnen we verschillen vaststellen tussen de drie projecten. Deze kunnen

deels (weer) op leeftijd worden teruggevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het kleine

aantal scholieren en het relatief grote aantal werkenden onder de DTC-ers. Ook de

relatief grote groep werkloze deelnemers hangt vermoedelijk samen met het feit dat

het bij DTC Eindhoven om een oudere groep gaat. Erg florissant is het beeld voor DTC

Eindhoven niet. Voor de deelnemers aan Cashba en de Kwartaalkursus is dat overi-

gens evenmin het geval, zij het dat we bij Cashba nog redelijk veel scholieren aan-

treffen.
Niet uitgesloten moet worden dat het percentage scholieren onder de deelnemers

aan de Kwartaalkursus in latere jaren eveneens is toegenomen. Onder de jongeren in

de vergelijkingsgroep bevonden zich aanzienlijk meer jongeren met een vaste dag-

besteding. Dit riep de vraag op of een vaste dagbesteding wellicht als contra-indica-

tie fungeerde voor verwijzing naar de Kwartaalkursus. Al snel leidde dit tot aanpas-

sing van het programma voor jongeren met een vaste dagbesteding (zie paragraaf

2.3). Een dergelijke aanpassing heeft Cashba ook aangebracht, maar al in een veel

vroeger stadium, zodat dit in de hier gepresenteerde cijfers terug te vinden is.

Het beeld van de schoolcarrières van de deelnemers is al evenmin fraai. Er is sprake

van veelvuldig spijbelen en ook vaak van definitieve verwijderingen van school. Van

de geïnterviewde Cashba-deelnemers (n=39) zegt 80% regelmatig te hebben gespij-

beld en 55% wel eens voorgoed van school te zijn gestuurd. Soortgelijke gegevens

kennen we van de Kwartaalkursus, van DTC Eindhoven, en ook van de vergelijkings-

groepen. Tegen deze achtergrond is het allerminst vreemd dat de drie projecten

pogen de deelnemers in de richting van school of werk te bewegen en hen zo weer

enig perspectief te bieden op een vaste dagbesteding in de toekomst.

Verhoudingsgewijs maken meer Cashba-deelnemers met een vaste dagbesteding

(school of werk) hun programma af dan de deelnemers die niet naar school gaan en

ook geen werk hebben.
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3.6 Alcohol- en druggebruik

30

Dat we bij intensieve dagprogramma's (en ook in de strafinrichtingen) van doen heb-

ben met een sociaal-maatschappelijke probleemgroep, blijkt behalve uit de informa-

tie over school en werk ook uit de gegevens over drug- en alcoholgebruik en exces-

sief gokgedrag. Dit uit zich in het bijzonder bij de DTC-ers, die, zoals bekend, al wat

ouder zijn. Wanneer zij uitgaan, gebruikt 9% (n=55) naar eigen zeggen geen alcohol,

65% daarentegen drinkt 10 glazen of meer. De helft van hen geeft 100 gulden of meer

per week uit aan alcohol.30 Van de DTC-ers zegt 38% geen drugs te gebruiken, 38%

alleen softdrugs, de overigen zowel soft- als harddrugs. Drie kwart van de gebruikers

doet dat dagelijks. Ook van de druggebruikers besteedt ongeveer de helft 100 gulden

of meer per week. Gokken doet de helft van de DTC-ers; van hen gokt de helft drie

keer per week of meer, vooral op fruitautomaten. Twee derde van hen vergokt 100

gulden of meer per week.

Onder de deelnemers aan Cashba en de Kwartaalkursus komt zowel alcohol- als

druggebruik wat minder vaak voor. Vooral harddrugs worden slechts door enkele

jongeren gebruikt. Het zelfde geldt voor gokken.

3.7 Justitieel verleden

Cashba wordt vooral bezocht door jongeren en jongvolwassenen die al eerder met

justitie (officier van justitie en/of (kinder)rechter) in aanraking zijn geweest. In

slechts 12% gaat het om first offenders. Uit de strafdossiers kon worden opgemaakt

dat zij allemaal al wel met de politie in contact zijn geweest, maar dat dit niet altijd

in een proces-verbaal resulteerde. Bij de Kwartaalkursus en nog sterker bij DTC Eind-

hoven bestond slechts een kleine minderheid van de deelnemers uit first offenders:

respectievelijk 17% en 5%.

Ook in de vergelijkingsgroep voor Cashba is het aandeel first offenders met 15% ge-

ring. De Cashba-deelnemers hebben gemiddeld 5,6 eerdere justitiecontacten, de ver-

gelijkingsgroep 6,5.

In tabel 4 is te zien dat een meerderheid van de recidivisten reeds meer dan één keer

met justitie te maken heeft gehad. Vooral het aantal DTC-ers (77%) met vier of meer

eerdere justitiecontacten is erg groot. Van de Cashba-groep heeft 19% vóór de verwij-

zing naar Cashba al eens een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ondergaan. Dat is een

aanzienlijk kleiner percentage dan destijds werd vastgesteld bij de Kwartaalkursus

(64%) en ook minder dan bij DTC Eindhoven (41%). Ook in de vergelijkingsgroep

voor Cashba komt het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in het verleden

hoger uit (36%). Dit hangt mogelijk samen met de aanwezigheid van verhoudings-

gewijs meer jongeren uit de jongste leeftijdscategorie in de Cashba-groep. Daarnaast

30 Niet noodzakelijkerwijs voor eigen gebruik.
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Tabel 4: Justitieel verleden

aantal eerdere contacten Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n 0/0

0 9 12 10 17 3 5

1 11 15 3 5 2 3

2t/m3 16 22 13 15 9 14

4 of meer 37 51 34 63 49 78

totaal 73 100 60 100 63 100

duidt het er ook op, dat de Cashba-groep enigszins anders (andere kenmerken) is

samengesteld.

Van de negen first offenders onder de Cashba-deelnemers hebben acht het program-

ma volgens plan afgerond. Van de recidivisten is 42% voortijdig gestopt. Van de reci-

divisten met slechts één eerder contact haakten er slechts twee (18%) af, van de reci-

divisten met vier of meer contacten 21 (57%).

3.8 Delicten

Het zijn vooral vermogensdelicten waarvoor de jongeren zijn opgepakt. Zowel bij

Cashba als bij DTC Eindhoven gaat het in 81% van de gevallen om vermogensdelic-

ten, bij de Kwartaalkursus in 85%. Er is hier overigens sprake van enige vertekening.

Als gevolg van de aangehouden CBS-systematiek zijn vermogensdelicten waarbij

geweld is gebruikt of met geweld is gedreigd, ondergebracht bij de categorie vermo-

gensdelicten en niet bij de categorie agressieve of gewelddelicten. Nadere bestude-

ring van de processen-verbaal van de Cashba-deelnemers leert dat het in 24 van de

59 vermogensdelicten gaat om vermogensdelicten waarbij geweld is gebruikt. In

tabel 5 staat de verdeling voor Cashba. Het betreft hier de zwaarst bedreigde (dat wil

zeggen, bedreigd met de zwaarste straf volgens het Wetboek van Strafvordering) de-

licten, zoals vermeld in het proces-verbaal van de politie. De verdeling bij de vergelij-

kingsgroep wijkt hier niet wezenlijk van af.

In de interviews is meer in detail gevraagd naar het soort delict dat volgens de geïn-

terviewden de directe aanleiding was voor de verwijzing naar Cashba en naar de

delicten die zij in het jaar voorafgaand aan Cashba hebben gepleegd .31 Vooral de

laatste vraag geeft enig inzicht in de mate van geïnvolveerdheid in delinquent gedrag

van de betrokkenen. In tabel 6 zijn deze self-reportgegevens weergegeven voor zowel

de Cashba-groep als de deelnemers aan de Kwartaalkursus en aan DTC Eindhoven.

31 Zulke informatie is niet beschikbaar van de vergelijkingsgroep, omdat daarmee geen interviews zijn

gehouden.
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Tabel 5: Delicttype Cashba-deelnemers

delicttype

orde en gezag

agressietegen personen

agressie tegen zaken

zedendelict

vermogensdelict zonder geweld

vermogensdelict niet geweld
delict Opiumwet

32

2 3

4 5

3 4

3 4

35 48

24 33

2 3

totaal

Tabel 6: Delicten in voorgaand jaar'

delicttype

inbraak

diefstal vervoermiddel

wapenbezit

vechtpartijen

winkeldiefstal

vernieling

bedreiging

overval

heling

beroving

drughandel

brandstichting

verkrachting

73 100

Cashba Kwartaalkursus DTC

n oh n % n 0/0

26 77 41 80 49 89

27 69 36 71 39 71

25 64 27 53 27 49

23 59 26 51 36 65

17 44 15 29 30 54

15 38 10 20 31 56

13 33 12 23 24 44

12 31 9 18 9 16

11 28 23 45 29 53

11 28 20 39 7 13

11 28 12 23 18 33

4 10 3 6 11 20

- - 1 2 - -

Inclusief delicten die aanleiding waren voor verwijzing naar het project en delicten die niet tot een politiecon-

tact of vervolging hebben geleid. Gebaseerd op interviews met 39 Cashba-deelnemers, 51 Kwartaalkursisten en

55 DTC-ers.

Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat niet alle deelnemers aan een van de

intensieve dagprogramma's ook daadwerkelijk geïnterviewd zijn. Voorts wordt gewe-

zen op onnauwkeurigheid en ontbrekende gegevens als gevolg van factoren als

memory decay, reporting laad en telescoping.32

32 In de interviews is gevraagd naar gebeurtenissen in een periode van één jaar. Probleem is dat men niet

altijd precies kan herinneren welke gebeurtenissen zich hebben voorgedaan (vgl. Bushery, 1981). De kans

op vergeten neemt toe naarmate het om een langere periode gaat (memory decay). Dat kan ook gebeuren

als zich In een periode erg veel gebeurtenissen hebben voorgedaan (reporting laad). Ook kan het voor-

komen dat men niet weet of een gebeurtenis zich in dat jaar heeft afgespeeld of wellicht langer geleden
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Tabel 7: Aantal delicttypen in voorgaande jaar

aantal delicttypen Cashba Kwartaalkursus DTC
n oh n % n %

1 4 10 3 6 3 5

2 t/m 3 10 26 17 33 8 15

4 t/m 6 13 33 18 35 23 42

7 of meer 12 31 13 25 21 38

totaal 39 100 51 100 55 100

Controle hierop aan de hand van strafdossiers is niet goed mogelijk, omdat dossiers

meestal niet volledig zijn (van delicten die niet bekend zijn geworden, bestaat geen

dossier) en betrekking hebben op zaken en niet zozeer op een periode.

Tabel 6 laat zien dat veel jongeren en jongvolwassenen zich aan een aantal delict-

typen schuldig maken; vooral aan inbraak, diefstal van vervoermiddelen, vechtpar-

tijen en wapenbezit. Voor de DTC-ers komt daar ook vernieling en heling bij. Voorts

springt Cashba eruit met overvallen, de Kwartaalkursus met berovingen en DTC Eind-

hoven met brandstichting.

Uit tabel 5 laat zich afleiden dat de meeste deelnemers zich aan meer dan één type

delict schuldig maken. In tabel 7 is dit nader uitgewerkt. Slechts enkele deelnemers

pleegden naar eigen zeggen slechts één type delict. In alle drie projecten waren er

ook enkele die tien, elf of zelfs twaalf verschillende typen delict hadden gepleegd.

Het gemiddelde varieert van 4,6 bij de Kwartaalkursus tot 5,4 bij DTC Eindhoven.

Cashba neemt een tussenpositie in.
Het aantal door de deelnemers naar eigen zeggen gepleegde delicten in het jaar voor-

afgaand aan hun dagprogramma varieerde van 1 tot 119. Bij de Cashba-deelnemers

bedroeg het gemiddelde ruim 35, bij de Kwartaalkursisten bijna 40 en bij de DTC-ers

bijna 49. Bij zowel de Kwartaalkursus als DTC Eindhoven blijken de deelnemers die

hun programma voortijdig hebben afgebroken, in het voorgaande jaar meer delicten

te hebben gepleegd dan de deelnemers die hun programma volgens plan afrondden.

Alleen bij Cashba is dat andersom.
Het moge duidelijk zijn dat op lang niet alle delicten een politiecontact volgt. Bij de

Cashba-groep was dat gemiddeld 1 politiecontact op 5 delicten, bij de Kwartaalkur-

sus en DTC Eindhoven 1 op 4.

Ten slotte nog iets over de waarde van de gestolen goederen over de periode van een

jaar. De Cashba-deelnemers schatten dit op ruim 7.500 gulden, de Kwartaalkursisten

plaatsvond (telescoping). Dat zou vooral het geval kunnen zijn bij delicten waarvoor men niet door politie

is opgepakt en derhalve formele procedures niet als geheugensteuntje kunnen dienen. Ook zullen

bepaalde delicten wellicht bewust worden verzwegen of laten bepaalde groepen delinquenten niet het

achterste van hun tong zien.
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op 15.000 gulden en de DTC-ers op ruim 16.000 gulden. Opnieuw zien we hier een

opmerkelijk verschil tussen enerzijds Cashba en anderzijds de Kwartaalkursus en

DTC Eindhoven. Bij Cashba zien we namelijk op dit punt geen verschil tussen de

`afmakers' en de `afhakers', terwijl bij de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven de `buit'
aanzienlijk hoger is bij de `afhakers'.

3.9 Ernst van de zaak

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat Cashba net als de Kwartaalkursus en

DTC Eindhoven wordt bezocht door jongeren en jongvolwassenen die veel en vaak

ernstige delicten plegen. Daarnaast zijn hier en daar verschillen naar voren gekomen

tussen deelnemers, die hun programma volgens plan hebben afgemaakt (afmakers)

en deelnemers die voortijdig zijn afgehaakt (afhakers). Maar ook verschillen tussen

de Cashba-groep en de vergelijkingsgroep en tussen Cashba en de Kwartaalkursus

en DTC Eindhoven. Een goede manier om deze verschillen inzichtelijk te maken en

ook om te achterhalen in hoeverre Cashba door de juiste doelgroep wordt bezocht, is

een analyse aan de hand van zogenoemde ernstscores (Van der Laan en Essers, 1990).
Ernstscores worden samengesteld op basis van delictgegevens: aard van het delict,

aantal gepleegde delicten, toegebrachte schade en letsel. Ook worden het justitiële

verleden en de zwaarste afdoening in het verleden van de betrokkenen erbij betrok-

ken. Bij de keuze voor deze gegevens is uitgegaan van de veronderstelling dat zij een

rol spelen bij de beslissing tot al dan niet vervolgen en de eventuele strafsoort en

strafmaat.33 Bij de berekening van de ernstscores is niet alleen de uitgangszaak,

maar zijn ook eventueel gevoegde zaken betrokken, omdat zij gezamenlijk leiden tot

een bepaalde afdoening. De score zelf zegt als zodanig weinig; het is slechts een ge-

tal dat vergelijkingen mogelijk maakt.

Gemiddelde ernstscores laten een verschil zien tussen de deelnemers die Cashba

volgens plan hebben afgemaakt en degenen die voortijdig hebben afgehaakt. De

gemiddelde ernstscore van de Cashba-afhakers ligt duidelijk hoger dan bij de

Cashba-afmakers: 24,4 versus 22,3. Het verschil tussen afmakers en afhakers wordt

niet bepaald door de aard van de gepleegde delicten, maar houdt vermoedelijk ver-

band met het justitiële verleden van de betrokkenen en meer in het bijzonder de

zwaarste afdoening in het verleden. Afhakers hebben in het verleden meer contacten

gehad met justitie (de Cashba-afmakers gemiddeld vier eerdere contacten, de

Cashba-afhakers gemiddeld zeven) en hebben bovendien naar verhouding vaker een

vrijheidsstraf ondergaan dan afmakers.34

33 De wijze vanberekening van de ernstscores is opgenomen in bijlage 2.

34 In de ernstscore is wel de zwaarste afdoening in het verleden verdisconteerd, maar niet het aantal eerdere

contacten.
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Tabel 8: Ernstscores
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interventie (n) ernstscore

Cashba-afmakers ( 45) 22,3

Cashba-afhakers ( 28) 24,4

vergelijkingsgroep (100) 21,0

Kwartaalkursus-afmakers ( 38) 20,9

Kwartaalkursus-afhakers ( 22) 25,3

vergelijkingsgroep ( 86) 20,9

DTC-afmakers ( 24) 24,0

DTC-afhakers ( 40) 24,4

vergelijkingsgroep (108) 23,9

Bij de Kwartaalkursus werd een soortgelijk verschil aangetroffen tussen afmakers en

afhakers als bij Cashba, bij DTC Eindhoven daarentegen niet. Dit laatste hangt ver-

moedelijk eveneens samen met het justitiële verleden van de DTC-ers. Dat is bij

zowel afmakers als afhakers zonder meer `langer' (gemiddeld acht contacten bij de

afmakers en twaalf bij de afhakers) dan bij de deelnemers aan Cashba en de Kwar-

taalkursus. DTC-ers, ook de afmakers, zijn bovendien vaker al geconfronteerd ge-

weest met een vrijheidsstraf. Daardoor differentiëren de ernstscores onvoldoende.

Er hoeft niet betwijfeld te worden dat Cashba de beoogde doelgroep heeft bereikt.

Vergelijking op basis van ernstscores laat zien dat de deelnemers aan Cashba in ieder

geval vergelijkbaar zijn met jeugdigen en jongvolwassenen die enige tijd in detentie

hebben doorgebracht. Dus zowel wat betreft de aard en het aantal van de gepleegde

delicten als het justitiële verleden van de betrokkenen, kan geconcludeerd worden

dat Cashba de deelnemers krijgt waarvoor het project bedoeld is. Dat impliceert dat

de bij de `doorsnee' taakstraffen onder zowel minder- als meerderjarigen menigmaal

vastgestelde aanzuigende werking, bij Cashba zo goed als afwezig is. Gelijksoortige

conclusies konden worden getrokken ten aanzien van de Kwartaalkursus en DTC

Eindhoven.
Een verdere uitsplitsing bij deze vergelijking laat zien dat de afhakers van Cashba

zich niet alleen onderscheiden van de afmakers, maar ook van de vergelijkingsgroep.

Dit betekent dat het bij de afhakers over het algemeen om een uitzonderlijk zware

groep delinquenten gaat (zwaar in termen van vooral justitiële verleden). In tabel 8

wordt een overzicht gegeven van gemiddelde ernstscores van de diverse deelnemers-

en vergelijkingsgroepen.

De gemiddelde ernstscores maken het op nog een andere manier mogelijk om na te

gaan of Cashba en de twee andere dagprogramma's worden bezocht door de jeugdi-

gen en jongvolwassenen voor wie ze zijn bedoeld. Namelijk door deze te vergelijken

met die van een reeks andere afdoeningen. In tabel 9 zijn de ernstscores opgenomen

van enkele veelvuldig toegepaste afdoeningen in het jeugdstrafrecht in het arrondis-

sement Amsterdam.
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Tabel 9: Ernstscores in het jeugdstrafrecht'
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afdoening ernstscore

sepot 11,4

transactie 11,0

berisping 13,5

onvoorwaardelijke boete 15,1

voorwaardelijke vrijheidsstraf 17,4

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 19,8

strafrechtelijke maatregel 20,3

Gebaseerd op 2.514 afdoeningen van zaken In de periode september 1986 - augustus 1988 in het arrondissement

Amsterdam.

De ernstscores van Cashba liggen evenals die van de Kwartaalkursus en DTC Eind-

hoven, duidelijk hoger dan de meeste in tabel 9 genoemde afdoeningen. De deel-

nemers aan de intensieve dagprogramma's horen zonder meer thuis in de categorie

`onvoorwaardelijke vrijheidsstraf', althans voor zover die in het arrondissement

Amsterdam zijn toegepast in het kader van het jeugdstrafrecht. Helaas zijn er geen

ernstscores bekend over zoveel typen van afdoeningen in het arrondissement Rotter-

dam en over afdoeningen in het strafrecht voor volwassenen in het arrondissement

's-Hertogenbosch. Derhalve is enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies

ten aanzien van Cashba en DTC Eindhoven op zijn plaats. De gegevens over DTC

Eindhoven kunnen we enig reliëf geven door te wijzen op ernstscores die berekend

zijn in een onderzoek naar de toepassing van dienstverlening voor volwassenen (vgl.

Spaans, 1995). In dat onderzoek worden de volgende ernstscores vermeld: 16,7 voor

dienstverleningen in combinatie met een (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf en 15,4

voor korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Dit gegeven biedt steun voor de ver-

onderstelling dat ook DTC Eindhoven door de juiste categorie justitiabelen wordt

bezocht.

3.10 Voorlopige hechtenis

Op basis van de vergelijking in paragraaf 3.9 kan niet zonder meer gesteld worden

dat Cashba en andere intensieve dagprogramma's in alle opzichten een volwaardig
alternatief vormen voor onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, ook al liggen de ernst-

scores van de deelnemersgroepen over het algemeen wat hoger dan die van de ver-

gelijkingsgroepen. De praktijk laat zien dat de meeste deelnemers aan dergelijke

projecten voorafgaand aan het project ten minste enige tijd - vaak langdurig - gede-

tineerd zijn. Tabel 10 biedt inzicht in de aantallen deelnemers die enige tijd in voor-

lopige hechtenis hebben doorgebracht en voor hoe lang dat was.

Allereerst valt op dat van de Cashba-deelnemers een derde niet in voorlopige hech-

tenis is genomen of hun voorlopige hechtenis onmiddellijk is geschorst, zodat er

geen sprake is geweest van daadwerkelijke detentie. Van de DTC-ers daarentegen
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Tabel 10: Duur van de voorlopige hechtenis

duur

geen 10 dagen

t/m 12 dagen

13 t/m 42 dagen

43 t/ni 72 dagen

73 t/m 102 dagen

103 dagen of meer

totaal
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Cashba Kwartaalkursus' DTC
n % n % n %

24 33 - - 6 9

9 12 8 16 7 11

9 12 27 53 6 9

12 16 9 18 11 17

11 15 5 10 20 31

8 11 2 4 14 22

73 100 51 100 64 100

Gebaseerd op 51 deelnemers; van 9 deelnemers onbekend.

heeft ruim de helft meer dan tien weken in voorlopige hechtenis doorgebracht. Ook

hier tekent zich dus een verschil af tussen Cashba enerzijds en DTC Eindhoven ander-

zijds. De Kwartaalkursus lijkt meer op Cashba, maar heeft een uitschieter van 53%

schorsingen tijdens de eerste periode van gevangenhouding.

Voorts kan op basis van de gegevens in tabel 10 worden geconcludeerd dat het vooral

bij DTC Eindhoven vrij lang duurt alvorens de voorlopige hechtenis wordt geschorst

om verwijzing naar een intensief dagprogramma mogelijk te maken. Gemiddeld ver-

bleven DTC-ers 93 dagen in hechtenis alvorens aan het programma te beginnen; voor

de Cashba-deelnemers was dat gemiddeld 50 dagen. De deelnemers aan de Kwartaal-

kursus verbleven het kortst in hechtenis voorafgaand aan het programma: gemid-

deld 32 dagen.

De kortere duur hangt vooral samen met het justitiële kader waarbinnen naar de

Kwartaalkursus wordt verwezen. Dit geschiedt voornamelijk in verband met schor-

sing van voorlopige hechtenis. Bij Cashba is een kwart van de deelnemers verwezen

bij wijze van bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke veroordeling.

Voorafgaand aan dit vonnis hebben de betrokkenen vrij lang in hechtenis gezeten:

gemiddeld 72 dagen, hetgeen de gemiddelde duur uiteraard omhoog brengt. Maar

ook degenen (ongeveer de helft) die in het kader van schorsing van voorlopige hech-

tenis naar Cashba zijn gestuurd, verbleven gemiddeld toch nog 55 dagen in voorlo-

pige hechtenis. De overigen zijn gestuurd in verband met uitstel vonniswijzing. Naar

alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een wat 'lichtere' groep, getuige het feit dat

zij gemiddeld slechts 13 dagen in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht. Ook

bij de DTC-ers wordt het hoge gemiddelde veroorzaakt door de groep (ongeveer de

helft) die naar DTC Eindhoven is gestuurd als bijzondere voorwaarde bij een (deels)

voorwaardelijke veroordeling. Deze groep had gemiddeld 141 dagen in hechtenis

doorgebracht alvorens aan het DTC-programma kon worden begonnen. Vermeldens-

waard is hierbij dat DTC-ers die hun project voortijdig afbraken, gemiddeld 108

dagen in hechtenis hebben doorgebracht vóór DTC Eindhoven; bij de afmakers blijkt

dit met gemiddeld 67 dagen aanzienlijk korter.



De deelnemers

Tabel 11: Definitieve afdoening

afdoening

schuldig zonder straf

voorwaardelijke vrijheidsstraf

voorwaardelijke maatregel

voorw. + onvoorw. vrijheidsstraf

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

alternatieve sanctie

onbekend

totaal
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Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n %

- - 8 13 - -
28 38 5 8 14 22

- - 1 2 - -
31 42 19 32 44 69

7 10 26 43 4 6

- - - - 1 2

7 10 1 2 1 2

73 100 60 100 64 100

Deelname aan een intensief dagprogramma betekent dus allerminst dat er sprake is

van volledige vervanging van de vrijheidsstraf. Maar er wordt wel een deel vervan-

gen. In het onderzoek naar de Kwartaalkursus werd destijds berekend dat de deel-

nemers die hun programma volgens plan hadden afgerond, in het geval dat zij niet

naar de Kwartaalkursus waren gestuurd, gemiddeld 74 dagen in detentie zouden

hebben doorgebracht. De afmakers ontliepen daardoor ongeveer 42 dagen hechte-

nis. Bij Cashba hebben de afmakers naar schatting 35 dagen hechtenis ontlopen, bij

DTC Eindhoven zelfs 180 dagen.

3.11 Uiteindelijke afdoening

In drie kwart van de Cashba-zaken is uiteindelijk door de kinderrechter vonnis

gewezen, in 8% van de zaken door de politierechter en in 14% door de meervoudige

kamer. Van de DTC-zaken werd slechts 9% door de kinderrechter afgedaan, 19% door

de politierechter en 67% door de meervoudige kamer. Alle Kwartaalkursus-zaken

waren zaken voor de kinderrechter. In tabel 11 staan de definitieve afdoeningen

vermeld.

Deelnemers die hun programma hebben afgemaakt, krijgen vooral voorwaardelijke

vrijheidsstraffen opgelegd - bij de Kwartaalkursus is ook wel gewerkt met schuldig-

verklaringen zonder toepassing van straf - maar ook wel combinaties van voorwaar-

delijke en onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen, waarbij het onvoorwaardelijke deel

veelal de reeds in voorlopige hechtenis doorgebrachte periode betreft. De voorlopige

hechtenis wordt als het ware in het definitieve vonnis verdisconteerd.
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Recidive

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de eventuele recidive van Cashba-deelne-

mers. De uitkomsten worden uiteraard vergeleken met die van de vergelijkingsgroep.

Ook zullen de uitkomsten dienaangaande van de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven

worden gepresenteerd.

Om te beginnen gaat het om recidive, geoperationaliseerd in geregistreerde contac-

ten met justitie. Dat wil zeggen dat het gaat om processen-verbaal die op het parket

zijn ingeschreven; het gaat derhalve om contacten op ten minste het niveau van het

openbaar ministerie. Niet-ontdekte delicten en politiecontacten die niet hebben

geleid tot een proces-verbaal, blijven derhalve buiten beschouwing. Paragraaf 4.2

bevat informatie over afdoeningen in geval van recidive. In paragraaf 4.3 wordt stil-

gestaan bij door deelnemers zelf in interviews gerapporteerde recidive.

De informatie over recidive is aanzienlijk beperkter van aard dan destijds beschre-

ven in het rapport over de Kwartaalkursus. In dat rapport werd niet alleen melding

gemaakt van recidive `sec', maar ook van recidivefrequentie (hoe vaak is men

opnieuw in aanraking gekomen met justitie), recidivesnelheid (hoe snel is men

weer in aanraking met justitie geraakt) en recidive-ernst (voor wat voor type delict

is men opnieuw in aanraking gekomen met justitie). Wijzigingen in de notatie op de

uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister bemoeilijken in ernstige mate het

analyseren van eventuele recidivepatronen. Het achterwege laten van vermelding

van de inschrijfdatum op het parket maakt dat niet altijd goed te zien is of een

bepaald justitiecontact heeft plaatsgevonden na of vóór het contact dat geleid heeft

tot de verwijzing naar het dagprogramma. Hierdoor valt recidivesnelheid in het

geheel niet te berekenen, maar ook omtrent recidivefrequentie bestaat de nodige

onzekerheid.

De periode die op recidive is bestudeerd, varieerde van enkele maanden tot bijna

drie jaar, afhankelijk van het moment dat het programma werd afgesloten en het tijd-

stip dat de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister werden opgevraagd.

4.1 Geregistreerde recidive

Van de Cashba-deelnemers is, voor zover bekend, inmiddels 60% opnieuw met jus-

titie in aanraking gekomen. Van de DTC-ers en de Kwartaalkursisten is dat respec-

tievelijk 73% en 85%. De verschillen tussen de drie projecten op dit punt worden

voor een belangrijk deel verklaard door de lengte van de bestudeerde periode. Die is

voor de Kwartaalkursus langer geweest - met dus meer `kans' op recidive - dan voor

DTC Eindhoven en Cashba. Zouden voor Cashba en DTC Eindhoven langere perioden

zijn bestudeerd op recidive, dan zal het recidivepercentage ongetwijfeld hoger uit-

komen.
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Tabel 12: Recidive algemeen
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interventie (n) geen recidive wel recidive

n % n 0/0

Cashba-afmakers ( 45) 19 42 26 58

Cashba-afhakers ( 28) 10 36 18 64

vergelijkingsgroep (100) 24 24 76 76

Kwartaalkursus-afmakers ( 38) 9 24 29 76

Kwartaalkursus-afhakers ( 22) - - 22 100

vergelijkingsgroep ( 86) 20 23 66 76

DTC-afmakers ( 24) 12 50 12 50

DTC-afhakers ( 40) 5 12 35 87

vergelijkingsgroep ( 76) 17 22 59 78

Tabel 13: Gemiddelde aantal recidivedelicten

interventie (n) aantal

Cashba-afmakers (26) 2,3

Cashba-afhakers (18) 3,8

vergelijkingsgroep (76) 4,1

Kwartaalkursus-afmakers (29) 3,0

Kwartaalkursus-afhakers (22) 5,6

vergelijkingsgroep (66) 3,5

DTC-afmakers (12) 2,9
DTC-afhakers (35) 4,0

vergelijkingsgroep (59) 4,0

In tabel 12 staat de algemene recidive vermeld van zowel de dagprogramma's als de

vergelijkingsgroepen, waarbij wat betreft de dagprogramma's, onderscheid is ge-

maakt naar afmakers en afhakers.

Op het eerste gezicht hebben de Cashba-deelnemers (zowel afmakers als afhakers)

en de DTC-afmakers het naar verhouding nog het beste gedaan. Bij deze groepen is

een derde of meer niet opnieuw in aanraking met justitie gekomen. Niet uitgesloten

moet worden dat deze uitkomst enigszins vertekend is door de soms korte periode

die op recidive bestudeerd kon worden. Verwacht mag worden dat zeker drie kwart

van de deelnemers binnen een periode van ongeveer twee jaar ten minste één keer

weer met justitie in aanraking komt. Daarbij zal de uitkomst voor de afmakers welis-

waar iets gunstiger zijn dan voor de afhakers, maar echt spectaculaire verschillen

zullen de uitkomsten vermoedelijk niet laten zien. Dat komt onder meer omdat de

meeste deelnemers al herhaaldelijk met justitie in aanraking zijn geweest; een om-

standigheid die, zo leert de ervaring, weinig goede vooruitzichten in dit opzicht

biedt.
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Tabel 14: Ernst recidive

ernst Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n %

minder ernstig 22 50 24 47 22 47

gelijk 16 36 21 41 21 45

ernstiger 6 14 6 12 4 8

totaal 44 100 51 100 47 100

In tabel 13 is voor de afzonderlijke groepen het gemiddelde aantal recidivedelicten

opgenomen. De afmakers onderscheiden zich in positieve zin van de afhakers en

ook van de vergelijkingsgroep. De verschillen zijn evenwel gering.

Naast recidivefrequentie is ook de aard of de ernst van de recidive bekeken. Dat wil

zeggen dat is nagegaan in hoeverre het eerste recidivedelict meer of minder ernstig

is dan het uitgangsdelict. In tabel 14 is een overzicht te vinden.

Bij zowel Cashba als de twee andere projecten is in ongeveer de helft van de gevallen

het gepleegde delict bij recidive minder ernstig dan het delict dat aanleiding tot de

verwijzing naar een van de projecten vormde. Bij wijze van spreken was er eerst spra-

ke van diefstal met geweld en nadien nog `slechts' van eenvoudige diefstal. Door een

gering aantal ex-deelnemers werd juist een ernstiger delict gepleegd.

4.2 Afdoening in geval van recidive

Voor een deel van de recidivecontacten is ook een justitiële afdoening bekend.35 In

tabel 15 is voor de drie projecten informatie opgenomen over de zwaarste afdoening

in geval van recidivecontacten.

Indien recidive uitmondt in nieuwe justitiecontacten, dan leidt dit in veel gevallen

tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Ook is er sprake van relatief veel voegingen

bij andere zaken, die uiteindelijk ook vaak weer tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf-

fen leiden. Bij DTC Eindhoven valt het grote aantal sepots op. Verondersteld wordt

dat een aantal van deze zaken dateren van vóór de feiten die tot verwijzing naar DTC

hebben geleid. Vanwege de deelname aan DTC heeft men dit met een sepot willen

afdoen. Mocht deze veronderstelling juist zijn, dan zou er bij deze zaken dus geen

sprake zijn geweest van recidive na de verwijzing naar DTC Eindhoven. Eerder ge-

noemde problemen met de notatie in het Algemeen Documentatieregister en het feit

dat de pleegdatum ook al niet wordt genoteerd, staan controle hierop niet toe.

35 Dat in vrij veel gevallen de afdoening ontbreekt, hangt samen met het feit dat recidivecontacten soms van

recente datum zijnen het vaak vrij lang duurt voordat informatie daaromtrent in het Algemeen Documen-

tatieregister is bijgewerkt.
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Tabel 15: Zwaarste afdoening recidive

afdoening Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n %

sepot 2 5 5 10 13 28

schuldig zonder straf 1 2 1 2 - -
boete 1 2 - - 1 2

voorwaardelijke vrijheidsstraf 4 9 4 8 - -
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf' 12 28 19 37 14 30

onvoorwaardelijke maatregel - - - - 1 2
taakstraf 1 2 - - - -
voeging 7 16 15 29 9 19

onbekend 15 35 7 14 9 19

totaal 43 100 51 100 47 100

Inclusief combinaties met voorwaardelijke straffen.

4.3 Zelf opgegeven recidive

In de interviews, die gehouden zijn ongeveer een half jaar na deelname aan Cashba,

is de ex-deelnemers gevraagd in hoeverre zij in die periode hebben gerecidiveerd. Al-

hoewel sociale wenselijkheid in de antwoorden bepaald niet uitgesloten mag worden

en er bovendien lang niet met elke ex-deelnemer is gesproken zodat wellicht sprake

is van een selecte groep36, vormt de informatie niettemin een waardevolle aanvul-

ling op de hiervoor gepresenteerde gegevens over geregistreerde recidive. Interviews

zijn gehouden met 28 voormalige Cashba-deelnemers. Vijftien van hen - dus iets

meer dan de helft - had het programma volgens plan afgerond. Van de Kwartaalkur-

sus zijn 31 ex-kursisten geïnterviewd, waarvan er 10 de kursus voortijdig hebben

afgebroken. Ten slotte zijn er ook 31 ex-DTC-ers geïnterviewd; van hen maakten er 16

het programma volgens plan af. Tabel 16 laat zien in hoeverre de geïnterviewden van

mening zijn dat zij na hun programma in grotere, gelijke of mindere mate dan voor-

heen hebben gerecidiveerd, of zelfs helemaal niet meer.

Alhoewel het om kleine aantallen gaat en het bovendien betrekking heeft op een

periode van slechts een half jaar en er derhalve niet al te verstrekkende conclusies

aan verbonden mogen worden, zijn de ex-deelnemers zelf tamelijk positief over hun

eigen criminele gedrag. Ten minste drie kwart van de Cashba-deelnemers en zelfs

meer dan 90% van de deelnemers aan de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven geeft

aan niet of in ieder geval minder gerecidiveerd te hebben dan voorheen. Overigens is

door het ontbreken van interviews met jeugdigen en jongvolwassenen in de vergelij-

36 Gezien het tamelijk hoge percentage afhakers (46%) onder de geïnterviewden valt dit mogelijk mee.
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Tabel 16: Recidive in half jaar na het programma'
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recidive Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n %

niet 9 32 16 52 7 23

minder 13 46 13 42 22 71

gelijk 3 11 2 6 1 3

neer 3 11 - - 1 3

totaal 28 100 31 100 31 100

Gebaseerd op interviews met ex-deelnemers.

Tabel 17: Delicten gepleegd in het eerste half jaar na het programma'

delicttype Cashba Kwartaalkursus DTC
n % n % n %

inbraak 8 29 9 29 9 29

diefstal vervoermiddel 8 29 3 10 11 35

wapenbezit 11 39 11 35 5 16

vechtpartijen 13 46 9 29 12 39

winkeldiefstal 3 11 3 10 4 13

vernieling 5 18 1 3 6 19

bedreiging 4 14 1 3 3 10

overval 3 11 1 3 1 3

heling 6 22 6 19 9 29

beroving 1 4 2 6 - -

drughandel 5 18 3 10 7 23

brandstichting 1 4 - - - -

verkrachting - - - - - -

M Gebaseerd op interviews met 28 Cashba-deelnemers, 31 Kwartaalkursisten en 31 DTC-ers. Men kan meer dan

één delict hebben gepleegd.

kingsgroepen een vergelijking met hen niet mogelijk. Destijds is dat in het kader van

de evaluatie van de Kwartaalkursus wel gebeurd. Dat leverde voor de vergelijkings-

groep een vergelijkbaar beeld op.

Gemiddeld blijken de Cashba-deelnemers in het bewuste halve jaar 13 delicten te

hebben gepleegd met een waarde aan gestolen goederen van gemiddeld 3.300 gul-

den. Onder de geïnterviewde afhakers is het aantal delicten (23) wel aanzienlijk

hoger dan bij de afmakers (10). Dat geldt ook voor de waarde van de gestolen goede-

ren: ruim 6.800 gulden tegen ongeveer 250 gulden. Ter vergelijking: in het jaar vooraf-

gaand aan Cashba pleegden de deelnemers gemiddeld 35 delicten met een waarde

van 7.500 gulden. Bij de ex-deelnemers aan de Kwartaalkursus zien we soortgelijke

uitkomsten. De opgaven van de ex-DTC-ers komen iets lager uit, maar de verschillen

zijn gering.
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Tot slot is in tabel 17 te zien aan welke delicttypen de ex-deelnemers zich naar eigen

zeggen in het halve jaar na hun project schuldig hebben gemaakt.

Uit dit alles blijkt dat ex-deelnemers aan intensieve dagprogramma's die naar eigen

zeggen ook na het programma strafbare feiten plegen, in dat gedrag vaak vrij actief

blijven. Niet alleen in de zin van veel feiten met veel schade, maar ook in de zin van

verschillende delicttypen.



5

Leefsituatie

Na in het vorige hoofdstuk aandacht te hebben besteed aan recidive als mogelijke

effectmaat voor Cashba en de twee andere intensieve dagprogramma's, worden in dit

laatste hoofdstuk enkele relevante aspecten uit het leven van de deelnemers bespro-

ken, waarop de projecten direct of meer indirect enige invloed trachten uit te oefe-

nen. Het betreft zaken als wonen, leren en werken, besteding van de vrije tijd en rela-

ties met familie, vrienden, collega's enzovoort. Bezien wordt of er op deze aspecten

veranderingen - bij voorkeur uiteraard in positieve richting - te bespeuren zijn na

deelname aan Cashba of een van de andere projecten. De achterliggende idee is dat

een positieve ontwikkeling, op den duur uitmondend in een perspectiefrijk en sta-

biel leven, de kans op crimineel en ander probleemgedrag doet afnemen. In termen

van het theoretische model van het Paedologisch Instituut gaat het om vergroting of

versterking van de sociale competentie.

De te presenteren informatie is afkomstig uit de interviews met de ex-deelnemers.

Het gaat niet om alle jeugdigen en jongvolwassenen, maar om een betrekkelijk

kleine groep. Bovendien wordt slechts een periode van een half jaar besproken. De

zeggingskracht is derhalve beperkt, temeer daar in zo'n korte periode vermoedelijk

slechts geringe veranderingen bewerkstelligd kunnen worden. Niettemin vormt de

informatie een aardige illustratie van wat wel en wat niet verwacht mag worden aan

veranderingen in de leefsituatie van deelnemers aan intensieve dagprogramma's.

5.1 Woonsituatie

De woonsituatie is voor de meeste deelnemers aan de drie projecten, ook na het pro-

gramma, stabiel. Zij wonen nog bij hun ouders en daarin is geen verandering op-

getreden. De meesten hebben het daar waar zij wonen redelijk of goed naar hun zin.

Wijziging in de woonsituatie heeft zich voorgedaan bij 18% van de geïnterviewde

Cashba-deelnemers (13% van de Kwartaalkursisten en 29% van de DTC-ers). Sommi-

gen zijn zelfstandig gaan wonen of samen met een partner, anderen zijn (weer) bij

familie gaan wonen. Van de Cashba-deelnemers zijn er zes (21%) in dat halve jaar

verscheidene keren van verblijfplaats veranderd; hun woonsituatie moet als minder

stabiel worden gekenschetst. Bij de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven overkwam dat

slechts een enkeling. Of deze instabiliteit als een achteruitgang moet worden aange-

merkt, kan evenwel niet zonder meer worden gesteld, maar van een verbetering van

de situatie lijkt geen sprake.
Aangezien een meerderheid van de deelnemers zowel voorafgaand aan en tijdens

het programma als na afloop bij hun ouders wonen en van de overigen er vrij veel

contact hebben met hen, is ook gevraagd naar de onderlinge verhoudingen. Een der-

de tot de helft meent dat de relatie met hun ouders is veranderd in gunstige zin. De
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overigen menen dat hierin niets gewijzigd is. Ruzies doen zich bijna nooit voor. Wei-

nig jongeren hebben wel eens ruzie met hun ouders, slechts een enkeling dagelijks

of enige keren per week. Voor zover bekend, zijn twee jongeren (Gashba) in het halve

jaar na het programma van huis weggelopen. Welke rol de projecten hierin spelen, is

moeilijk vast te stellen. Alhoewel de projecten gezien de beschrijvingen wel het voor-

nemen hebben om de ouders en/of overige familie nadrukkelijk en rechtstreeks bij

het programma te betrekken, leert de ervaring dat dit slechts in beperkte mate gerea-

liseerd wordt. Verbetering in de relaties wordt vooral nagestreefd door het geven van

opdrachten aan de jongeren.

5.2 School/werk

Een van de belangrijkste aspecten van de leefsituatie van de jeugdigen en jongvol-

wassenen waarop Cashba, Kwartaalkursus en DTC Eindhoven zich richten, is de dag-

besteding. In het onderzoek naar de Kwartaalkursus werd vastgesteld dat het aantal

jongeren dat vóór de kursus niet naar school ging en ook niet werkte, na de kursus

met 42% gelijk was gebleven, maar dat sommigen van hen in de tussentijd wel enige

tijd hadden gewerkt. Voorts bleek dat zich een verschuiving had voorgedaan van

school naar werk: er gingen er minder naar school en meer hadden werk. Het gege-

ven dat een deel van de scholieren minder problemen had met leerkrachten, minder

straf kreeg en ook betere resultaten haalde, duidde op een positieve ontwikkeling.

Een soortgelijke ontwikkeling kon worden vastgesteld bij de werkenden: minder

problemen met leidinggevenden, minder ongeoorloofd verzuim en dergelijke.

Bij Cashba zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Er is een lichte verschuiving van

school naar werk, maar het aantal jongeren dat niet naar school gaat en geen werk

heeft, is met 64% gelijk en dus aan de hoge kant gebleven. De ervaringen van ex-deel-

nemers op school of op het werk zijn, zoals we dat ook bij de Kwartaalkursus zagen,

doorgaans gunstig. De meesten spreken dan ook van veranderingen in positieve zin.

Bij DTC Eindhoven zien we de meest opmerkelijke veranderingen. Ging vóór DTC

twee derde niet naar school en was werkloos, na DTC is dat gedaald naar 42%. Het

aantal schoolgaanden en het aantal werkenden is met zo'n 13% gegroeid. Ook zijn de

ervaringen zowel op school als op het werk positief: weinig of geen ruzies met leer-

krachten, collega's of leidinggevenden, redelijke tot goede resultaten en een redelijke

tot goede betaling. Over het algemeen heeft men het naar zijn zin op school of werk.

De veranderingen op dit terrein zijn bescheiden, maar de veranderingen die er zijn,

zijn wel als positief aan te merken. Bovendien lijken de projecten in deze verbete-

ringen in de leefsituatie van (enkele) jongeren een rol van betekenis te hebben

gespeeld. In ieder geval een meer rechtstreekse rol dan in de relaties tussen deel-

nemers en hun ouders.
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5.3 Vrije tijd
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In de besteding van de vrije tijd van de deelnemers hebben zich voor zover dat

beoordeeld kan worden, na deelname aan een van de projecten weinig verande-

ringen voorgedaan. Veel van de vrije tijd wordt buitenshuis doorgebracht. Bij de

Kwartaalkursus zien we op dit punt een lichte verschuiving van dagelijks buitenshuis

naar alleen in de weekeinden; bij Cashba lijkt dat niet het geval te zijn. Ook in de

aard van de activiteiten lijken zich geen verschuivingen te hebben voorgedaan. De

wijze waarop de vrije tijd wordt doorgebracht, is weinig gestructureerd. Aan activitei-

ten in georganiseerd verband doet slechts een minderheid mee. Regelmatig bezoek

aan discotheken en aan cafés of coffeeshops is populair, evenals bezoek aan familie

of kennissen en wat rondlopen in de stad (75% tot 80% van de deelnemers). Beste-

ding van de vrije tijd in (sport) clubverband of in buurt- en clubhuizen komt wat

minder vaak voor (50%). Bij geen van de activiteiten is sprake van een noemenswaar-

dige toe- of afname; slechts onder de ex-DTC-ers zou bezoek aan cafés en coffee-

shops minder frequent geworden zijn.

Ook op het punt van alcohol- en druggebruik en gokken laten de interviews met ex-

deelnemers hoegenaamd geen veranderingen zien. Het gebruik van alcohol en/of

drugs alsmede gokken zou iets zijn afgenomen en ook de aan deze activiteiten

bestede geldbedragen zouden iets geringer zijn geworden, maar de verschillen zijn

marginaal.

Al met al hebben zich ten aanzien van bepaalde aspecten van het leven van de jeug-

digen en jongvolwassenen weinig verschuivingen voorgedaan; niet in positieve rich-

ting, maar zeker ook niet in negatieve richting. Dat betekent dat we (nog steeds) te

maken hebben met een groep jeugdigen en jongvolwassenen die zich in een niet al

te perspectiefrijke, tamelijk marginale situatie bevinden. Velen gaan niet naar school

en hebben geen (uitzicht op) werk, velen gebruiken (veel) alcohol en (soft)drugs en

gokken regelmatig. De besteding van de vrije tijd is weinig gestructureerd. De veran-

deringen die kunnen worden geconstateerd, doen zich vooral voor in de dagbeste-

ding (school en werk). Dat is geen onbelangrijke bevinding, omdat dit een aspect is

waar projecten als Cashba, de Kwartaalkursus en DTC Eindhoven zich in het bijzon-

der op richten.
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Cashba

An intensive day training programme for

juvenile and young adult offenders

In March 1992 Cashba, an intensive day training programme for juvenile and young

adult offenders, opened its doors in Rotterdam. The programme lasts for 13 weeks.

Participants have to attend the programme 5 days a week and 1 or more weekends.

The programme consists of general education, social skills training, vocational and

job training, sports, and outdoor activities.

Participants can be referred to the programme by the court as an alternative to at

least 6 weeks of custody. The programme is available to the court districts of Rotter-

dam, Dordrecht and The Hague. Similar programmes were started in Amsterdam in

1986 (Kwartaalkursus) and in Eindhoven in 1990 (Dagtrainingscentrum).

Between March 1992 and May 1994, 73 youngsters (all male) took part in the pro-

gramme. Unfortunately, the programme that has a capacity of 12 places, is not used

at full capacity. Judicial authorities - judges, prosecutors - seems to be somewhat

reluctant in referring young offenders.

Over half of the participants were 16 or 17 years of age, 26% 14 or 15 years of age,

and 18% 18 years or older. More than 90% had been in contact with the law before.

Some 80% of the participants had committed property offences; in almost half of

those property offences violence was used. Violent offences against persons or prop-

erty (vandalism) were committed by another 18%. Self-report data reveal that a

Cashba-participant has committed 35 offences on average in the year before their

referral, and that he has caused damage for an amount of 7,500 guilders.

More than one third of the participants failed to finish their programme for reasons

of absconding, breaching house rules, or being re-arrested. Those with longer judi-

cial histories seem to fail more frequently.
So-called seriousness scores - i.e. scores that, by taking account of the type and

number of offences committed, damage and physical harm caused, and judicial

past, express the seriousness of a case in a certain figure - clearly show that Cashba

is attended by juveniles and young adults who would otherwise spent quite some

time in custody. Net-widening does not seem to have occurred. A referral to Cashba

does not mean that no time is spent in custody. On average they spent 50 days in

custody, before their (pre-trial) detention was suspended in order to attend the pro-

gramme. However, by attending the programme they seem to have saved another 7

weeks of custody.

Of all Cashba participants 60% re-offended - i.e. came into contact with the law - in

a period that ranged from a few months to several years after attending the

programme. Those who finished their programme did better than those who failed.
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programme. Those who finished their programme did better than those who failed.

Compared to juveniles and young adults that received a prison sentence, Cashba

participants did slightly better. The re-offended less frequently and committed less

serious offences.
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Résumé

Cashba

Un programme d'encadrement intensif pour

jeunes et jeunes adultes délinquants

En mars 1992, `Cashba' a été mis en route à Rotterdam, un programme d'encadre-

ment intensif pour jeunes et jeunes adultes délinquants, dont la durée est de 13

semaines. Les jeunes doivent y participer 5 jours par semaine ainsi qu'un ou plu-

sieurs week-ends. Ce programme consiste en des cours d'enseignement général, de

socialisation, des cours d'orientation et de formation professionnelles, des activités

sportives et des sorties.

Les jeunes délinquants et jeunes adultes délinquants peuvent étre inscrits au pro-

gramme par le juge dans le cadre d'une peine de substitution à un emprisonnement

d'au moins six semaines. Seuls les arrondissements de Rotterdam, de Dordrecht et

de La Haye peuvent y envoyer des jeunes mais des projets comparables ont,égale-

ment été lancés à Amsterdam en 1986 (Kwartaalkursus) ainsi qu'à Eindhoven en

1990 (Dagtrainingscentrum).

Entre mars 1992 et mai 1994, 73 jeunes et jeunes adultes délinquants (tous du sexe

masculin) ont participé au programme Cashba. Bien que pouvant accueillir 12 per-

sonnes, le projet est loin d'être aussi bien fréquenté. Les autorités judiciaires (juges

et procureurs de la Reine) semblent en effet réservés en ce qui concerne Ie fait d'y

envoyer les j eunes.
Plus de la moitié des participants est ágée de 16 ou de 17 ans, 26% sont ágés de 14 ou

15 ans et 18% de 18 ans ou plus. Plus de 80% des participants ont commis des atten-

tats contre les droits patrimoniaux, accompagnés, dans pratiquement la moitié des

cas, de violences. Par ailleurs, 18% des participants ont commis des délits aggravés

de violences contre des personnes ou des biens (vandalisme). Des données issues

d'enquétes d'auto-confession montrent qu'un participant au programme Cashba a

commis en moyenne 35 délits au cours de l'année qui précède sa participation et

que les dommages qu'il a causé se montent en moyenne à 7 500 florins.

Plus d'un tiers des participants n'a pas suivi le programme jusqu'au bout. Les rai-

sons principales sont l'absentéisme, le non respect du règlement intérieur et une

nouvelle arrestation. Les participants dont le passé criminel est plus long sont ceux

qui décrochent le plus souvent en cours de programme.

Ce que Von appelle les scores de gravité - des scores qui tiennent compte du type et

du nombre de délits commis, des dommages et lésions'causés et du passé criminel

et qui expriment la gravité d'une affaire par l'intermédiaire d'un chiffre - montrent

clairement que le programme Cashba est fréquenté par des jeunes qui, autrement,

auraient passé quelque temps en prison. 11 ne semble pas qu'il puisse être question

d'un effet d'aspiration. Le fait de participer au programme ne signifie pas pour
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d'un effet d'aspiration. Le fait de participer au programme ne signifie pas pour

autant qu'aucune mesure de détention n'a dQ être exécutée. Les participants au

programme ont en moyenne passé 50 jours en prison avant que leur détention

(provisoire) ne soit suspendue afin de leur permettre de participer au programme.

Finalement, leur participation au programme leur a permis de se dispenser de 7

semaines de détention.

Soixante poer cent des participants au programme Cashba ont de nouveau eu des

contacts avec la Justice dans une période allant de quelques mois à quelques années.

Les jeunes qui ont suivi le programme jusqu'au bout s'en sortent à cet égard mieux

que ceux qui ont décroché en cours de programme. Comparés aux jeunes qui ont

subi une peine d'emprisonnement, les jeunes qui ont participé au programme

Cashba s'en sortent également un peu mieux. Non seulement ils récidivent moins

souvent mais ils récidivent également de manière moins grave.
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Bijlage 2

Samenstelling ernstscore

De ernstscore is samengesteld uit zes variabelen: type delict, aantal gepleegde delicten,

hoogte van de toegebrachte schade, aard van het toegebracht letsel, eerdere justitiële

contacten en zwaarste afdoening in het verleden. Waar het gaat om de delicten is de

informatie afkomstig uit het in het parketdossier aanwezige proces-verbaal van de politie.

De gegevens met betrekking tot het justitiële verleden zijn afkomstig van het in het

parketdossier aanwezige uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister.

Voor elke variabele wordt een 'score' vastgesteld. Deze zes 'scores' tezamen vormen de

'ernstscore'. De 'scores' worden als volgt toegekend.

a. Type delict uitgangszaak
De indeling is gebaseerd op de (maximale) strafdreiging op het zwaarste delict genoemd

in het proces verbaal van de politie.
1 = 3-6 maanden 6 = 4 jaar

2 = 7 maanden - 2 jaar 7 = 4-6 jaar

3 = 2-4 jaar 8 = 6 jaar

4 = 3 jaar 9 = 7-8 jaar

5 = 3-6 jaar 10 = 8 jaar en meer

b. Aantal delicten
1 = 1 delict 4 = 6-9 delicten

2 = 2 delicten 5 = 10 of meer delicten

3 = 3-5 delicten

c. Schade
0 = geen schade /n.v.t./ onbekend 3 = f 500 tot f 1000,-

1 = tot f 100,- 4 = f 1000,- tot f 5000,-

2 = f 100,- tot f 500,- 5 = f 5000,- of meer

d. Letsel
0 = geen letsel /n.v.t./ onbekend 3 = meermalen behandeld

1 = pijn, geen zichtbaar letsel 4= opname ziekenhuis

2 = eenmalige behandeling

e. Recidive
0 = geen recidive / onbekend 1 = wel recidive
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f Zwaarste afdoening in het verleden
0 = n.v.t., geen recidive 3 =
1 = sepot/onbekend 4 =
2 = transactie 5 =

g. Aantal gevoegde delicten
0 = n.v.t., geen voegingen 3 =

1 = 1 delict 4 =

2 = 2 delicten 5 =

h. Gevoegde schade
0 = geen schade /n.v.t./ onbekend 3 =

1 = tot f 100,- 4 =

2 = f 100,- tot f 500,- 5 =

i. Gevoegd letsel
0 = geen letsel /n.v.t./ onbekend 3 =
1 = pijn, geen zichtbaar letsel 4=
2 = eenmalige behandeling
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boete
voorw. vrijh.straf / alternatieve sanctie
onvoorw. vrijheidsstraf

3-5 delicten

6-9 delicten

10 ofmeer delicten

f 500,- tot f 1000,-

f 1000,- tot ƒ 5000,-

f 5000,- of meer

meermalen behandeld
opname ziekenhuis
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100 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit:

periode 1980-1988

J. Junger-Tas, M. Kruissink

101 Informatieverschaffing en schadebemidde-

ling door de politie; evaluatie-onderzoek

van een experiment bij slachtoffers van

misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

M.L Zeilstra, H.G. van Andel

102 Over regels en appèl; de conflict-

opwekkendheid van artikel 57 AAW

H.R. Schimmel, G.J. Veerman

103 Misdaadondernemingen; ondernemende

misdadigers in Nederland

P.C. van Duyne, R.F. Kouwenberg, G. Romen

104 Werken met mensen; een onderzoek naar

werksituatie en functioneren van peniten-

tiair inrichtingswerkers

drs. M.M. Kommer

1991

105 Initiation and continuation of a criminal

career; who are the most active and

dangerous offenders in the Netherlands?

C.R. Block, C. van der Werff

106 Politie en milieuwethandhaving

E.A.I.M. van den Berg, W. Waelen

707Achtergronden van delinquent gedrag

onderjongens uit etnische minderheden II

M. Junger, W. Polder

108 Voorlichting over vandalisme doorgelicht;

evaluatie-onderzoek van een grootschalige

voorlichtingscampagne en studie naar

(on)mogelijkheden van voorlichting

R.F.A. van den Bedem, m.m.v. E.C. van den

Heuvel, H. Schelling, A. Schiewold

109 Criminaliteitspreventie onder allochtonen;

evaluatie van een project voor Marokkaan-

se jongeren

G.J. Terlouw, m.m.v. G. Susanne

110 Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en

daad

C. van der Werff, M.W. Bol, m.m.v. B.J.W.

Docter-Schamhardt

111 Aansprakelijkheid op grond van de Wet Be-

stuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement

C. Cozijn

112 Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de

effectmeting

E.C. Spaans, L. Doorn hein

113 Vuurwapencriminaliteit in het vizier; een

onderzoek bij politie en justitie

M. Kruissink, m.m.v. R.F. Kouwenberg

114 Prejop; een preventieproject voor jongeren

met politiecontacten in Amsterdam

L. Boendermaker, S.M. Schneider

115 De economie van het drugsbestaan;

criminaliteit als expressie van levensstijl en

loopbaan

M. Grapendaal, Ed. Leuw, J.M. Nelen
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1992

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg

T. van Hecke, J. Wemmers

117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

nieta-evaluatie van criminaliteitspreventie-

projecten

W Polder, F.J.C. van Vlaardingen

118 Moeilijk plaatsbare jongeren; en onderzoek

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

van 12 tot 17 jaar

P.H. van der Laan, C. Verwers, A.A.M. Essers

119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de

justitiële jeugdbescherming: periode

1980-1990

J. Junger- Tas, M. Kruissink, P.H. van der Laan

120 Politie, partners en milieu; woorden en daden

EA.LM. van den Berg, A. Hahn, m.m.v.

R.F. Kouwenberg, W. Waelen

121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Ed. Leuw, M. Brouwers

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M. Neten, J.J.A. Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen rassen-

discriminatie, ver de naleving van richtlijnen

M.W. Bol, B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop; een onder-

zoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese, R.H.J.M. Staring

125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreem-

delingen uit diverse minderheidgroepen

wel of niet kiezen voor naturalisatie

R.F.A. van den Bedem

126 Prestatieverschillen tussen arrondissements-

parketten

W. Polder, G. Paulides

60

127 De tbs met aanwijzing; de toepassing van

en professionele oordelen over een straf-

rechtelijke maatregel

Ed. Leuw

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen

uit het buitenland

J. Junger- Tas

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en 'life

events ; eerste resultaten van een longi-

tudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfrans, G.J. Terlouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een plaats-

bepaling van het WODC bij het afscheid

van J. Junger-Tas

M.M.J. Aalbeits, J.C.J. Boutellier, H.G. van

de Bunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote fraude-

zaken

J.M. Nelen, M. Boone, M.D. van Goudoever-

Herbschleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

evaluatie van een vernieuwing

A. Klijn, C. Cozijn, G. Paulides

135 Toelating en opvang van ama's

R. FA. van den Bedem, H.A. G. de Valk,

S. 0. Tan

136 Een partner van verre: de cijfers

J.J. Schoort, M. van de Klundert, R.F.A. van

den Bedem, J. C. van den Brink

137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuuronder-

zoek over gelegenheidsbeperkende

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.B.P. Hesseling
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138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;

ontwikkelingen en samenhangen

J.G.C. Kester, J. Junger-Tas

1995

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste per september 1993

R.F.A. van den Bedem, J.C. van den Brink,

E.J. Verhagen

140 Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk

ingrijpen; een literatuurstudie

M. W. Bol

141 Recidive na ontslag uit tbs

Ed. Leuw

142 Inbraak in bedrijven

M. Kruissink, E.G. Wiersma

143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek

naar strafzaken, civiele zaken en de unus

in appel

C. van der Werff m.m.v. B.J.W. Docter-

Schamhardt

144 Werken of zitten; de toepassing van werk-

straffen en korte vrijheidsstraffen in 1992

EC. Spaans

145 Cashba; een intensief dagprogramma voor

jeugdige en jongvolwassen delinquenten

A.A.M. Essers, P. van der Laan, P.N. van der

Veer

61
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