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Voorwoord

Dit rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de effecten van het experi-

ment met de jeugdwerkinrichting, ook wel bekend als het 'kampement van Lubbers'.

In het onderzoek, dat is uitgevoerd op verzoek van de dienst Justitiële,Inrichtingen

van het ministerie van justitie, is gekeken naar de samenstelling van de groep deel-

nemers aan het experiment en naar de resultaten in termen van maatschappelijke

integratie' en recidive na afloop van de interventie. De uitkomsten zijn daarbij

vergeleken met die van Binnenste Buiten, een soortgelijk project voor gedetineerde

leeftijdgenoten en met die van een gewone, 'traditionele' gevangenisstraf.

Aan de uitvoering van het onderzoek heeft een groot aantal personen een bijdrage

geleverd. Bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers van de Jeugdwerkinrichting

en van Binnenste Buiten, die veel, belangrijke informatie hebben aangeleverd.

Hetzelfde geldt voor de deelnemers aan de jeugdwerkinrichting die in een interview

over hun verwachtingen, meningen en ervaringen hebben verteld. De medewerkers

van de parketten en van het bureau Bijzondere Diensten van de dienst Justitiële

Inrichtingen worden eveneens bedankt voor hun inzet. Ed Hilterman heeft een be-

langrijke inbreng gehad bij het vaststellen van de ernst van het delinquente gedrag

van de jongeren. Carlijn Verwers en Petra van der Veer hebben ervoor gezorgd dat in

korte tijd ruim vierhonderd strafdossiers konden worden opgevraagd en geanaly-

seerd. De uitwerking van de interviews met de deelnemers aan de Jeugdwerkinrich-

ting komt eveneens voor rekening van Carlijn Verwers.
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Samenvatting en conclusies

In een poging om de criminaliteit onder jeugdigen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar

adequaat aan te pakken, is in 1994 het experiment met de Jeugdwerkinrichting (JWI)

gestart. Het experiment moet aantonen of het mogelijk is om de maatschappelijke

integratie van jongvolwassen delinquenten te bevorderen en verder delinquent

gedrag te voorkomen door hen (zelf) discipline en sociale vaardigheden bij te bren-

gen en hen vervolgens aan een passende baan of opleiding te helpen. Hiertoe door-

lopen de deelnemers aan de JWI een traject van in totaal vijftien maanden, dat is

onderverdeeld in drie fasen.

Opzet van de Jeugdwerkinrichting

In de eerste fase van het JWI-traject, die plaatsvindt in Veenhuizen, ligt het accent

op arbeidsgewenning, disciplinering en het bevorderen van sociale vaardigheden.

Tijdens deze zogenaamde onderbouwfase werken de deelnemers overdag in de

bossen rond Veenhuizen. 's Avonds is er een verplicht programma, waarin aandacht

wordt besteed aan onder andere Nederlandse taal en rekenen, sociale vaardigheden,

sport en voorlichting over bijvoorbeeld alcohol en drugs. Ook worden de deelnemers

in deze fase uitvoerig getest op hun vaardigheden, capaciteiten en interesses op het

gebied van werk of opleiding. De onderbouw, die een capaciteit heeft van twintig

plaatsen, heeft de status van huis van bewaring. Het regime is, in ieder geval volgens

de ondervraagde deelnemers, streng. Zo is deelname aan alle programma-onder-

delen verplicht en is bijvoorbeeld een eigen radio of tv op cel niet toegestaan. Het

verblijf in de onderbouw duurt drie tot zes maanden, afhankelijk van de inzet van de

deelnemer en de bereikte resultaten.

De tweede fase, die eveneens drie tot zes maanden duurt, vindt plaats in de regio

waaruit de deelnemers afkomstig zijn. In drie zogenaamde bovenbouwafdelingen

- in Almelo (vijf plaatsen), Hoorn (negen plaatsen) en Rotterdam (zes plaatsen) -

staat de toeleiding naar werk of een 'opleiding met baanperspectief' centraal.

Afhankelijk van hun mogelijkheden en wensen gaan de deelnemers overdag naar

school of doen zij werkervaring op via bijvoorbeeld stages, bestaande arbeidstoelei-

dingsprogramma's of uitzendbureaus. In de avonduren is er tijd voor onder meer

sport, ontspanning, EHBO-training en voorlichting. De weekeinden brengen de

deelnemers thuis, dat wil zeggen, op hun verlof- of verblijfadres, door. Hoewel de

bovenbouwafdelingen gesitueerd zijn bij bestaande penitentiaire inrichtingen en

het regime veel gelijkenis vertoont met dat van een penitentiaire open inrichting,

heeft de bovenbouw geen penitentiaire status. Plaatsing in de bovenbouw geschiedt

voornamelijk op grond van het zogenaamde aanhoudingsmodel of het executie-

model. In het eerste geval wordt de deelnemer in de bovenbouw geplaatst op basis
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van een voorwaardelijke schorsing van de voorlopige hechtenis en wordt de straf-

zaak aangehouden tot na beëindiging van het totale traject. Het executiemodel

houdt in dat de deelnemer eerst wordt afgestraft en vervolgens op basis van artikel

47 Beginselwet Gevangeniswezen in de bovenbouw wordt geplaatst. De keuze voor

het ene of het andere model kan per arrondissement en zelfs per deelnemer ver-

schillen. De bovenbouwfase vormt samen met de onderbouwfase het intramurale

deel van het JWI-traject. Dit intramurale deel duurt minimaal negen en maximaal

twaalf maanden.

Voor de laatste fase van het traject, de extramurale fase, resteren dan nog drie tot zes

maanden. Tijdens deze fase zijn de deelnemers niet meer gedetineerd en worden ze

intensief begeleid bij het zo zelfstandig mogelijk wonen en werken of het volgen van

een opleiding.

De JwI is bestemd voor jongvolwassen mannen in de leeftijd van 18 tot en met 23

jaar die 'mede door een gemis aan adequate opvoeding, vorming en opleiding zijn

vervallen tot ernstig crimineel gedrag' en die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

boven het hoofd hangt van 6 tot 24 maanden. Andere criteria voor deelname aan de

JWI zijn onder andere dat de jongere in staat is tot het verrichten van zware fysieke

arbeid en dat er geen sprake is van ernstige verslavings- of psychiatrische proble-

matiek. Omdat deelname plaatsvindt op vrijwillige basis - de jongere kiest tussen

deelname aan de IWI en een traditionele afdoening - worden er hoge eisen gesteld

aan de motivatie en de inzet van de jongere. De selectie van de deelnemers vindt

plaats in huizen van bewaring, bij voorkeur zo snel mogelijk na aanvang van de

preventieve hechtenis. Op deze manier kan een'lik-op-stuk'-reactie worden gerea-

liseerd en 'criminele besmetting' zoveel mogelijk worden tegen gegaan. De nadruk

op toeleiding naar werk of opleiding in de eigen regio heeft tot gevolg dat de JwI, in

ieder geval gedurende het driejarige experiment, alleen open staat voor jongeren uit

een beperkt aantal arrondissementen. Voor de regio Almelo zijn dit de arrondisse-

menten Almelo en Zutphen, voor de regio Hoorn de arrondissementen Alkmaar,

Amsterdam en Haarlem, en voor de regio Rotterdam de arrondissementen Rotter-

dam, Den Haag en Dordrecht.

Opzet van Binnenste Buiten

Min of meer gelijktijdig met de jeugdwerkinrichting is in Penitentiair Trainingskamp

(PTK) De Corridor het Binnenste-Buitenproject van start gegaan. PTK De Corridor is

een halfopen inrichting voor jongvolwassen mannnen met een straf(restant) van

maximaal acht maanden. Het arbeidstoeleidingsproject Binnenste Buiten staat open

voor gedetineerden die minstens dertien weken in deze inrichting (zullen) verblij-

ven. Net als de JwI heeft dit project als doel, de jongeren aan een geschikte baan of

opleiding te helpen. De deelname aan het project is eveneens vrijwillig. De opzet

van het project verschilt echter aanzienlijk van die van de JWI. Overeenkomstig de
landelijke bestemming van PTK De Corridor staat het Binnenste-Buitenproject
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bijvoorbeeld open voor jongeren uit het hele land. Zowel zelfmelders als detentie-

faseerders kunnen aan het project deelnemen. Tijdens hun verblijf in PTK De Corri-

dor kunnen de deelnemers werkervaring opdoen bij bedrijven in de omgeving of in

bijvoorbeeld het houtbedrijf of het speeltuinproject van de penitentiaire inrichting.

Ook het volgen van onderwijs binnen en buiten de muren van de inrichting behoort

tot de mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop van hun

detentie in hun eigen regio (verder) aan de slag kunnen, wordt reeds in een vroeg

stadium contact gelegd met het Arbeidsbureau in de herkomstregio. Deze instantie

heeft een belangrijke rol in het bemiddelen bij het vinden van een passende baan of

opleiding. Voorafgaand aan het ontslag uit PTK De Corridor bezoekt een lid van het

Binnenste-Buitenteam samen met de deelnemer het arbeidsbureau, de sociale

dienst en andere (hulpverlenings) instellingen in de (buurt van de) woonplaats van

de jongere teneinde de overdracht van de begeleiding zo goed mogelijk te laten

verlopen. Ook wordt er een bezoek gebracht aan een vertrouwenspersoon van de

deelnemer, die in geval van problemen contact kan opnemen met het Binnenste-

Buitenteam. Na vertrek uit de penitentiaire inrichting wordt de deelnemer nog

ongeveer een half jaar begeleid. Tijdens deze nazorgfase heeft het Binnenste-Buiten-

team op gezette tijden contact met de deelnemer en/of zijn vertrouwenspersoon. Bij

problemen wordt hulp geboden of verwezen naar andere instanties. De bedoeling is

dat de deelnemers aansluitend op hun detentie dan wel binnen een half jaar na

vertrek uit PTK De Corridor een geschikte baan of opleiding hebben.

Onderzoeksvragen

De overeenkomsten en de verschillen met de JWI maken het Binnenste-Buiten-

project bijzonder geschikt als referentieproject voor de Jeugdwerkinrichting. Toen

de dienst justitiële Inrichtingen het WODC vroeg de resultaten van de JWI te eva-

lueren, lag het dan ook voor de hand het Binnenste-Buitenproject in de evaluatie te

betrekken. Centraal in de evaluatie staat de vraag of toeleiding naar werk of oplei-

ding, zoals nagestreefd met de JWI en met Binnenste Buiten, de maatschappelijke

integratie van de deelnemers bevordert en tot minder recidive leidt dan een gewone

gevangenisstraf. Om deze vraag te beantwoorden, zijn gegevens verzameld van de

jongeren die sinds de start van de projecten met een JWI- of een Binnenste-Buiten-

traject zijn begonnen. Aan de hand van achtergrondgegevens en gegevens over het

delinquente gedrag van de jongeren zijn de deelnemers aan de projecten in kaart

gebracht. Hiervoor is informatie gebruikt van de projecten zelf en uit het strafdossier

van de 'uitgangszaak' (het justitiecontact dat leidde tot plaatsing in de JWI of PTK

De Corridor). Ook is informatie verzameld over het verloop en de afloop van de

deelname aan de projecten. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de werk- of

opleidingssituatie van de deelnemers na voltooiing van hun traject. Om na te kun-

nen gaan of de JWI een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vervangt, zijn tevens

strafdossiers geraadpleegd van een groep 18- tot 24-jarigen die in 1994 of 1995
veroordeeld zijn tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 tot 24 maanden.
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Door deze 'traditioneel gestraften' met de JWI-deelnemers te vergelijken, kan een

indruk worden verkregen van de 'vervangingswaarde' van de JWI. Voor elk van de

drie groepen - de deelnemers aan de JWI en aan Binnenste Buiten en de traditioneel

gestraften - zijn verder gegevens uit het Herkenningsdienstsysteem van de politie

(HKS) opgevraagd om inzicht te krijgen in de eventuele recidive na afloop van de

interventie. Interviews met deelnemers aan de JWI leveren informatie op over de

motieven, verwachtingen, ervaringen en meningen van de jongeren. Met behulp van

deze gegevens zijn de volgende deelvragen beantwoord.

- Hoe ziet de groep jongeren eruit op wie de interventie is toegepast en, in het

verlengde daarvan, zijn de JWI-deelnemers, de Binnenste-Buitendeelnemers en

de traditioneel gestraften onderling vergelijkbaar?

- Komt de groep jongeren die in de JWI is geplaatst overeen met de doelgroep

waarvoor het project is opgezet?

- Welke factoren zijn van invloed op het verloop en de afloop van de deelname

aan het project?

- Is er sprake van een verbetering in de werk- of opleidingssituatie van de deel-

nemers na voltooiing van het traject?

- Leidt deelname aan het JWI-project of het Binnenste-Buitenproject tot minder
recidive dan een traditionele gevangenisstraf?

Kenmerken van de jongeren

In de onderzochte periode - vanaf de start van het project tot en met 31 december

1995 - zijn 93 jongeren begonnen met een JWI-traject en 240 jongeren met een

Binnenste-Buitentraject. Het aantal traditioneel gestraften van wie gegevens zijn

verzameld, bedraagt 90.

Wat hun achtergrondkenmerken betreft, verschillen de drie groepen jongeren

weinig van elkaar. Richten we ons op de deelnemers aan de JWI, dan kan worden

vastgesteld dat de gemiddelde leeftijd bij aanvang van het traject precies 20 jaar

bedraagt. Ruim 40% is van Nederlandse afkomst. Meer dan 50% van de deelnemers

woont ten tijde van hun arrestatie (nog) bij hun ouders of verzorgers, meer dan 20%

beschikt niet over een vaste woon-of verblijfplaats. Wat de dagbesteding betreft, kan

worden opgemerkt dat ruim twee derde van de jongeren noch naar school gaat noch

werkt. Ook blijken de meeste deelnemers niet te beschikken over een voltooide

middelbare schoolopleiding. Slechts een kwart van de deelnemers heeft een diploma

op zak, veelal op vbo- of mavo-niveau. Volgens de gegevens uit het strafdossier ge-

bruiken vier op de tien deelnemers ten tijde van hun arrestatie (overmatig) alcohol

of drugs of zijn gokverslaafd. Meestal gaat het om overmatig softdruggebruik (31%).

Ten aanzien van het delinquente gedrag van de jongeren vallen wat meer verschillen

tussen de drie groepen te constateren. Zo zijn de traditioneel gestraften in het ver-

leden gemiddeld vaker met justitie in aanraking gekomen en vaker veroordeeld dan

de deelnemers aan de JWI en aan Binnenste Buiten. Kijken we naar de uitgangszaak,

dan blijken de deelnemers aan de JWI zich in de regel schuldig te hebben gemaakt
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aan zwaardere delicten - lees: geweld tegen personen - dan de jongeren in beide

andere groepen. Richten we ons weer op de JwI, dan kan worden geconstateerd dat

90% van de deelnemers eerder met justitie in aanraking is geweest. Dat het om

redelijk 'doorgewinterde klanten' gaat, valt af te leiden uit het aantal eerdere justitie-

contacten: gemiddeld negen, waarvan er drie resulteerden in een veroordeling. Uit

de processen-verbaal van de politie valt op te maken dat twee derde van de deel-

nemers is aangehouden op verdenking van (onder andere) diefstal met geweld of

afpersing. Bijna altijd was er sprake van materiële schade, gemiddeld ruim ƒ 30.000.

Vier op de tien deelnemers hebben hun slachtoffer (licht) lichamelijk letsel toe-

gebracht. Na hun aanhouding zijn alle JWI-deelnemers in preventieve hechtenis

genomen. Toen zij in de onderbouw van de JWI werden geplaatst, zaten zij gemid-

deld al drie en een halve maand in een'gewoon' huis van bewaring. Hierbij maakt

het geen verschil of het een zaak betreft volgens het aanhoudings- of volgens het

executiemodel.
Op basis van een aantal kenmerken van de uitgangszaak, het justitiële verleden en

eventuele gevoegde zaken zijn zogenaamde ernstscores berekend (zie bijlage 3).

Deze scores geven een indicatie van de ernst van de feiten waarvoor de jongeren in

de JWI zijn geplaatst. Hetzelfde is gedaan voor de Binnenste-Buitendeelnemers en

de traditioneel gestraften. Vergelijken we de gemiddelde ernstscores van de drie

groepen, dan blijkt dat de JWI-deelnemers over het geheel genomen significant

ernstigere feiten hebben gepleegd dan de Binnenste-Buitendeelnemers. Dit verschil

moet echter worden toegeschreven aan een bepaald deel van de JWI-deelnemers:

de jongeren die hun traject niet afmaakten. Deze uitvallers hebben namelijk een

significant hogere gemiddelde ernstscore dan de jongeren die hun JWI-traject wel

afmaakten; een bevinding die ook naar voren komt in de evaluatie van bijvoorbeeld

de taakstraffen Cashba (Essers e.a., 1995) en leerwerkstraf (Van der Steeg en

Niemeijer, 1996). Vergelijken we de JWI-deelnemers die hun traject voltooiden met
de deelnemers aan Binnenste Buiten, dan zien we nauwelijks verschillen (dit geldt

zowel voor de jongeren die Binnenste Buiten hebben voltooid als voor de uitvallers

van dit project). De traditioneel gestraften zijn wat betreft de ernst van de gepleegde

feiten vergelijkbaar met de JWI-deelnemers. Hun gemiddelde ernstscore ligt even

hoog als die van de JwI-deelnemers die hun traject hebben afgemaakt, en iets hoger

dan die van de Binnenste-Buitendeelnemers. Het maakt daarbij weinig uit of we de
JWI-deelnemers vergelijken met jongeren die veroordeeld zijn tot een traditionele

onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 tot 12 maanden of met jongeren die

veroordeeld zijn tot 12 tot 24 maanden onvoorwaardelijk. Ervan uitgaande dat de

gebruikte scores een goede indicatie vormen voor de ernst van de gepleegde feiten,

wijzen de gegevens erop dat deelname aan de JWI in de plaats kan zijn gekomen van

zowel 6 tot 12 maanden onvoorwaardelijk als van 12 tot 24 maanden onvoorwaar-

delijk.

Uit het bovenstaande valt op te maken dat de deelnemers die het JWI-traject hebben

afgemaakt, vrij veel overeenkomsten vertonen met de deelnemers aan Binnenste
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Buiten en met de traditioneel gestraften. Dit geldt zowel voor hun achtergrond-

kenmerken als voor (de ernst van) hun delinquente gedrag. De uitvallers van de JWI

vormen een aparte categorie. Zij zijn voor veel ernstigere feiten in de JWI geplaatst.

Kijken we naar de kenmerken van de deelnemers aan de JWI, dan kunnen we con-

stateren dat het om een vrij moeilijke groep gaat. De overgrote meerderheid is

(frequent) recidivist, heeft zich schuldig gemaakt aan behoorlijk zware delicten en

beschikt niet over een zinvolle dagbesteding noch over een voltooide middelbare

schoolopleiding. Een deel van hen heeft bovendien geen vaste woon- of verblijf-
plaats.

Verloop en afloop van de deelname aan het project

De Jeugdwerkinrichting

In elke fase van het JWI-traject is tussen de 17% en 26% van de deelnemers uitgeval-

len. Ongeveer 60% heeft de desbetreffende fase voltooid. (De rest was nog met de

onderbouw, de bovenbouw of de extramurale fase bezig toen de dataverzameling
werd afgerond.)

In de onderbouw vallen de deelnemers na gemiddeld twee maanden uit, voorname-

lijk vanwege gebrek aan motivatie, het niet terugkeren van verlof c.q. ontvluchting of

agressief gedrag ten opzichte van het personeel of andere deelnemers. De deel-

nemers die de eerste fase van het JWI-traject voltooien, zitten gemiddeld vijf
maanden in Veenhuizen.

De voornaamste redenen voor uitval in de tweede fase, de bovenbouw, zijn hard-

druggebruik en het plegen van nieuwe delicten tijdens het weekendverlof en het zich

niet houden aan de gemaakte afspraken. Ook hier vindt de uitval na gemiddeld twee

maanden plaats. De deelnemers die de tweede fase van het JWI-traject voltooien,

zitten doorgaans zes maanden - de maximale periode - in de bovenbouw.

De uitvallers in de extramurale fase hadden in totaal al tussen de elf en bijna vijftien

maanden JwI 'achter de rug', toen hun traject werd stopgezet vanwege dezelfde

redenen als genoemd bij de bovenbouw. De deelnemers die de extramurale fase

voltooien en daarmee hun JWI-traject tot een goed einde brengen, volgen op dat

moment allemaal een opleiding of hebben een baan of een betaalde leerwerk-

overeenkomst. Bijna twee derde van de 'afmakers' beschikt aan het eind van hun

JWI-traject bovendien over zelfstandige woonruimte; de rest woont (weer) bij ouders
of familie of in een pension.

Er zijn geen aanwijzingen dat het verloop en de afloop van het JWI-traject samen-

hangen met het gehanteerde plaatsingsmodel (executie of aanhouding). Wel valt er

een duidelijk verschil in 'zwaarte' te constateren tussen de afmakers en de afhakers.

Verder blijkt dat deelnemers die voor hun plaatsing naar school gingen, werkten of

in militaire dienst zaten, hun traject vaker afmaken dan deelnemers die voorheen

geen vaste dagbesteding hadden.

Overzien we het totale JWI-traject, dan kunnen we constateren dat ruim de helft van

de afhakers uitvalt in de onderbouw en iets minder dan een derde in de bovenbouw.
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Rekening houdend met de duur van het totale traject - 15 maanden - kan worden

gesteld dat de helft van alle deelnemers is uitgevallen en de andere helft de JWI

heeft voltooid. Volgens de geïnterviewde deelnemers die JWI hebben afgemaakt,

heeft de onderbouw vooral bijgedragen aan de vergroting van hun zelfdiscipline,

doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. De bovenbouw en de extramurale

fase worden beschouwd als een goede voorbereiding op de terugkeer naar de vrije

maatschappij. Wel wordt de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw als erg

groot ervaren. Vergeleken met de onderbouw heeft men 'plotseling' veel meer vrij-

heid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Binnenste Buiten

Van de 240 jongeren die aan het Binnenste-Buitenproject van PTK De Corridor

hebben deelgenomen, heeft twee derde zijn traject voltooid. Gemiddeld duurt hun

traject tien maanden. Ruim een kwart van de deelnemers is afgehaakt, veelal nog

tijdens de detentie. Motivatiegebrek, (straf) overplaatsing en het niet terugkeren van

weekendverlof zijn de voornaamste redenen voor het stopzetten van de trajecten na

gemiddeld twee maanden. Een half jaar na vertrek uit PTK De Corridor, aan het eind

van de nazorgfase, heeft de helft van alle deelnemers een baan of opleiding. Tien

procent staat (nog steeds of weer) ingeschreven bij het Arbeidsbureau als werk-

zoekende. De rest van deelnemers is gestopt met zijn baan of opleiding, volledig
uit beeld verdwenen of op enig moment tijdens het traject afgehaakt. Net als bij de

JWI blijkt dat de afmakers voorafgaand aan hun detentie vaker een zinvolle dag-

besteding hadden dan de afhakers. De gemiddelde ernstscore van de afmakers en

de afhakers van Binnenste Buiten verschilt niet.

Verbetering van de werk- of opleidingssituatie

Door de werk- of opleidingssituatie voor aanvang van het traject te vergelijken met

de werk- of opleidingssituatie na voltooiing van het traject, is nagegaan of deelname

aan de JWI of Binnenste Buiten heeft geleid tot een verbetering op dit gebied en daar-

mee heeft bijgedragen aan de maatschappelijke integratie van de jongeren. Dit blijkt

het geval te zijn bij ten minste 70% van de afmakers van de JWI. Van deze 'succes-

volle' deelnemers, die eerst geen zinvolle dagbesteding hadden en na afloop van de

JWI over een baan of opleiding beschikten, hebben de meesten vier tot twaalf maan-

den later nog steeds een baan of een opleiding (overigens gaat het hier om kleine

aantallen: in totaal zeventien deelnemers). Bij Binnenste Buiten valt een zelfde

resultaat te constateren: bij 60% tot 70% van de afmakers is de werk- of opleidings-

situatie duidelijk verbeterd in vergelijking met die van voor de detentie.

Recidive

Uit gegevens uit het HKS blijkt dat iets meer dan de helft van zowel de JWI- als de

Binnenste-Buitendeelnemers en de traditioneel gestraften opnieuw met de politie
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in aanraking is gekomen wegens strafbare feiten. In een periode van zo'n 18 tot 22

maanden na beëindiging van de interventie is gemiddeld twee tot drie keer een

proces-verbaal tegen deze jongeren opgemaakt. Gemiddeld gaan ze zo'n acht

maanden na beëindiging van hun traject of detentie voor het eerst weer in de fout.

Noch wat betreft het aantal en de aard (lees: zwaarte) van de geregistreerde politie-

contacten noch wat betreft recidivesnelheid en -frequentie verschillen de drie

groepen significant van elkaar.

Tussen de afloop van de deelname aan het project en de recidive valt verder alleen

bij de Binnenste-Buitendeelnemers een verschil te constateren. Van de deelnemers

die het Binnenste-Buitentraject hebben voltooid, is 46% opnieuw met de politie in

aanraking gekomen en van de afhakers 65%. Bij de JWI-deelnemers bedragen deze

percentages respectievelijk 56 en 54. Dit verschil tussen de twee groepen hangt,

voorzover valt na te gaan, samen met de hogere gemiddelde ernstscore van de

JWI-deelnemers. JWI-deelnemers en Binnenste-Buitendeelnemers die zich schuldig

hebben gemaakt aan verhoudingsgewijs (zeer) ernstige feiten, recidiveren ongeveer

even veel, ongeacht of zij hun traject wel of niet hadden afgemaakt.

Tot slot is nog gekeken naar het verband tussen recidive en de werk- of opleidings-

situatie een half jaar na beëindiging van de interventie. Van de Binnenste-Buiten-

deelnemers die op dat moment een baan of opleiding hadden, is 38% opnieuw met

de politie in aanraking gekomen. Dit is de helft lager dan van de deelnemers die na

een half jaar (nog) geen werk of opleiding (meer) hadden (76% recidive). Bij de JWI

ligt het percentage recidivisten onder de jongeren die de JWI hebben afgemaakt en

vier tot twaalf maanden later nog een baan of opleiding hebben, op 50. Er is geen

reden om aan te nemen dat het verband tussen succesvolle deelname aan het traject

en recidive bij de JWI-deelnemers anders is dan bij de Binnenste-Buitendeelnemers.

Het kleine aantal JWI-deelnemers om wie het hier gaat (14), laat een duidelijke

uitspraak hierover echter niet toe.

Conclusies

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen een aantal positieve en een

aantal negatieve conclusies met betrekking tot de JWI worden getrokken.

Met betrekking tot de deelnemers aan de JWI kan worden geconcludeerd dat dit de

jongeren zijn voor wie de jeugdwerkinrichting indertijd is opgezet. De 'doorsnee'-

JWI-deelnemer is een behoorlijk doorgewinterde delinquent, die is aangehouden op

verdenking van ernstige feiten (diefstal met geweld, afpersing), zonder werk en met

een lage of afgebroken schoolopleiding. Gelet op de ernst van de gepleegde feiten

lijkt plaatsing in de JWI in de plaats te zijn gekomen van 6 tot 24 maanden onvoor-

waardelijke gevangenisstraf, zoals de bedoeling was.

Wat betreft het effect van deelname aan de JWI op de maatschappelijke integratie

van de jongeren, kan gewezen worden op de werk- of opleidingssituatie van de
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deelnemers na voltooiing van het traject. Ervan uitgaande dat het hebben van werk

of het volgen van een 'opleiding met baanperspectief' een belangrijke bijdrage levert

aan de maatschappelijke integratie van jongeren, kan worden vastgesteld dat bij

zo'n 70% van de deelnemers die hun traject met succes afrondden, sprake is van een

duidelijke verbetering in dit opzicht. Deze deelnemers, die voor hun plaatsing geen

zinvolle dagbesteding hadden, zijn vier tot twaalf maanden na het voltooien van hun

traject nog steeds bezig met een baan of een opleiding. Ook in andere opzichten lijkt

de maatschappelijke integratie van de deelnemers te zijn bevorderd. Zo is een aantal

JWI-deelnemers aan zelfstandige woonruimte geholpen en geven de geïnterviewde

JWI-deelnemers aan meer (zelf)discipline, doorzettingsvermogen en sociale vaar-

digheden te hebben vergaard.

Hierbij moeten echter twee kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats

gaat het bij de JWI om kleine aantallen. Tijdens de eerste twee jaar van het experi-

ment rondden niet meer dan zeventien jongeren het JWI-traject af (inclusief het

derde jaar - 1996 - gaat het om 39 afmakers). Dergelijke kleine aantallen laten niet

altijd toe duidelijke verbanden te leggen of uitspraken te doen. Zo kan bijvoorbeeld

niet worden geconcludeerd dat het lagere recidivepercentage onder de succesvolle

deelnemers aan Binnenste Buiten ook opgaat voor de succesvolle deelnemers aan

de JWI. Belangrijker evenwel is dat het Binnenste-Buitenproject tot vergelijkbare
resultaten leidt. Dit geldt zowel in termen van het hebben (en houden) van een baan

of opleiding aan het einde van het traject als in termen van verbetering van de werk-

of opleidingssituatie. Daarbij gaat het, zoals eerder is aangegeven, om min of meer

dezelfde jongeren: zowel wat betreft ernstscore als wat betreft achtergrondgegevens

komen de afmakers van de JWI en van Binnenste Buiten met elkaar overeen.

Valt er al geen duidelijk onderscheid te maken tussen de JWI en Binnenste Buiten in

termen van verbetering van de werk- of opleidingssituatie, hetzelfde geldt voor de

recidive. In dit opzicht verschillen de deelnemers aan de twee projecten noch van

elkaar noch van de traditioneel gestraften. Alleen ten aanzien van de Binnenste-

Buitendeelnemers die hun traject afmaakten, valt een positief effect op recidive te

constateren. Het percentage recidivisten onder de afmakers van dit project die

(bovendien) een geschikte baan of opleiding wisten te vinden en te behouden, ligt

zelfs de helft lager dan onder de deelnemers zonder baan of opleiding aan het eind

van de nazorgfase. Overigens is een recidivepercentage van 50, zoals vastgesteld in

deze evaluatie, niet ongebruikelijk. Uit onderzoek naar de leerwerkstraf - een taak-

straf van vier tot zes maanden, die wordt opgelegd aan jongvolwassenen als alter-

natief voor 6 tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf - blijkt bijvoorbeeld

dat 40% van de afmakers en 70% van de afhakers nieuwe antecedenten heeft in het

HKS (Van der Steeg en Niemeijer, 1996). Ook het onderzoek naar RETour, een extra-

murale executiemodaliteit waarbij jongvolwassenen van 18 jaar en ouder gedurende
de laatste maanden van hun detentie intensief worden begeleid bij wonen, vorming,

scholing en werk, geeft een recidivepercentage van ongeveer 50 te zien (Wartna e.a.,

1996). Uit evaluaties van de intensieve, drie maanden durende dagprogramma's van
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Cashba en het Dagtrainingscentrum (DTC), die zich onder andere op jongvolwasse-

nen richten, komen recidivepercentages naar voren die variëren van 60 tot ruim 70

(Essers e.a., 1995).

Met betrekking tot het gewenste lik-op-stukkarakter van plaatsing in de JwI kan

worden opgemerkt dat hiervan in de eerste twee jaar van het experiment weinig

terecht is gekomen. Gemiddeld zitten de deelnemers al 3,5 maanden in voorlopige

hechtenis als zij vanuit een 'gewoon' huis van bewaring in de onderbouw worden

geplaatst. Uit het onderzoek kan verder worden geconcludeerd dat het gehanteerde

plaatsingsmodel - aanhouding of executie - niet van invloed is op bijvoorbeeld de

duur van de preventieve hechtenis voorafgaand aan de plaatsing in de onderbouw of

op het aantal voltooide en mislukte trajecten.

Dit brengt ons bij het laatste punt: de uitval. Over de uitval in de JWI is vanaf de start

van het experiment veel te doen geweest. Berichten in de media meldden bij herha-

ling dat het 'kamp van Lubbers' half leeg stond. Dit leidde zelfs tot vragen in de

Tweede Kamer.

Allereerst moet worden opgemerkt dat een uitvalpercentage van 50, zoals bij de JWI,

weliswaar hoog is, maar op zich niet verrassend. Vergelijken we dit uitvalpercentage

met die van projecten als de leerwerkstraf, Cashba en het DTC, dan zien we weinig

verschil. Van de deelnemers aan Cashba viel 38% uit tijdens het drie maanden

durende programma, van de DTC-deelnemers meer dan 50% (Essers e.a., 1995).

De leerwerkstraf kende in de eerste twee jaar een uitvalpercentage van 57 (Van der

Steeg en Niemeijer, 1996). Gelet op de relatief lange duur van het totale traject, is

de uitval uit de JWI niet extreem hoog. Wil men de uitval in de JWI 'desondanks'

terugdringen, dan is er een aantal mogelijkheden. Men zou bijvoorbeeld kunnen

overwegen alleen de 'minder zware gevallen' voor de JWI in aanmerking te laten

komen: de plegers van minder ernstige feiten enlof de jongeren die al werk hebben

of een opleiding volgen. Dit zou echter betekenen dat een aanzienlijk deel van de

oorspronkelijke doelgroep buiten de boot valt. Voor hen is te hopen dat zij, indien

voor deze optie wordt gekozen, via de detentiefasering in PTK De Corridor terecht-

komen en dan van het Binnenste-Buitenproject gebruik kunnen maken. Een andere

optie is betere voorlichting en strenger selecteren op motivatie. Hierbij doet zich

echter het probleem voor dat de jongeren pas 'in Veenhuizen' werkelijk ervaren wat

zware fysieke arbeid, (zelf)discipline en structuur inhouden. Uit het feit dat bijna

60% van de uitval plaatsvindt in de onderbouw en dat de meerderheid van deze

afhakers binnen een of twee maanden uit de JWI is verwijderd, kan worden afgeleid

dat de onderbouw als een soort tweede selectiemoment functioneert. Hier worden

de motivatie en het doorzettingsvermogen van de deelnemers pas echt, dat wil

zeggen in de praktijk, getoetst. Wil men geen concessies doen aan het karakter van

de onderbouw en daarmee aan een belangrijk kenmerk van de JWI - aan de nadruk

op arbeidsgewenning, (zelf) discipline en structuur - dan zal men, gelet op de

huidige doelgroep, een bepaalde uitval in de onderbouw voor lief moeten nemen.
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Wil men voorkomen dat hierdoor tijdelijk plaatsen in de bovenbouw leegstaan, dan

is vergroting van de capaciteit van de onderbouw een mogelijke oplossing. De uitval

in de bovenbouw, waar 30% van de uitvallers 'sneuvelde', kan wellicht voor een

(belangrijk) deel worden teruggedrongen door maatregelen te nemen die de over-

gang van de onderbouw naar de bovenbouw verkleinen. Te denken valt aan een

geleidelijke invoering van weekendverlof na het strikte regime van de onderbouw.

Mogelijk leidt deze laatste maatregel ook tot minder uitval onder de deelnemers die

voor relatief (zeer) ernstige feiten in de IWI worden geplaatst.



1

Inleiding

Op 1 januari 1994 is in Veenhuizen het driejarige experiment met de Jeugdwerk-

inrichting (JWI) van start gegaan. Via een vijftien maanden durend traject, dat ge-

richt is op het 'bijbrengen van discipline en structuur, sociaal gedrag en verantwoor-

delijkheid, vakkennis en arbeidservaring' (Drenth, 1994) wordt getracht jongvolwas-

sen delinquenten aan een passende baan of opleiding te helpen. De bedoeling is om

zo de maatschappelijke integratie van de jonge mannen te bevorderen en verder

delinquent gedrag te voorkomen. Deelname aan de JWI geschiedt op vrijwillige basis

en komt in de plaats van een (voorgenomen) onvoorwaardelijke gevangenisstraf van

6 tot 24 maanden.

Tegelijk met de JWI is in Penitentiair Trainingskamp (PTK) De Corridor, in het

Brabantse plaatsje Zeeland, het Binnenste-Buitenproject officieel van start gegaan.

Met dit project tracht men gedetineerden die meer dan drie maanden in de halfopen

inrichting (zullen) verblijven, actief te bemiddelen bij het vinden van een plaats op

de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om jongvólwassen mannen in de leeftijd van 18 tot

24 jaar. De deelname aan het project vindt, net als bij de JWI, plaats op vrijwillige

basis en start zo snel mogelijk na binnenkomst in de penitentiaire inrichting. Het

doel van het Binnenste-Buitenproject is de deelnemers nog tijdens hun detentie dan

wel binnen uiterlijk een half jaar na hun ontslag uit de inrichting aan een reguliere

arbeidsplaats of een 'opleiding met baanperspectief' te helpen.

Tussen de JWI en het Binnenste-Buitenproject zijn enkele interessante verschillen

en overeenkomsten te constateren. Zo lijken de projecten zich op ongeveer dezelfde

doelgroep te richten, streven ze beide arbeidsinpassing na en zijn ze tegelijkertijd

van start gegaan. De opzet van de projecten, de fase van de strafrechtspleging waar-

in de interventie aanvangt en het karakter van de geboden begeleiding (de mate van

vrijwilligheid) verschillen daarentegen aanzienlijk.' Toen het WODC door de dienst

Justitiële Inrichtingen (DJI) gevraagd werd het experiment met de JWI te evalueren,

lag het dan ook voor de hand om het Binnenste-Buitenproject in de evaluatie te

betrekken. Dit geldt vooral omdat zowel de Jeugdwerkinrichting als Binnenste

Buiten zijn aangewezen als pilot voor het project Maatschappelijke Integratie van

DJI. Het Binnenste-Buitenproject kan dan ook interessant vergelijkingsmateriaal

bieden om de resultaten van de JWI tegen af te zetten. Indien blijkt dat de projecten

zich inderdaad op dezelfde groep jongvolwassen delinquenten. richten, kan bijvoor-

1 Bij de )wI kiezen de deelnemers tussen een traditionele afdoening van hun strafzaak (lees: een flink

aantal maanden 'zitten') en deelname aan het arbeidstoeleidingsproject. Jongeren in PTK De Corridor

kiezen tussen deelname aan het Binnenste-Buitenprogramma en het volgen van het reguliere program-

ma van de inrichting; deze keuze is niet van invloed op bijvoorbeeld de duur van hun verblijf in de

penitentiaire inrichting (zie paragrafen 2.1 en 2.2).
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beeld een antwoord worden gegeven op de vraag met welk project de beste resul-

taten zijn te behalen en waar eventuele verschillen in effectiviteit aan zijn toe te
schrijven.

1.1 Onderzoeksvragen

14

Centraal in het onderzoek staat de vraag: Leidt toeleiding naar werk of opleiding,

zoals nagestreefd met het experiment met de jeugdwerkinrichting en het Binnenste-
Buitenproject, tot meer maatschappelijke integratie van de deelnemers en tot min-

der recidive dan een traditionele afdoening?

Om deze vraag te beantwoorden, zijn gegevens verzameld van drie groepen perso-

nen. In de eerste plaats zijn de deelnemers aan de JWI en aan het Binnenste-Buiten-

project bestudeerd. Behalve achtergrondgegevens van de jongeren en. gegevens over

de inhoud, het verloop en de afloop van de gevolgde trajecten, is informatie verza-

meld over het delinquente gedrag dat voorafging aan de deelname aan de projecten.

Met behulp van deze gegevens is getracht een antwoord te geven op de volgende

deelvragen.
- Hoe is de groep deelnemers aan elk project samengesteld en, in het verlengde

hiervan, zijn de deelnemers aan de twee projecten vergelijkbaar?

- Zijn de deelnemers aan de JwI de beoogde doelgroep, dat wil zeggen, de jonge-

ren voor wie het project indertijd is opgezet?

- Hoe verloopt de deelname aan het project; welke factoren zijn van invloed op

het verloop en de afloop van de deelname?

- In hoeverre beschikken de deelnemers na afloop van het traject over een

geschikte baan of opleiding?

Bij de beantwoording van deze vragen heeft de nadruk gelegen op het experiment

met de jeugdwerkinrichting. De opdrachtgever, DJI, was namelijk in de eerste plaats

geïnteresseerd in het verloop en de resultaten van dit experiment om een (meer)

gefundeerde beslissing te kunnen nemen over eventuele voortzetting en/of uitbrei-

ding van het project. Over de deelnemers aan de JWI en de inhoud en afloop van hun

trajecten is dan ook meer en uitgebreider informatie verzameld dan over de deel-

nemers aan Binnenste Buiten. Zo hebben de gegevens in dit rapport betrekking op

de periode vanaf de start van beide projecten tot en met 31 december 1995. Voor de

JWI zijn echter ook nog summiere instroom-, doorstroom- en uitstroomgegevens

verzameld die betrekking hebben op 1996, het derde experimentele jaar. Aan de

hand van deze gegevens is nagegaan of de resultaten van de JWI in het laatste jaar

nog zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgaande periode. Daarnaast zijn de

gegevens uit 1996 gebruikt om de in- en uitstroom gedurende de totale driejarige

proefperiode in kaart te brengen.
De gegevens van zowel de JWI als Binnenste Buiten zijn voor een belangrijk deel ver-

zameld bij de projecten zelf (uit schriftelijke rapportages, door middel van gesprek-

ken met medewerkers en dergelijke). Daarnaast is van alle deelnemers die in 1994 of

1995 in de projecten zijn geplaatst, het strafdossier van de 'uitgangszaak' geraad-
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pleegd. Met uitgangszaak wordt hier bedoeld het politie-/justitiecontact dat (uitein-

delijk) resulteerde in de deelname aan het project. Uit dit strafdossier - voorzover

beschikbaar - is informatie verzameld over de aard en de ernst van de gepleegde

feiten en over het justitiële verleden van de deelnemers. Op grond van deze gege-

vens is nagegaan of de JwI en het Binnenste-Buitenproject een even zware - lees:

even delinquente - doelgroep bedienen. Dergelijke strafdossiergegevens zijn ook

verzameld van een groep 'traditioneel gestrafte' jongvolwassenen: jonge mannen

in de leeftijd van 18 tot 24 jaar die voor vergelijkbare delicten een onvoorwaardelijke

gevangenisstraf van 6 tot 24 maanden moe(s)ten uitzitten. Door de aard en ernst

van het delinquente gedrag van de JWI-deelnemers te vergelijken met die van de tra-

ditioneel gestraften, kan een indruk worden verkregen van de mate waarin deelname

aan de JwI een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van tussen de 6 en 24 maanden

vervangt.

De groep traditioneel gestraften is bovendien gebruikt om een antwoord te kunnen

geven op de vierde deelvraag: Resulteert deelname aan de JWI of aan Binnenste

Buiten in minder recidive dan het ondergaan van een gevangenisstraf?

Voor het vaststellen van het effect van de arbeidstoeleidingsprojecten en van de

traditionele afdoening op recidive zijn gegevens gebruikt uit het Herkenningsdienst-

systeem van de politie (HKS). Voor elke groep is nagegaan hoe vaak en in verband

met welke delicten de onderzochte personen na afloop van de interventie opnieuw

met de politie in aanraking zijn gekomen.

Als indicatie voor de invloed van de arbeidstoeleidingsprojecten op de maatschap-

pelijke integratie van de deelnemers is gekeken naar de werk- of opleidingssituatie

voor en na voltooiing van de deelname. Het hebben van een (vaste) baan of het

volgen van een 'opleiding met baanperspectief' na afloop van het traject is daarbij

opgevat als een verbetering van de maatschappelijke positie van de (ex-)deelnemer.

Bij deze tweede effectmaat zijn de projecten overigens alleen met elkaar vergeleken

en niet met de traditioneel gestraften. De groep traditioneel gestraften is namelijk

'achteraf' samengesteld, op basis van een steekproef uit een bestand met gegevens

over strafzaken die in 1994 en 1995 zijn afgedaan. Het trachten te achterhalen van de

werk- of opleidingssituatie van deze jongeren na afloop van hun detentie zou grote

praktische en principiële problemen hebben opgeleverd ((onbekende) adreswijzigin-

gen, regels gesteld door de Wet op de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

enzovoort).
Naast het verzamelen van cijfermateriaal is nog een kleinschalig'consumenten-

onderzoek' verricht. Aan 59 deelnemers die tussen januari 1994 en augustus 1995

aan een JWI-traject zijn begonnen, is gevraagd naar hun redenen voor deelname en

hun verwachtingen omtrent het resultaat van die deelname. De interviews vonden

plaats in Veenhuizen, twee tot vier weken na aanvang van het traject. Elf deelnemers

zijn opnieuw geïnterviewd toen zij het JWI-traject nagenoeg hadden voltooid. Deze
'eindinterviews' geven een indruk van de mate waarin de JwI aan de verwachtingen

heeft voldaan en van de, volgens de deelnemers, positieve en negatieve elementen

van deze interventie.
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Tot slot nog een opmerking over de aard van de verzamelde gegevens. Het onder-

zoek waarvan hier verslag is gedaan, is primair een effectevaluatie. Bij de start van

het experiment is namelijk afgesproken dat de procesevaluatie - het in kaart bren-

gen van het reilen en zeilen van het experiment gedurende de voorbereidings-, im-

plementatie- en uitvoeringsfase en het signaleren van eventuele knelpunten en de

gekozen oplossingen daarvoor - door een andere onderzoeksinstelling dan het

WODC zou worden verzorgd.2 Aan dit soort van aspecten wordt in dit rapport dan

ook geen (systematische) aandacht besteed. Ook in een ander opzicht zijn in het

onderzoek beperkingen aangebracht. Bij het verzamelen van de gegevens is namelijk

alleen aandacht besteed aan de jongvolwassenen die aan de JWI respectievelijk

Binnenste Buiten hebben deelgenomen. De selectieprocedure, waarbij gekeken

wordt of kandidaten geschikt zijn voor deelname aan het project, is niet systema-

tisch in het onderzoek betrokken. Hiertoe is indertijd besloten, omdat het verzame-

len van informatie over alle aangemelde, maar om uiteenlopende redenen niet-

geplaatste kandidaten zeer veel (extra) werk zou opleveren, terwijl de relevantie voor

de beantwoording van de onderzoeksvragen gering is. Centraal in het onderzoek

staat immers het effect van deelname aan een arbeidstoeleidingstrajecten op maat-

schappelijke integratie en het toekomstig delinquent gedrag.

1.2 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de JWI en het Binnenste-Buiten-

project. Daarna komen de voornaamste uitkomsten van het onderzoek aan bod.

Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van twee jaar experimenteren met de JwI. Eerst

wordt aangegeven hoe de groep jongeren eruitziet die tussen 1 januari 1994 en 31

december 1995 aan het experiment hebben deelgenomen. Daarbij wordt aandacht

besteed aan zowel demografische kenmerken als de aard en ernst van het delinquen-

te gedrag van de jongeren. Vervolgens wordt ingegaan op de inhoud, het verloop en

de afloop van hun deelname aan de JWI. Het verschijnsel voortijdige beëindiging

komt uitgebreid aan de orde. Ook wordt aangegeven wat er van de deelnemers te-

recht is gekomen na beëindiging van hun deelname aan de JWI (voorzover bekend).

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de voornaamste uitkom-

sten van de interviews met deelnemers. Deze interviews geven een beeld van de

voornaamste verwachtingen, meningen en ervaringen van de deelnemers aan de JwI.

In hoofdstuk 4 staat het Binnenste-Buitenproject van PTK De Corridor centraal. Net

als in hoofdstuk 3 worden achtereenvolgens de groep deelnemers en de inhoud, het

verloop en de afloop van hun arbeidstoeleidingstrajecten beschreven. Waar mogelijk

worden de uitkomsten vergeleken met die van de JwI-groep.

2 Uiteindelijk is de procesevaluatie ter hand genomen door de afdeling Beleidsinformatie van de dienst

Justitiële Inrichtingen (zie Van Kesteren en Verhagen, 1997).
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In hoofdstuk 5 worden de deelnemers aan de projecten vergeleken met de groep

traditioneel gestraften. Aan de hand van zogenaamde ernstscores wordt nagegaan in

hoeverre de drie groepen met elkaar overeenkomen wat betreft de aard en ernst van

hun delinquente gedrag. Tevens wordt in dit laatste hoofdstuk ingegaan op even-

tuele recidive na de interventie. Hiertoe worden gegevens gepresenteerd die betrek-

king hebben op geregistreerde politiecontacten in de periode na de beëindiging van

de deelname aan het project respectievelijk de opgelegde gevangenisstraf. Voor-

zover de groepen onderling vergelijkbaar zijn, geven deze gegevens een indicatie van

de invloed van elk van de drie interventies op delinquent gedrag.

Tot slot nog een opmerking over de tekst van dit rapport. Op verzoek van de op-

drachtgever (i.c. de stuurgroep/begeleidingscommissie JWI, zie bijlage 1) is in het

onderzoek veel aandacht besteed aan allerlei specifieke aspecten van de projecten

en hun deelnemers. Dit heeft erin geresulteerd dat dit rapport veel, tamelijk gedetail-

leerde informatie bevat. Informatie bovendien die vooral beschrijvend van aard is.

Het rapport heeft hierdoor niet bepaald het karakter gekregen van een spannende

roman. Om ellenlange opsommingen van alle onderzochte verschillen en verbanden

tussen (kenmerken van) groepen zoveel mogelijk te voorkomen, worden alleen die

verschillen en verbandengenoemd die significant (p <_ 0,05) of anderszins interessant

zijn.3 Met betrekking tot de gepresenteerde tabellen geldt dat de percentages niet

altijd optellen tot precies 100. Dit is een gevolg van het feit dat de percentages zijn

afgerond op hele getallen.

3 Een verband of verschil tussen twee variabelen is in dit rapport significant, indiende kans dat het

geconstateerde verband of verschil op toeval berust - en er in werkelijkheid dus geen verband of

verschil bestaat - maximaal 5% bedraagt.
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de Jeugdwerkinrichting en van

het Binnenste-Buitenproject. Omdat, zoals eerder is opgemerkt, de JWI in dit rapport

centraal staat, wordt op dit project uitvoeriger ingegaan dan op het Binnenste-

Buitenproject van PTK De Corridor.

2.1 De Jeugdwerkinrichting

De JWI is een gezamenlijk experiment van de reclassering en het ministerie van

Justitie. Het experiment is op 1 januari 1994 gestart voor de duur van, in principe,

drie jaar. De uitkomsten van het evaluatie-onderzoek naar de JWI die hier beschre-

ven worden, vormen mede de basis voor de beslissing over de voortzetting en even-

tuele uitbreiding, al dan niet in aangepaste vorm, van de JWI.

2.1.1 Achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de JWI

De directe aanleiding tot het experiment met de JWI vormde een redevoering van

de toenmalige minister-president Lubbers in maart 1993 in Almere. Tijdens een

partijbijeenkomst pleitte hij voor het inzetten van ongewone middelen die een

hardere aanpak van criminaliteit, waaronder jeugdcriminaliteit, mogelijk maken.

Een van zijn suggesties luidde om jonge delinquenten die zich schuldig maken aan

veelvuldig of ernstig crimineel gedrag en overlast, verplicht tewerk te stellen in

kampementen, eventueel onder toezicht van ex-militairen. Arbeid - in organisaties,

inrichtingen en kampementen - kon ontspoorde jongeren weer op het rechte pad

leiden, zo stelde hij. Deze redevoering deed het nodige stof opwaaien. Zowel in

de media als in de Tweede Kamer werd uitvoering gediscussieerd over de 'kampe-

mentengedachte'.4

Intussen werd een ambtelijke werkgroep ingesteld die de ideeën omtrent het kampe-

ment verder moest uitwerken. Ter ondersteuning van deze werkgroep verrichtte het

WODC een literatuuronderzoek naar ervaringen met kampementen in de Verenigde

Staten (Beenakkers, 1993). Deze 'correctional boot camps' of 'shock incarceration'-
programma's zijn opgezet volgens het model van een militair opleidingsinstituut en

zijn bedoeld als alternatief voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor jongvol-

wassen delinquenten in de leeftijd van 18 tot 24 jaar.5 Kenmerken van de geboden

programma's zijn: strikte gedragsregels, zware fysieke arbeid, lichamelijke oefenin-

4 Zie onder andere de brief van de minister-president aan de Tweede Kamer en het verslag van het

mondeling overleg met de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1992-1993, 22 800 VI, nrs. 40 en 41).

5 Enkele projecten richten zich tevens op jongeren vanaf 16 jaar.
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gen, militaire driloefeningen, onderwijs en behandeling. Afhankelijk van de doelen

van het kampement ligt het accent op zware arbeid, discipline en fysieke oefeningen

of op begeleiding en onderwijs (lees: resocialisatie). De duur van het verblijf in een

Amerikaans kampement bedraagt drie tot zes maanden. De meeste deelnemers zijn

jongvolwassen first offenders die zijn veroordeeld wegens een niet-gewelddadig

delict. Onderzoek toont aan dat er sprake is van een aanzienlijke mate van aanzui-

gende werking: vergeleken met personen die veroordeeld zijn tot een onvoorwaarde-

lijke vrijheidsstraf, hebben de deelnemers aan een kampement (veel) minder zware

delicten gepleegd. Bij sommige programma's vertonen de kampementdeelnemers

zelfs meer overeenkomst met voorwaardelijk gestraften dan met onvoorwaardelijk

gestraften. De effecten van de Amerikaanse kampementen zijn evenmin om over

naar huis te schrijven. Het aantal deelnemers dat voortijdig afhaakt, varieert van 3%

tot 50%. De recidive na afloop van de programma's verschilt niet wezenlijk van die

van 'gewone' ex-gedetineerden. Wel valt er een verschil te constateren in termen van
het hebben van een baan of het volgen van een opleiding na afloop van de sanctie.

Jongeren die na hun verblijf in een kampement onder intensief reclasseringstoezicht

zijn geplaatst, doen het in dit opzicht beter dan voorwaardelijk in vrijheid gestelde

en voorwaardelijk veroordeelde jongvolwassenen.6 Na verloop van tijd echter ver-

dwijnt dit verschil. Bovendien wordt meer succes geboekt naarmate de deelnemers

ouder zijn of een minder zwaar justitieel verleden hebben. MacKenzie en Parent

(1992) komen op basis van vergelijkend onderzoek naar kampementen in zeven

staten dan ook tot de conclusie dat een dergelijke aanpak niet leidt tot vermindering

van recidive of een betere aanpassing aan de maatschappij. Als belangrijk punt van

kritiek op veel Amerikaanse kampementen wordt verder nog gewezen op het abrup-

te einde van het programma. Omdat er na vertrek uit het kampement nauwelijks

begeleiding of nazorg wordt geboden, is de kans op bestendiging van de aangeleerde

vaardigheden en het vinden respectievelijk behouden van een passende baan of

opleiding nagenoeg nihil.

2.1.2 Doelstellingen doelgroep van de JWI

Vergelijken we het Nederlandse kampement - de Jwi - met de Amerikaanse boot

camps, dan zien we naast enkele overeenkomsten vooral veel verschillen. De belang-

rijkste overeenkomst betreft de leeftijd van de deelnemers. Net als de Amerikaanse

kampementen is de JWI bedoeld voor jongvolwassen delinquenten in de leeftijd van

18 tot en met 23 jaar.7 De JWI richt zich echter op een aanzienlijk zwaardere doel-

6 Hierbij laat zich uiteraard de vraag stellen waaraan die gunstigere resultaten zijn toe te schrijven: aan

de deelname aan het kampement, aan het intensieve reclasseringstoezicht na afloop van het kampe-

ment of aan de combinatie van beide.

7 Overigens kunnen ook 16- en 17-jarigen die volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht, voor

deelname aan de JWI in aanmerking komen. Dit is tijdens de onderzochte periode evenwel niet voor-

gekomen.
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groep. Het gaat om jongemannen die 'mede door een gemis aan adequate opvoe-

ding, vorming en opleiding zijn vervallen tot ernstig crimineel gedrag' en die een

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf boven het hoofd hangt van 6 tot 24 maanden. Een

ander belangrijk verschil betreft de duur van de deelname aan het project. Vergele-

ken met een boot camp duurt de deelname aan de JWI drie tot zes keer zo lang,

namelijk vijftien maanden. Ook is er een belangrijk verschil in de inhoud van de

geboden programma's. Waar in veel Amerikaanse kampementen sterk de nadruk

ligt op het met harde hand bijbrengen van orde en discipline, is in de opzet en

uitwerking van de JWI (tevens) zeer veel aandacht besteed aan het aanwenden van

opleiding en werk als middelen om toekomstig crimineel gedrag te voorkomen. In

de uiteindelijke opzet van het 'Lubbers-kampement', dat onder de naam Jeugdwerk-

inrichting van start is gegaan, neemt arbeidstoeleiding in de vorm van oriëntatie,

opleiding en het opdoen van werkervaring dan ook een centrale plaats in naast

discplinering.

Doelstelling

In de brief aan de Tweede Kamer van 15 november 1993 (nr. 40 2561193DJ) wordt de

doelstelling van (het experiment met) de jeugdwerkinrichting als volgt omschreven.

'De doelstelling van het experiment is het bevorderen van de maatschappelijke inte-

gratie van de betrokkenen door werk of het volgen van onderwijs in de regio waaruit

ze afkomstig zijn. Daartoe. wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan het bij-

brengen van (zelf) discipline en sociale vaardigheden, zelfstandig wonen en het

bevorderen van bestaande sociale relaties als randvoorwaarden om tot maatschap-

pelijke integratie te komen. Arbeidstoeleiding vormt het tweede belangrijke element

van het programma, waarin achtereenvolgens de volgende onderwerpen centraal

staan:

- arbeidsgewenning door middel van werken

- arbeidstoeleiding in de vorm van een scholingstraject met baanperspectief

- arbeidsinpassing door werkervaringsplaatsen en bemiddeling naar reguliere

banen.'

De eerste pijler van het programma - de disciplinering en bevordering van de sociale

vaardigheden - staat in dienst van de tweede pijler - de arbeidstoeleiding. Arbeids-

toeleiding wordt gezien als voorwaarde om te voorkomen dat de deelnemers na een

verblijf in de JWI (weer) terugvallen in een leeg en uitzichtloos bestaan. Discipline-

ring is veelal noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat de deelnemers op een

redelijk niveau aan het maatschappelijk bestel deelnemen en in staat zijn regulier

werk te vinden en, vooral, te behouden (Van der Meijs, 1995).

Doelgroep

Het experiment met de JWI richt zich, zoals gezegd, op jongvolwassen mannen die

zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig crimineel gedrag. Naast leeftijd en straf-

dreiging gelden als criteria om voor deelname in aanmerking te komen: Nederlandse

nationaliteit of geldige verblijfstitel, goede fysieke gesteldheid, minimale beheersing
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van de Nederlandse taal en een 'aanvaardbaar verlof- of verblijfadres'. Motivatie en

bereidheid - lees: vrijwilligheid - zijn eveneens vereist, aangezien de JwI het nodige

aan inzet en doorzettingsvermogen van de deelnemers vraagt. Een andere voor-

waarde is dat het gaat om bekennende verdachten. Omdat de arbeidstoeleiding op

lokaal niveau plaatsvindt - men wil de deelnemers aan een baan of opleiding in (de

buurt van) de eigen woonplaats helpen -, dienen de jongeren afkomstig te zijn uit

het arrondissement Almelo, Alkmaar, Amsterdam of Rotterdam. Gedurende het expe-

riment zijn hier nog aan toegevoegd Haarlem en Dordrecht. De arrondissementen

Zutphen en Den Haag leveren incidenteel kandidaten.8 Contra-indicaties voor deel-

name zijn: ernstige verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische stoornissen en

maatschappelijke weerstand die door de delicten wordt opgeroepen.

De deelnemers worden geselecteerd in huizen van bewaring. Wanneer een jong-

volwassene uit een van de deelnemende arrondissementen wordt ingesloten, neemt

het hoofd van het bureau Sociale Dienstverlening van de inrichting contact op met

de reclassering in het desbetreffende JWI-arrondissement. De reclassering benadert

het openbaar ministerie om na te gaan wat de te verwachten straf(eis) is en of men

instemt met een eventuele deelname van de betrokken jongere aan het JWI-traject.

Bij een positief antwoord wordt contact opgenomen met de advocaat van de jongere

en wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek in het huis van

bewaring. Dit intakegesprek wordt gevoerd door de reclasseringsmedewerker(s)

en/of de arbeidsconsulent(en) die aan het experiment met de JWI zijn verbonden.

In het intakegesprek wordt nagegaan of de jongere aan de criteria voldoet en of hij

voldoende gemotiveerd is. Over de uitkomsten van het gesprek wordt gerapporteerd

aan de selectiecommissie JWI, die vervolgens beslist over de geschiktheid voor

deelname aan de JWI.9 De bedoeling is dat de deelnemers zo snel mogelijk na hun

arrestatie in de JWI instromen. Op die manier kan 'verdere criminele besmetting' in

het huis van bewaring worden voorkomen en kan een lik-op-stukreactie worden

gerealiseerd.

2.1.3 Opzet van de JWI

De JwI is opgezet in drie fasen: een onderbouwfase, een bovenbouwfase en een

extramurale fase. Gezamenlijk vormen deze fasen een vijftien maanden durend

traject.

8 De beperking tot deze, in totaal acht, arrondissementen vloeit voort uit de gekozen opzet van de JWI

met drie 'bovenbouwafdelingen', waar de arbeidstoeleiding grotendeels plaatsvindt (zie paragraaf 2.1.3).

9 De selectiecommissie bestaat in principe uit de unit- of algemeen directeur van de penitentiaire inrich-

ting waarbij de JWI is gevestigd, het hoofd van de'JWI-onderbouw', het hoofd van de desbetreffende

'IWI-bovenbouw', de projectcobrdinator JWI, een contactofficier van justitie en een Jeugdwerkinrich-

tingswerker (een penitentiair inrichtingswerker die speciaal voor het werk in de JWI is opgeleid, zie

paragraaf 2.1.3).
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Onderbouw

In de onderbouwfase, die drie tot zes maanden duurt, verblijven de deelnemers in

een speciaal voor de JWI gebouwd huis van bewaring in Veenhuizen. Dit huis van

bewaring, genaamd De Rolpaal, heeft een capaciteit van twintig plaatsen en is

gelegen net buiten het terrein van de Penitentiaire Inrichtingen Groot Bankenbosch.

Tijdens het verblijf in De Rolpaal werken de deelnemers overdag onder stringent

toezicht in bosbouwprojecten van Staatsbosbeheer.10 In de avonduren is er een

verplicht programma, bestaande uit onderwijs (Nederlandse taal en rekenen),

sociale-vaardigheidstraining en sport. Later, dat wil zeggen eind 1996, zijn hier

onder andere nog cursussen op het gebied van budgetteren en schuldsanering en

voorlichting over alcohol en drugs aan toegevoegd. Iedere deelnemer krijgt bij

binnenkomst een mentor toegewezen. Dit is een penitentiair inrichtingswerker die

voor het werk in De Rolpaal een speciale training heeft gevolgd. Daarnaast hebben

de deelnemers regelmatig contact met de reclasseringsmedewerker(s) en de arbeids-

consulent(en) die hen in de tweede en de derde fase van hun JWI-traject intensief

zullen begeleiden.

Een belangrijk onderdeel van de onderbouwfase is het testen van de vaardigheden,

capaciteiten en interesses van de deelnemers met betrekking tot werk en/of oplei-

ding. Dit zogenaamde assessment, dat twee weken duurt, wordt afgenomen door het

Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening (CBB) te Assen. De uitkomsten

van het assessment vormen het uitgangspunt voor het arbeidstoeleidingstraject dat

in de volgende fase - de bovenbouw - gestalte wordt gegeven. Om de arbeidsconsu-

lenten voldoende tijd te geven om een goed traject op te zetten en uit te werken, is

het gewenst dat het assessment al vroeg plaatsvindt. Gestreefd wordt de test binnen

vier weken na binnenkomst in De Rolpaal af te nemen (Plan van aanpak JWI, 1995).

Afhankelijk van de inzet en de vorderingen van de deelnemer volgt na drie tot zes

maanden overplaatsing naar de bovenbouw, de tweede fase van de JWI. De selectie-

commissie beslist, onder andere op basis van rapportages uit de onderbouw, of en

wanneer de deelnemer hieraan toe is. Voorafgaand aan de plaatsing in de boven-

bouw gaan de deelnemers een of twee keer op (proef)weekendverlof.

Bovenbouw

De bovenbouwfase vindt plaats in de regio van herkomst van de deelnemers. Voor

de deelnemers uit de arrondissementen Alkmaar, Amsterdam en Haarlem zijn negen

plaatsen beschikbaar in JWI De Sluis in Hoorn. Deelnemers uit de arrondissementen

Almelo en Zutphen worden gedurende de bovenbouwfase geplaatst in JWI De Driene-

man in Almelo (vijf plaatsen). JWI De Ent in Rotterdam beschikt over zes plaatsen

voor deelnemers uit de arrondissementen Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Hoe-

wel de bovenbouwinrichtingen gesitueerd zijn bij bestaande penitentiaire inrichtin-

10 Ook worden er wel, tijdens het seizoen, asperges gestoken of lelies getopt bij particuliere werkgevers.
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gen, hebben zij geen penitentiaire status.11 Tijdens de experimentele periode is

bewust afgezien van een wettelijke regeling voor plaatsing in de JWI. Deelname

aan het project dient dan ook te geschieden binnen de bestaande juridische modali-

teiten. In de praktijk betekent dit dat plaatsing in de bovenbouw voornamelijk ge-
schiedt volgens het aanhoudingsmodel of volgens het executiemodel.

Bij plaatsing volgens het aanhoudingsmodel wordt de voorlopige hechtenis na

afloop van de onderbouw voorwaardelijk geschorst en wordt de strafzitting aan-

gehouden tot na beëindiging van het JWI-traject. Dit model heeft als voordeel dat

de voortzetting van de strafzaak en daarmee een mogelijk forse gevangenisstraf

gedurende het gehele JWI-traject als stok achter de deur functioneert. Bij voltooiing

van het traject kan dan worden volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

die gelijk is aan de duur van het voorarrest, plus eventueel een voorwaardelijke vrij-

heidsstraf. Een belangrijk nadeel van het model is dat aanhouding van een strafzaak

vereist dat de zaak periodiek op de zitting wordt behandeld. Het aanhoudingsmodel

legt, met andere woorden, een fors beslag op, schaarse, zittingscapaciteit.

Dit probleem speelt niet of althans veel minder bij het executiemodel. Hierbij wordt

de deelnemer eerst afgestraft. De plaatsing in de bovenbouw geschiedt op basis van

artikel 47 Beginselenwet Gevangeniswezen. Het gebruik van dit model leidt echter

doorgaans tot het opleggen van standaardstraffen van 24 maanden onvoorwaardelijk

of meer.12 Bovendien draagt het executiemodel het gevaar in zich dat de deelnemers

niet meer gemotiveerd zijn zodra de datum van vervroegde invrijheidstelling is

bereikt. De gekozen modaliteit kan overigens per arrondissement en zelfs per deel-

nemer verschillen. Bovendien komt het een enkele keer voor dat deelname aan de

JWI als bijzondere voorwaarde bij een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf wordt

opgelegd.

Gedurende de bovenbouwfase staat arbeidstoeleiding centraal. De deelnemers vol-

gen een intensief programma van werk, opleiding en training, dat is opgezet door de

arbeidsconsulent(en) en reclasseringsmedewerker(s) die aan de bovenbouwafdeling

zijn verbonden. In het programma wordt gebruikgemaakt van stages en werkerva-

ringsplaatsen die zijn opgezet in samenwerking met bedrijven in de regio en van

cursussen en opleidingen met een algemeen vormend of beroepsgericht karakter.

Ook wordt gebruikgemaakt van uitzendbureaus en van bestaande succesvolle

arbeidstoeleidingsprogramma's, zoals de vakopleidingen tot verkoopmedewerker en

industrieel reiniger van huis van bewaring Havenstraat in Amsterdam. Gestreefd

wordt de deelnemers binnen twee weken na plaatsing in de bovenbouw tewerk te

11 JWI De Sluis ligt op het terrein van huis van bewaring Oostereiland, JWI De Ent ligt naast het huis van

bewaring aan de Rotterdamse Noordsingel en ]WI De Drieneman zit in hetzelfde gebouw als de peniten-

tiaire open inrichting De Niendure in Almelo.

12 Om ervoor te zorgen dat het JWI-traject samenvalt met de werkelijke strafduur (dus exclusief voorlopige

hechtenis en vervroegde invrijheidstelling) dient standaard zo'n 24 maanden onvoorwaardelijke

gevangenisstraf te worden opgelegd. Hierdoor bestaat er een grote kans dat alleen de 'zware jongens',

die anders minstens twee jaar onvoorwaardelijk zouden hebben gekregen, voor de JWI in aanmerking

komen.
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stellen bij werkgevers en (semi-)overheidsinstellingen dan wel een opleiding te laten

volgen in het algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Het gaat daarbij

steeds om'maatwerk', waarvoor de uitkomsten van het assessment in de onderbouw

de basis vormen. Indien plaatsing op een werkplek of een opleiding niet direct

mogelijk is - bijvoorbeeld vanwege wachtlijsten of in verband met schoolvakanties -

worden de deelnemers tijdelijk tewerkgesteld op een vrijwilligersproject of in de

'huisdienst' van de bovenbouwafdeling.

Overdag gaan de deelnemers naar school of naar hun werk. 's Avonds is er tijd voor

sport, ontspanning, EHBO-training en, indien geïndiceerd, individuele sociale-vaar-

digheidstraining; ook wordt er voorlichting gegeven, bijvoorbeeld over drugs en

verslavingsproblemen en over budgetteren. Ieder weekeinde hebben de deelnemers

verlof, die ze doorbrengen op hun verlofadres, veelal thuis, op hun eigen kamer, bij

ouders of familie. Net als in de onderbouw treedt in de bovenbouw een penitentiair

inrichtingswerker op als mentor van de deelnemer. De reclasseringsmedewerker of

de arbeidsconsulent vervult de rol van'individueel trajectbegeleider': hij of zij

onderhoudt ten minste wekelijks persoonlijk contact met de deelnemer en is verant-

woordelijk voor de sturing en coordinatie van het arbeidstoeleidingsprogramma en

van de eventuele hulpverlening aan de deelnemer.

De bovenbouwfase duurt, net als de onderbouw, drie tot zes maanden. De individue-

le inzet en de bereikte resultaten zijn weer bepalend voor de duur van deze tweede

fase van het JWI-traject. Wel geldt de regel dat het verblijf in de onderbouw en boven-

bouw gezamenlijk - ook wel het intramurale deel van het JWI-traject genoemd - ten

minste negen maanden duurt. De maximumduur van het intramurale deel is twaalf

maanden (zes maanden onderbouw plus zes maanden bovenbouw). De ervaringen

sinds de start van het experiment wijzen overigens uit dat een verblijf van zes

maanden in zowel de onderbouw als de bovenbouw eerder regel dan uitzondering

is. Vaak is de volle periode nodig om de deelnemers achtereenvolgens structuur en

(zelf) discipline bij te brengen en hen vervolgens in een passend arbeidstoeleidings-

traject te plaatsen (Van der Meijs, 1995). Als de bovenbouwperiode wordt afgesloten,

voldoen de deelnemers in principe aan onder andere de volgende voorwaarden. Ze

hebben een baan dan wel een gerichte opleiding met een gerede kans op uitstroom

naar werk, zijn voldoende sociaal vaardig, hebben een netwerk van sociale contac-

ten, beschikken over adequate huisvesting, kunnen met geld omgaan en ze zijn

drugvrij. Over de overgang van de bovenbouw naar de extramurale fase van de IWI

beslist weer de selectiecommissie van de JWI.

Extramurale fase

De laatste fase van het JWI-traject vindt plaats buiten de muren van de inrichting.

Gedurende deze periode, die weer drie tot zes maanden duurt (afhankelijk van de

duur van het intramurale deel), worden de deelnemers intensief begeleid bij het

zelfstandig wonen en werken of het volgen van een opleiding. Wekelijks komt de

deelnemer bij de bovenbouw langs om de gang van zaken of eventuele problemen
door te spreken. Indien geïndiceerd, is er vaker contact. Het doel van de begeleiding
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is de deelnemers te helpen de eerder verworven vaardigheden in de praktijk, dat wil

zeggen zelfstandig, toe te passen.

De extramurale fase vormt een integraal onderdeel van het JwI-traject. Dit houdt

onder andere in dat bij druggebruik of het niet nakomen van afspraken dezelfde

sancties worden toegepast als tijdens de onderbouw- en bovenbouwfase. Bij

geconstateerd harddruggebruik en het plegen van nieuwe strafbare feiten volgt

bijvoorbeeld onmiddellijk stopzetting van het JWI-traject en terugplaatsing in een

huis van bewaring. Op softdruggebruik of het niet nakomen van afspraken (bij-

voorbeeld niet op het werk of op de opleiding verschijnen) staat de eerste keer een

officiële waarschuwing en eventueel tijdelijke (terug)plaatsing naar een eerdere fase

van het traject of in een strafcel. De tweede keer wordt de deelnemer uit de JwI

gezet. De extramurale fase wordt afgesloten met een uitvoerig rapport over het

verloop en de resultaten van het JWI-traject van de deelnemer. Dit rapport, dat

wordt opgesteld door de reclasseringsmedewerker of de arbeidsconsulent die als

individueel trajectbegeleider optreedt, wordt aan de selectiecommissie van de JWI

gestuurd. De voorzitter van de selectiecommissie stelt vervolgens het openbaar

ministerie en de rechtbank op de hoogte. Afhankelijk van de gekozen modaliteit

volgt na afronding van het JwI-traject een strafzitting.

2.2 Arbeidstoeleiding in PTK De Corridor

Tegelijk met het experiment met de JWI is in PTK De Corridor in het Brabantse plaats-

je Zeeland het Binnenste-Buitenproject officieel van start gegaan. PTK De Corridor is

een halfopen gevangenis voor mannelijke gedetineerden in de leeftijd van 18 tot en

met 23 jaar. De gedetineerden, bestaande uit zelfmelders (personen die een oproep

hebben gekregen om zich bij de inrichting te melden voor het uitzitten van een

eerder opgelegde gevangenisstraf) en detentiefaseerders (personen die uit een huis

van bewaring of een andere gesloten inrichting komen en een (laatste) deel van hun
gevangenisstraf in PTK De Corridor uitzitten), zijn afkomstig uit het gehele land. Het

verblijf in de inrichting duurt maximaal acht maanden. De inrichting, die deel uit-

maakt van Penitentiaire Inrichtingen Oosterhoek te Grave/ Zeeland, biedt plaats aan

honderd gedetineerden die zijn gehuisvest in tien paviljoens met elk tien bewoners.

Door middel van gezamenlijke arbeid, sport en vorming wordt getracht het gedrag

van de jóngvolwassen gedetineerden in positieve richting te beïnvloeden. Twee

paviljoens kennen een meer individueel gerichte benadering, de interne

differentiatiepaviljoens. Deze'IDEE-paviljoens'zijn bestemd voor gemotiveerde

jongeren die voor een periode van meer dan vier maanden in PTK De Corridor zijn

gedetineerd. Tijdens het verblijf in de IDEE-paviljoens werken de gedetineerden vier

dagen per week in het 'speeltuinproject' van PTK De Corridor13 of lopen zij stage bij

13 Het speeltuinproject van PTK De Corridor behelst het bouwen van speeltoestellen en zelfs complete

speeltuinen van rondhout in de wijde omgeving van PTK De Corridor.
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een bedrijf of instelling in de regio. Sommige IDEE-bewoners volgen een opleiding

buiten de poorten van de inrichting.

Ondanks de invoering van de IDEE-paviljoens bleek de op gedragsverandering ge-

richte benadering van de gedetineerden op de lange(re) termijn onvoldoende effect

te sorteren. Veel van de positieve effecten die tijdens de detentie waren gerealiseerd,

verdwenen zodra de jongeren uit de penitentiaire inrichting waren ontslagen. Om

die reden is men gaan zoeken naar mogelijkheden om de maatschappelijke integra-

tie van de jongeren op meer directe wijze te bevorderen. De beste mogelijkheid

hiertoe bieden werk en opleiding, zo meende men. Dit leidde tot het opzetten van

het Binnenste-Buitenproject:'(...) een project waarin door een combinatie van

gedragsbeïnvloeding, scholing, werkervaring en gerichte toeleiding naar de arbeids-

markt wordt gewerkt aan de maatschappelijke integratie van jonge (ex-)gedetineer-

den. "Binnen" bereidt men de jonge gedetineerden voor op hun toekomst "buiten"'

(Dekkers e.a., 1995).

2.2.1 Inhoud van het Binnenste-Buitenprogramma

Het Binnenste-Buitenproject richt zich op zelfmelders en detentiefaseerders met

een straf(restant) van meer dan dertien weken, afkomstig uit heel Nederland. De

gedetineerden kunnen hun interesse voor deelname aan het project kenbaar maken

door het invullen van een uitgebreid intakeformulier. In het daaropvolgende intake-

gesprek worden de motivatie van de jongere en de haalbaarheid van zijn plannen en

verwachtingen getoetst. Het Binnenste-Buitenteam, dat bestaat uit twee individueel-

trajectbegeleiders, een netwerkcoirdinator, een beroepskeuze-adviseur en een

arbeidsbemiddelaar, beslist over deelname aan het project. Een Binnenste-Buiten-

traject start gewoonlijk met een zogenaamd zelfonderzoek, dat duidelijk moet

maken hoe de jongere op dat moment zijn leven, relaties en bezigheden in de maat-

schappij heeft georganiseerd en hoe hij daar verandering in wil brengen. Veel deel-

nemers doorlopen vervolgens het loopbaanadviesprogramma onder leiding van de

beroepskeuze-adviseur van het Binnenste-Buitenteam. Dit loopbaanadviesprogram-

ma duurt in totaal drie weken en kan bestaan uit een capaciteitentest, een praktijk-

training en/of een praktijkoriëntatie.14
De informatie uit het zelfonderzoek en het loopbaanadviesprogramma vormen de

basis voor het individuele trajectplan dat voor elke deelnemer wordt opgesteld. De

invulling van het trajectplan kan uiteraard van deelnemer tot deelnemer verschillen:

voor de een volstaat het opdoen van relevante werkervaring, een ander dient de

nodige opleiding te volgen voordat van bemiddeling naar passend werk sprake kan

zijn. Ook komt het voor dat Binnenste-Buitendeelnemers tijdens hun verblijf in PTK

De Corridor het reguliere programma van hun 'langverblijfpaviljoen' volgen. Werk-

14 De praktijkoriëntatie kan bestaan uit het 'meelopen' van de deelnemer inde keuken of bij de technische

dienst van PTK De Corridor. Daarnaast verzorgt het Praktijk Trainingscentrum van het centrum

Vakopleiding te Uden een praktische beroepsoriëntatie.
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ervaring kan op twee manieren worden opgedaan: via projectarbeid op de afdeling

arbeid van PTK De Corridor en via werkervaringsplaatsen bij werkgevers in de regio.

De deelnemers die projectarbeid verrichten, bouwen in groepsverband houten

speeltuinen buiten de inrichting of zijn werkzaam in het houtbedrijf van PTK De

Corridor waar onder andere hekken en pallets worden gemaakt. De bedrijven in de

regio die werkervaringsplaatsen bieden, betalen een geringe vergoeding voor het

inhuren van de Binnenste-Buitendeelnemers. Voor scholing maakt het Binnenste-

Buitenproject vooral gebruik van de mogelijkheden van het centrum Vakopleiding,

het scholingsinstituut van het arbeidsbureau. Hier kunnen de deelnemers opleidin-

gen volgen in de richting metaal, hout, installatietechniek, schilderen of autoschade.

Behalve deze beroepsopleidingen kunnen de deelnemers ook een schakelopleiding

of een algemeen vormende opleiding volgen. Tevens bestaat de mogelijkheid van

deelname aan kortdurende opleidingen tot onder andere heftruckchauffeur, dieren-

artsassistent en cateringmedewerker. Incidenteel worden Binnenste-Buitendeelne-

mers geplaatst op korte beroepsopleidingen, die betaald worden door een werkgever

en waaraan een baangarantie is verbonden. Intern kunnen op PTK De Corridor nog

sollicitatie- en tekstverwerkingscursussen worden gevolgd.

2.2.2 Bemiddeling en nazorg door het Binnenste-Buitenproject

Een belangrijk onderdeel van het arbeidstoeleidingsprogramma van Binnenste

Buiten vormt de bemiddeling naar werk of een passende vervolgopleiding in de

regio van herkomst. Deze taak is in handen van de arbeidsbemiddelaar die door

het arbeidsbureau te Uden is gedetacheerd bij het Binnenste-Buitenproject. De

belangrijkste taken van de arbeidsbemiddelaar zijn het adviseren van de individueel-

trajectbegeleiders over de beroepsperspectieven van de deelnemers en het leggen

en onderhouden van contacten met de arbeidsbureaus en de centra Vakopleiding in

de herkomstregio's van de deelnemers. Door al vroeg in het traject contact te leggen

met het regionale arbeidsbureau kan de arbeidsbemiddelaar nagaan welke werk-en

opleidingsmogelijkheden er in en rond de woonplaats van de deelnemer zijn en of

bijvoorbeeld een wenselijk geachte opleiding aan het centrum Vakopleiding door-

gang kan vinden.15 De bedoeling is dat de consulent van het arbeidsbureau in de

herkomstregio de bemiddeling overneemt als de detentie is afgelopen en er nog

geen geschikte baan of opleiding is geregeld.

Na het ontslag uit de penitentiaire inrichting loopt de begeleiding van de deel-

nemers overigens nog zes maanden door. Een gedegen overdracht naar andere

instanties vormt een belangrijke voorwaarde voor dit nazorgtraject. Om een der-

gelijke overdracht te realiseren bezoekt de individueel-trajectbegeleider, of de

arbeidsbemiddelaar, samen met de deelnemer tegen het einde van de detentie het

15 Omdat opleidingen van het centrum Vakopleiding arbeidsmarktrelevant dienen te zijn en door het

arbeidsbureau in de herkomstregio worden gefinancierd, is voor deelname aan de opleiding toe-

stemming vereist van het arbeidsbureau in de herkomstregio.
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arbeidsbureau, de sociale dienst, een opleidingscentrum, de reclassering of andere

(hulpverlenings)instanties in de herkomstregio van de deelnemer. Daarnaast is een

belangrijke plaats weggelegd voor de zogenaamde Very Important Person (VIP). De

VIP is een vertrouwenspersoon uit de directe leefomgeving van de deelnemer,

bijvoorbeeld een ouder, broer of zus, vriendin of echtgenote. Deze persoon treedt

op als contactpersoon tussen de deelnemer en het Binnenste-Buitenteam. Mochten

er problemen rijzen, dan kan de VIP contact opnemen met de individueel-traject-

begeleider. Daarnaast neemt de individueel-trajectbegeleider op gezette tijden

contact op met de deelnemer en/of de VIP om te kijken hoe het uitgezette traject

verloopt. De arbeidsbemiddelaar van Binnenste Buiten informeert gedurende de

nazorgfase regelmatig bij collega's in het land of het doel, 'bemiddeling op de

arbeidsmarkt', al is gerealiseerd.
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Resultaten van de

Jeugdwerkinrichting

De gegevens in dit hoofdstuk hebben betrekking op in totaal 93 jongvolwassenen

die tussen 1 januari 1994 en 31 december 1995 in de JWI zijn geplaatst. De grootste

groep (25) is afkomstig uit het arrondissement Almelo. Het arrondissement Rotter-

dam komt daarna met 18 deelnemers, gevolgd door Amsterdam met 17 en Haarlem

met 13 deelnemers. Gaan we uit van de regio of de bovenbouwafdeling van waaruit

de deelnemers in de JWI zijn geplaatst, dan ontstaat het beeld zoals weergegeven

in figuur 1. Iets minder dan de helft van de deelnemers (44%) is geplaatst door de

selectiecommissie van de bovenbouwafdeling in Hoorn. Rotterdam en Almelo

hebben respectievelijk 30% en 26% van de deelnemers geleverd. Het aandeel van

elke regio of bovenbouwafdeling in het totale aantal geplaatste deelnemers komt

overeen met de capaciteit van de bovenbouwafdelingen (respectievelijk 9, 6 en 5

plaatsen).

Zoals uit figuur 1 valt op te maken, is het aantal deelnemers per regio of bovenbouw-

afdeling klein. Bovendien had het onderzoek niet tot doel, uit te maken welke boven-

bouwafdeling de beste resultaten boekte en welke de slechtste. Om deze reden

wordt in het rapport, op een aantal uitzonderingen na, geen onderscheid gemaakt

naar regio of bovenbouwafdeling van waaruit de deelnemers in de JWI zijn geplaatst.

Het beeld in figuur 1 verandert overigens nauwelijks indien we tevens de deelnemers

Figuur 1: Aantal deelnemers uit Almelo, Hoorn en Rotterdam (N=93)

Almelo
26%

Een van de deelnemers uit Hoorn is door de selectiecommissie van JWI De Drieneman te Almelo in de JWI

geplaatst. In verband met het uitgezette arbeidstoeleidingstraject is besloten deze deelnemer over te dragen

aan Hoorn. Gemakshalve wordt deze deelnemer in dit rapport beschouwd als een deelnemer uit Hoorn.
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in beschouwing nemen die in 1996 in de JWI zijn geplaatst. Het gaat dan in totaal

om 145 deelnemers: de 93 uit 1994 en 1995 plus 52 deelnemers die in 1996 met een

JwI-traject zijn begonnen.16 Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven, is over 1996

summiere informatie verzameld met betrekking tot de instroom, doorstroom en

uitstroom van deelnemers aan de JwI. De informatie die betrekking heeft op alle 145

deelnemers die tussen 1 januari 1994 en 31 december 1996 zijn ingestroomd, staat

vermeld in bijlage 2.

3.1 Kenmerken van de deelnemers

Om de vraag te beantwoorden hoe de groep deelnemers aan de JWI is samengesteld,

zijn gegevens verzameld bij de onderbouw- en de bovenbouwafdelingen van de JWI

en uit de strafdossiers van de geplaatste jongeren. Op basis van deze informatie kan

het volgende beeld van de 93 deelnemers worden geschetst.

3.1.1 Achtergrondkenmerken

Leeftijd

Op het moment van plaatsing in de onderbouw zijn de deelnemers tussen de 18 en

23 jaar oud. De gemiddelde leeftijd bedraagt precies 20 jaar.

Geboorteland / etnische achtergrond

Ruim de helft van de deelnemers (55%) is in Nederland geboren; 14% is afkomstig

uit Suriname, en 11% uit Marokko. De rest is geboren op Aruba / de Nederlandse

Antillen (5%), in Turkije (5%) of in landen uiteenlopend van Syrië tot Bolivia. Tabel 1

geeft de etnische achtergrond van de deelnemers weer, uitgaande van het geboorte-

land van de deelnemer en/of van zijn ouder(s).

Woonsituatie voor deelname aan de JWI

Voor hun arrestatie en de daaropvolgende plaatsing in de JWI woonde 56% van de

deelnemers bij hun ouder(s) of verzorger(s) en 4% bij overige familie. Zeventien

procent beschikte over zelfstandige huisvesting, de rest - meer dan 20% - had geen

vaste woon- of verblijfplaats.

Werk- of opleidingssituatie voor deelname aan de JWI

Tabel 2 laat zien wat de voornaamste dagbesteding van de deelnemers was vooraf-

gaand aan hun aanhouding door de politie. Zoals uit de tabel valt af te leiden, had

drie kwart van de deelnemers geen vaste dagbesteding. Van hen ontving, voorzover

bekend, 40% een uitkering. Van de 10 schoolgaande deelnemers volgden er 6 een

16 De verdeling van de 145 deelnemers over de drie bovenbouwafdelingen is: Almelo 41, Hoorn 60 en

Rotterdam 44.
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Tabel 1: Etnische achtergrond van de JWI-deelnemers

etnische achtergrond N %

Nederlands 38 41

Surinaams 17 18

Marokkaans 12 13

Turks 8 9

Antilliaans/Arubaans 6 6

overig 12 13

totaal 93 100

Tabel 2: Voornaamste dagbesteding vóór JWI

dagbesteding N %

opleiding 10 11
werk 11 12

geen werk/opleiding 68 73
militaire dienst 3 3
anders, gedetineerd 1 1

totaal 93 100

(korte) middelbare beroepsopleiding en 3 een havo-opleiding. De tiende deelnemer

zat op het voorbereidend (voorheen: lager) beroepsonderwijs (vbo) toen hij werd

aangehouden.

De deelnemer die voor zijn plaatsing in de JWI gedetineerd was, is rechtstreeks

vanuit de jeugdgevangenis in Vught in de onderbouw van de JWI geplaatst voor het

uitzitten van een volgende sanctie.

Kijken we naar het bereikte opleidingsniveau van de deelnemers, dan kunnen we

constateren dat slechts een kwart de middelbare school heeft afgemaakt. Van deze

23 deelnemers hebben er 13 een vbo-diploma op zak en 7 een mavo-diploma. Een

voltooide havo-opleiding komt twee keer voor, een voltooide (k)mbo-opleiding één

keer. Wat werkervaring betreft, kan worden vermeld dat 80% van de deelnemers in

het verleden korte of langere tijd heeft gewerkt. Meestal (62%) gaat het daarbij om

tijdelijk werk via een uitzendbureau of op contractbasis gedurende maximaal een

half jaar. Twaalf deelnemers (13%) hadden in het verleden een vaste aanstelling

gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar.

Alcohol, drugs en gokken

Voorzover op grond van de dossiers is na te gaan, was 42% van de deelnemers voor

hun arrestatie in meer of mindere mate verslaafd aan alcohol, drugs of gokken.

Overmatig softdruggebruik kwam het meeste voor: bij 31% van de deelnemers. Het

aantal deelnemers dat met enige regelmaat harddrugs gebruikte, bedroeg 5 (van wie

4 in combinatie met softdrugs), het aantal gokverslaafden 13 (van wie eveneens 4
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in combinatie met overmatig softdruggebruik). Twee deelnemers gebruikten in de

periode voordat zij gearresteerd werden, overmatig alcohol.

3.1.2 Delinquent gedrag

34

Informatie over het delinquente gedrag van de JWI-deelnemers is voor een belangrijk

deel afkomstig uit de strafdossiers van de uitgangszaak: het justitiecontact dat leidde

tot de plaatsing in de JWI. Deze strafdossiers waren beschikbaar van 87 van de 93

deelnemers.17 Daarnaast is gebruikgemaakt van gegevens van de zogenaamde regi-

stratiekaarten die door de bevolkingsadministratie van Penitentiaire Inrichtingen

lGroot Bankenbosch - waaronder JwI De Rolpaal valt - worden bijgehouden. Uit deze

bronnen kan het volgende worden afgeleid over de aard en omvang van het delin-

quente gedrag van de deelnemers voorafgaand aan hun plaatsing in de JwI.

Justitieel verleden

Uit de strafdossiers valt op te maken dat 90% van de deelnemers eerder wegens

strafbare feiten met politie en justitie in aanraking is geweest.18 Van deze 74 deel-

nemers met eerdere justitiecontacten is 80% al eens veroordeeld. Gemiddeld hebben

zij drie keer eerder een straf of maatregel opgelegd gekregen. In ruim de helft van de

gevallen gaat het om een of meer (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen met

een gemiddelde duur van zeven maanden. Tellen we het aantal eerdere justitie-

contacten - inclusief de nog openstaande zaken en afdoeningen door het openbaar

ministerie - bij elkaar op, dan blijken de JWI-deelnemers met eerdere justitie-

contacten gemiddeld negen keer eerder met justitie in aanraking te zijn geweest

(mediaan=8).

Gepleegde feiten
Volgens het proces-verbaal van de politie, dat deel uitmaakt van het strafdossier,

is drie kwart van de deelnemers aangehouden op verdenking van meer dan één

strafbaar feit. Gemiddeld vermelden de processen-verbaal ruim tien delicten. Dit

gemiddelde wordt echter omhooggetrokken door een klein aantal deelnemers dat

zeer veel delicten heeft gepleegd. Een voorbeeld hiervan zijn twee jongeren die

verdacht werden van respectievelijk 140 en 200 inbraken, vernielingen en gevallen

van heling. Kijken we naar de mediaan (de middelste waarde) dan kan worden

geconstateerd dat de helft van de JwI-deelnemers is aangehouden op verdenking

van maximaal drie feiten.

Tabel 3 vermeldt het zwaarste delict - gebaseerd op de maximale strafbedreiging

volgens het Wetboek van Strafrecht - dat in het proces-verbaal van de politie is

genoemd. Rekenen we diefstal met geweld en afpersing tot de geweldsmisdrijven,

17 Van zes deelnemers was het strafdossier (nog) niet beschikbaar. Deze zaken waren nog in behandeling

bij de officier van justitie.

18 Van zes deelnemers ontbreekt informatie over eventuele eerdere justitiecontacten.
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Tabel 3: Zwaarstbedreigde delict van de uitgangszaak van de ~-deelnemers

omschrijving delict (art. WvSr.)

brandstichting (art. 157)

verkrachting (art. 242)

(poging tot) doodslag (art. 287)

(poging tot) moord (art. 289)

zware mishandeling (art. 302)
diefstal in vereniging/d.m.v. braak (art. 311)

diefstal met geweld (art. 312)

afpersing (art. 317)

handel/smokkel harddrugs (art. 611)

totaal

Waarvan 34 keer in vereniging gepleegd.

Waarvan 15 keer in vereniging gepleegd.

35

N %

3 3
1 1
1 1

1 1

1 1

20 24
36' 41

22" 25

2 2

87 100

dan kunnen we constateren dat bijna drie kwart van de deelnemers is aangehouden

op verdenking van het plegen van geweld tegen personen.

Van eventuele financiële schade als gevolg van de gepleegde feiten is sprake bij 84

van de 87 deelnemers.19 In 4 gevallen is de omvang van de toegebrachte schade

onduidelijk. De overige 80 deelnemers hebben naar schatting voor gemiddeld ruim

f30.000 aan goederen gestolen, beschadigd, vernield of geheeld. Net als bij het

aantal gepleegde feiten wordt ook hier het gemiddelde sterk opgetrokken door een

relatief klein aantal deelnemers dat verantwoordelijk is voor veel schade (zie tabel

4). De mediaan geeft aan dat de helft van de deelnemers voor maximaal f5.300

schade heeft aangericht. De 7 deelnemers die geen financiële schade (f0, zie tabel 4)

hebben veroorzaakt, zijn tegen de lamp gelopen na een mislukte gewapende overval

op een winkel of een snackbar.

Uit de processen-verbaal van de politie kan verder worden afgeleid dat 66 JWI-

deelnemers zich schuldig hebben gemaakt aan delicten die lichamelijk letsel konden

opleveren voor het slachtoffer. Het aantal deelnemers dat daadwerkelijk letsel aan

derden heeft toegebracht, bedraagt 35 (40% van het totale aantal deelnemers).

Meestal ging het daarbij om pijn of om lichte verwondingen waarvoor een eenmalige

behandeling volstond. Tien deelnemers hebben hun slachtoffer tijdens een overval/

beroving echter dermate verwond dat herhaalde medische behandeling of zieken-

huisopname noodzakelijk was.

Preventieve hechtenis

Voorafgaand aan hun plaatsing in de onderbouw zitten de deelnemers gemiddeld

3,5 maand in preventieve hechtenis, met een minimum van minder dan vier weken

en een maximum van tien maanden. De modaliteit - aanhoudings- of executie-

19 De overige drie deelnemers hebben zich 'alleen' schuldig gemaakt aan handel in respectievelijk smokkel

van harddrugs en aan zware lichamelijke mishandeling (zonder winstoogmerk).
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Tabel 4: Geschatte financiële schade veroorzaakt door JWI-deelnemers

omvang toegebrachte schade

f0

tot fl 00

f 100 tot f 500

f 500 tot f 1.000

f 1.000 tot f 5.000

f 5.000 tot f 10.000

f 10.000 tot f 50.000

f 50.000 tot f 100.000

meer dan f 100.000

totaal

36

N %

7 9

1 1

10 12

8 10

12 15

8 10

23 29

6 8

5 6

80 100

model - blijkt niet van invloed te zijn op de duur van de voorlopige hechtenis

voorafgaand aan de deelname aan de JWI.

Gevoegde zaken
Behalve naar het politiecontact dat de directe aanleiding vormde tot de plaatsing in

de JwI, is ook gekeken naar eventuele eerdere en latere justitiecontacten die tegelijk

met de uitgangszaak zijn afgedaan. Dergelijke gevoegde zaken zijn immers mede-

bepalend voor de zwaarte van de zaak en daarmee voor de beslissing om de jongeren

in aanmerking te laten komen voor deelname aan de JWI.

Voegingen bij de uitgangszaak komen bij ruim een derde van de JWI-deelnemers
voor. Gemiddeld gaat het om twee zaken, meestal naar aanleiding van eerder

gepleegde vermogensmisdrijven, die ter berechting bij de uitgangszaak zijn gevoegd.

Het totale aantal delicten in de gevoegde zaken varieert van 1 tot 36 en bedraagt

gemiddeld ruim zes. De toegebrachte materiële schade, waarvan sprake is in de

gevoegde zaken van 28 deelnemers, bedraagt gemiddeld zo'n f 8.500. Lichamelijk

letsel wordt genoemd in de gevoegde zaken van zeven deelnemers.

Ernst van de zaak
Op grond van de hiervoor beschreven kenmerken van de uitgangszaak, de eerdere

justitiecontacten en de eventuele gevoegde zaken zijn zogenaamde ernstscores

berekend. In deze scores wordt een aantal objectieve kenmerken van de strafzaak -

totaal aantal misdrijven, strafbedreiging, omvang schade/letsel, justitieel verleden -

samengevoegd tot één maat die een indicatie geeft van de ernst of zwaarte van de

zaak (voor de wijze van berekenen van de ernstscores, zie bijlage 3). Hoewel de ernst-

scores geen rekening houden met subjectieve factoren die een rol spelen in de straf-

toemeting, zoals de persoon van de verdachte of de omstandigheden waaronder het

feit is gepleegd, blijken ze in de praktijk een bruikbaar middel te zijn om groepen

personen onderling op de 'zwaarte' van hun delinquente. gedrag te vergelijken.

Eerder werd van dergelijke ernstscores gebruikgemaakt in WODC-onderzoeken
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Tabel 5: Gemiddelde ernstscore van de JWI-deelnemers, vergeleken met uitkomsten

van onderzoek naar andere interventie

interventie ernstscore

JWI 23,4

Cashba 23.1

Dagtrainingscentrum 24,2
Leerwerkstraf 20,3

150 t/m 240 uur werkstraf 18,2
3 tot 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf 20.1
RETour 24.0

naar onder andere de zware leerstraffen Kwartaalkursus, Dagtrainingscentrum en

Cashba, het RETour-project in Helmond en de werkstraf voor meerderjarigen.

Tabel 5 laat de gemiddelde ernstscore van de deelnemers aan de JWI zien. Ter verge-

lijking vermeldt tabel 5 tevens de gemiddelde ernstscores die berekend zijn in onder-

zoeken naar een aantal andere interventies voor (jong)volwassen delinquenten. Het

blijkt dat de gemiddelde ernstscore van de JWI-deelnemers weinig verschilt van die

van de deelnemers aan Cashba en het Dagtrainingscentrum, twee intensieve, dertien

weken durende dagprogramma's voor jongeren tot en met 22 jaar (Essers e.a, 1995).

Hetzelfde geldt ten aanzien van RETour, een extramurale executiemodaliteit voor

(jong)volwassenen van 18 jaar en ouder (Wartna e.a., 1996). In het onderzoek naar

de leerwerkstraf (Van der Steeg en Niemeijer, 1996) zijn lagere gemiddelde ernst-

scores gevonden. Blijkbaar hebben de onderzochte jongvolwassen deelnemers aan

deze taakstraf, die vier tot zes maanden duurt en een onvoorwaardelijke vrijheids-

straf van zes tot twaalf maanden vervangt, doorgaans minder ernstige feiten ge-

pleegd dan de deelnemers aan de JWI. Dezelfde constatering gaat op ten aanzien van

de meerderjarige dienstverleners met een relatief lange werkstraf (150 t/m 240 uur)

en de personen met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie tot zes maan-

den uit het WODC-onderzoek naar de toepassing van de werkstraf (Spaans, 1995).

3.1.3 Afdoening van de strafzaak

Van 73 deelnemers is bekend hoe hun strafzaak is afgedaan.20 Een van hen is veroor-

deeld tot een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf van een jaar, met als bijzondere

voorwaarde deelname aan de JWI. Vierentwintig deelnemers hebben een geheel

onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen variërend van één tot drie jaar, met een

gemiddelde van twee jaar. De rest - 48 deelnemers - is veroordeeld tot een deels

voorwaardelijke, deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Naast een onvoorwaarde-

lijke gevangenisstraf van gemiddeld bijna 18 maanden kregen zij een voorwaarde-

20 Van de overige deelnemers ontbrak het strafdossier of moest de eindzitting nog plaatsvinden.
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lijke gevangenisstraf van ruim 7 maanden opgelegd.21 Kijken we alleen naar het

aantal maanden onvoorwaardelijk dat is opgelegd, dan kunnen we constateren dat

de deelnemers die volgens het executiemodel zijn geplaatst, met gemiddeld bijna 22

maanden onvoorwaardelijk een significant langere vrijheidsstraf hebben gekregen

dan de deelnemers die volgens het aanhoudingsmodel in de Jwi zijn geplaatst (ge-

middeld bijna 16 maanden; F=12,45; df=1; p<0,01). Bij dit laatste model valt echter

een duidelijk verband te constateren tussen de duur van de opgelegde straf en de

afloop van het JwI-traject. De deelnemers die volgens het aanhoudingsmodel zijn

geplaatst en die de jwi niet hebben afgemaakt, hebben - uiteindelijk - een bijna

twee keer zo lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf (18 maanden) gekregen als de

volgens het aanhoudingsmodel geplaatste deelnemers die hun JWI-traject wel heb-

ben voltooid (bijna 10 maanden; F=8,69; df=1; p<0,01). Bij de deelnemers die volgens

het executiemodel zijn geplaatst - dat wil zeggen, die zijn afgestraft en vervolgens

(de rest van) de Jwi hebben doorlopen - verschilt de gemiddelde duur van de onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf van de 'afhakers', zoals valt te verwachten, nauwelijks van

die van de 'afmakers'.

3.2 Kenmerken van de gevolgde JWI-trajecten

Van de 93 deelnemers gedurende de eerste twee jaar van het experiment zijn er 47

in 1994 met hun JwI-traject begonnen en 46 in 1995. Tabel 6 laat zien hoe vaak er

gebruik is gemaakt van het aanhoudingsmodel en hoe vaak van het executiemodel.

Ten aanzien van de deelnemers uit Hoorn valt een duidelijke voorkeur voor het exe-

cutiemodel waar te nemen. In Almelo is het aanhoudingsmodel duidelijk favoriet.
Bij de deelnemers uit Rotterdam zijn beide modellen ongeveer even vaak toegepast.

Deze verschillen in modaliteit hangen samen met de voorkeuren van de rechterlijke

macht. In de arrondissementen Alkmaar, Amsterdam, Dordrecht en Haarlem heeft

de magistratuur overwegend bezwaar tegen toepassing van het aanhoudingsmodel,

onder andere vanwege het feit dat hiervoor meer, schaarse, zittingscapaciteit nodig

is (zie Van Kesteren en Verhagen, 1997).

3.2.1 Plaatsing in de onderbouw

De eerste deelnemer is op 12 januari 1994 in De Rolpaal te Veenhuizen geplaatst.

Van de 93 deelnemers die gedurende de eerste twee jaar van het experiment zijn

ingestroomd, heeft 57% de onderbouwfase voltooid (de afmakers). Precies een kwart

is in de eerste fase van het traject uitgevallen (de afhakers). De overige deelnemers

verbleven nog in de onderbouw toen de dataverzameling over de eerste twee jaar

werd afgerond.

21 Dertien deelnemers kregen daarnaast nog een tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaarde-

lijke vrijheidsstraf van gemiddeld bijna 4 maanden aan hun broek.
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Tabel 6: Aantal JWI-deelnemers geplaatst volgens het aanhoudings- en het

executiemodel

39

bovenbouwafdeling aanhoudingsmodel executiemodel totaal

Almelo 23 (96%) 1 (4%) 24 (100%)

Hoorn 3 (7%) 38 (93%) 41 (100%)
Rotterdam 15 (54%) 13 (46%) 28 (100%)

totaal 41 (44%) 52 (56%) 93 (100%)

X2 =49,58; df=2; p<0,01

Tabel 7: Afloop van de JWI-onderbouw, inclusief gemiddelde en mediaan van de duur

van het verblijf (N=93)

afloop onderbouwfase

afgemaakt

uitgevallen

liep nog (op 1-1-1996)

gemiddelde mediaan N %

5 maanden 5 maanden 53 57

2 maanden 1 maand 23 25
3 maanden 4 maanden 17 18

Tabel 7 laat zien hoe lang het verblijf in de onderbouw van de afmakers en afhakers

gemiddeld duurde. Voor het voltooien van de onderbouwfase gemiddeld vijf maan-

den nodig. Vier van de 53 deelnemers die de onderbouw hebben afgemaakt, zijn na

3 maanden - de minimale duur van de onderbouwperiode - overgeplaatst naar de

bovenbouw. Drie andere deelnemers zaten (ruim) zeven maanden in de onder-

bouw.22 Overigens impliceert het feit dat deelnemers de onderbouwfase hebben

afgemaakt niet dat het verblijf in Veenhuizen probleemloos is verlopen. Zeker 10 van

de 53 afmakers zijn een of meer keer gewaarschuwd of voor straf 'achter de deur

geplaatst' vanwege gebrek aan motivatie, een kleine vechtpartij, een grote mond of

machogedrag. Van de afhakers in de onderbouw, die na gemiddeld twee maanden

uit De Rolpaal zijn gezet, heeft de helft het maximaal een maand in Veenhuizen

uitgehouden (zie mediaan in tabel 7). De voornaamste redenen voor uitval in de

onderbouw zijn:

- geen of onvoldoende motivatie (9 deelnemers);

- niet teruggekeerd van verlof c.q. ontvlucht (4 deelnemers);

- agressief gedrag ten opzichte van personeel/medegedetineerden (3 deelnemers);

- vond het programma te zwaar (3 deelnemers);

- ernstige psychiatrische problemen (die zich bij 2 deelnemers pas na plaatsing

manifesteerden).

22 Twee van hen moesten een maand langer in de onderbouw blijven vanwege softdruggebruik tijdens

het weekendverlof voorafgaand aan de overplaatsing naar de bovenbouw, respectievelijk een sterk

verminderde inzet. De derde deelnemer verbleef al twee maanden in De Rolpaal voordat zijn IWI-traject

officieel van start ging.
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Figuur 2: Maandelijkse bezetting van De Rolpaal (januari 1994 - december 1996)

jan

1994

apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt

1995 1996
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De twee overige deelnemers die in de onderbouw zijn afgehaakt, zijn verwijderd in

verband met een nog openstaande hoger beroepszaak, respectievelijk handel in en

gebruik van softdrugs.

Het al dan niet voltooien van de onderbouw hangt niet samen met bijvoorbeeld de

ernst van de gepleegde feiten, de leeftijd of de etnische achtergrond van de deel-

nemers of met het gebruikte plaatsingsmodel (aanhouding of executie). Verder zijn

er geen aanwijzingen dat het verloop en de afloop van de plaatsingen in de onder-

bouw in het derde experimentele jaar zijn verbeterd of verslechterd (zie bijlage 2).

Over het twee weken durende assessment dat in de onderbouw plaatsvindt, kan wor-

den vermeld dat dit gemiddeld twee maanden na binnenkomst in De Rolpaal plaats-

vond. Dit is een maand later dan wenselijk wordt geacht (zie paragraaf 2.1.3). De

groepsgewijze afname van het assessment op een aantal vaste data en de fluctueren-

de instroom in de onderbouw - als gevolg van uitval en het soms ontbreken van ge-

schikte kandidaten - hebben ertoe geleid dat niet meer dan 8 van de 68 deelnemers

die het assessmentprogramma hebben doorlopen, binnen vier weken na plaatsing in

de onderbouw met het assessment zijn begonnen.23 Op basis van het assessment is

in drie kwart van de gevallen geadviseerd de deelnemer (eerst) een beroepsopleiding

of een mavo/havo-opleiding te laten volgen of afmaken. Vier keer luidde het advies,
de deelnemer na de onderbouwfase direct aan het werk te zetten in de autoschade-

branche, de offshore of op een werkervaringsplaats. In de overige gevallen was vol-

gens het assessment een functiegerichte training of een meer uitgebreide assess-

ment aangewezen.

23 Zeventien deelnemers waren reeds uitgevallen voordat het assessment werd afgenomen, acht deel-

nemers moesten nog aan het assessment beginnen toen de dataverzameling ten behoeve van dit

onderzoek werd afgerond.
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Figuur 2 geeft een indruk van de maandelijkse bezetting van de onderbouw in

Veenhuizen. De figuur heeft betrekking op de totale driejarige proefperiode. Bij het

opstellen van de figuur is uitgegaan van het aantal deelnemers dat op of rond de 15e

van elke maand in De Rolpaal verbleef. Dit impliceert dat een deelnemer die bij-

voorbeeld na de 20e van een maand is geplaatst, voor die maand niet meetelt in de

bezetting. Anderzijds telt een deelnemer die bijvoorbeeld op 14 januari is geplaatst

en op 17 februari weer afhaakt, voor twee volle maanden mee. Met deze kantteke-

ning in het achterhoofd kan uit figuur 2 worden afgeleid dat, na een aanloopperiode

in de eerste helft van 1994, de bezetting in de tweede helft van 1994 onder de maat is

gebleven. In 1995 is de capaciteit van De Rolpaal, afgezien van een incidentele' dip',

volledig benut. Ook 1996 geeft een (meer dan) volledige bezetting van de twintig

plaatsen in de onderbouw te zien.

3.2.2 Plaatsing in de bovenbouw

Inhoud van de plaatsing

In de onderzochte periode zijn 53 deelnemers met de tweede fase van het JWI-

traject begonnen. De manier waarop in de bovenbouw invulling is gegeven aan de

arbeidstoeleiding van deze deelnemers, staat vermeld in tabel 8.

Van de in totaal 42 deelnemers die (onder andere) op een opleiding zijn geplaatst,

hebben er 9 een middelbare beroepsopleiding gevolgd en 8 een opleiding aan het,

centrum Vakopleiding. Het leerlingwezen t de streekschool, het CBB en de havo zijn

door respectievelijk 7, 6 en 4 deelnemers bezocht. De vakopleidingen van huis van

bewaring Havenstraat en de betaalde leerwerkovereenkomsten en vakopleidingen

die door bepaalde branches - bijvoorbeeld het bouwbedrijf - zijn opgezet, maakten

deel uit van het arbeidstoeleidingstraject van enkele andere deelnemers. Bij het

werk dat de deelnemers tijdens hun bovenbouwperiode hebben verricht, moet wor-

den gedacht aan onder andere vrijwilligerswerk bij de plantsoenendienst, straten-

makerswerk in het kader van het Jeugdwerkgarantieplan (JWG) en werkzaamheden,

al dan niet via uitzendbureaus, als verkoper, stukadoor, schoonmaker, magazijn-

medewerker en autoschadehersteller. Bij veel van de combinaties opleiding plus

Tabel 8: Invulling arbeidstoeleidingstrajecten in de ~-bovenbouw

invulling bovenbouwtraject

opleiding

werk

stage

opleiding + stage

opleiding + werk

werk + stage
opleiding + werk + stage

12 23

7 13

2 4

11 21

15 28

2 4

4 7

totaal 53 100
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werk, opleiding plus stage en werk plus stage maakte het werk of de stage deel uit

van de opleiding of diende ter overbrugging van de periode tot aan de start van een

opleiding of een 'echte' baan. Ook is een aantal deelnemers tijdelijk in en rond het

gebouw van de bovenbouwafdeling tewerkgesteld (de 'huisdienst') in afwachting

van de start van een opleiding of een baan. Slechts twee deelnemers hebben alleen

maar stage gelopen. Bij de eerste deelnemer was sprake van drie achtereenvolgende

stages van elk enkele weken. De ander volgde een stagetraject in een ziekenhuis,

dat uiteindelijk tot een baan zou moeten leiden. De arbeidstoeleidingsactiviteiten

startten vrijwel allemaal binnen een week na plaatsing in de bovenbouw. Bij de over-

grote meerderheid van de deelnemers die de bovenbouwfase hebben afgemaakt,

hebben zich geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan in het werk- of opleidings-

traject dat voor hen was uitgezet.

Verloop en afloop van de plaatsing

Van de deelnemers in de bovenbouw heeft 40% zichzelf, door zich niet aan de

afspraken te houden of zich anderszins te misdragen, in de problemen gebracht.24

Deze deelnemers zijn bijvoorbeeld niet (tijdig) teruggekeerd van weekendverlof,

toonden onvoldoende inzet, pleegden - al dan niet onder invloed van alcohol -

strafbare feiten tijdens het weekendverlof of zijn betrapt op het gebruik van hard-of

softdrugs tijdens het weekeinde. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding

volgde een laatste indringende waarschuwing, een tijdelijke strafplaatsing in het

cellenblok of in de onderbouw van de JW1 dan wel stopzetting van het JWI-traject.

Tabel 9 laat zien hoe de 53 deelnemers aan de bovenbouw het ervan af hebben

gebracht.

De deelnemers die de bovenbouw hebben afgemaakt, hebben doorgaans de volle 6

maanden in respectievelijk JWI De Drieneman, JWI De Sluis en JWI De Ent door-

gebracht. Slechts 4 van hen zaten korter dan 6 maanden in de bovenbouw (5 à 5,5

maand) en 6 langer dan 6 maanden.25 Tellen we de periode in de onderbouw en

bovenbouw bij elkaar op, dan kan worden vastgesteld dat de intramurale fase van de

JWI varieerde van precies 9 maanden tot (iets) meer dan 12 maanden (5 deelnemers).

Gemiddeld nam de intramurale fase van de deelnemers die de bovenbouw hebben

afgemaakt 11 maanden in beslag (mediaan idem).

De uitvallers in de bovenbouw zaten gemiddeld 2 maanden in Almelo, Hoorn of

Rotterdam toen het JWI-traject definitief werd stopgezet. Voor één van hen viel het

doek al na 3 weken, een ander zat ruim 5 maanden in de bovenbouw toen hij uit de

24 Dit percentage van 40 moet worden beschouwd als een ondergrens. Minder ernstige enlof eenmalige

overtredingen en misdragingen, die zijn afgedaan met een informele waarschuwing, zijn niet in de

evaluatie meegenomen.

25 Vijf van hen zaten 6,5 tot 7,5 maand in de bovenbouw. De zesde deelnemer zat in totaal 10 maanden in

de bovenbouw; zijn bovenbouwperiode is in overleg met de rechterlijke macht met 4 maanden verlengd

in verband met een ongeoorloofde afwezigheid tijdens de bovenbouwfase van 3 weken.



Resultaten van de Jeugdwerkinrichting 43

Tabel 9: Afloop van de JWI-bovenbouw, inclusief gemiddelde en mediaan van de duur

van het verblijf (N=53)

afloop bovenbouwfase

afgemaakt

uitgevallen

liep nog (op 1-1-1996)

gemiddelde mediaan N 4b

6 maanden 6 maanden 31 58
2 maanden 2 maanden 9 17

2 maanden 1,5 maanden 13 25

JWI werd gezet. De redenen voor beëindiging van de JWI-trajecten in de bovenbouw

zijn:
- harddruggebruik tijdens het weekendverlof (3 deelnemers);

- het plegen van een nieuw delict tijdens het weekendverlof (3 deelnemers);

- zich niet houden aan gemaakte afspraken (zoals niet meer op de opleiding

verschijnen; eveneens 3 deelnemers).

Toen hun deelname werd stopgezet, hadden deze deelnemers in totaal tussen de 5

en 11 maanden JwI achter de rug. Gemiddeld haakten de deelnemers 7 maanden na

aanvang van het JWI-traject af.
Tussen het al dan niet voltooien van de bovenbouwfase en de ernst van de gepleegde

feiten valt een significant verband te constateren. De 31 deelnemers die de boven-

bouw hebben afgemaakt, hebben namelijk een significant lagere gemiddelde ernst-

score dan de 9 die in deze fase van het JwI-traject zijn afgehaakt.26 De lagere ernst-

score van de afmakers duidt erop dat zij voor aanzienlijk minder ernstige feiten in de

Jwi zijn geplaatst dan de afhakers. In andere opzichten verschillen de afmakers en

afhakers niet van elkaar. Net als bij de plaatsingen in de onderbouw verandert het

beeld nauwelijks indien de gegevens over 1996 (mede) in beschouwing worden

genomen (zie bijlage 2).

De figuren 3a, 3b en 3c geven een indruk van de bezetting van de drie bovenbouw-

afdelingen gedurende de driejarige experimentele periode. Net als bij het bepalen

van de maandelijkse bezetting van de onderbouw (figuur 2) is weer uitgegaan van

het aantal deelnemers dat op of omstreeks de 15e van elke maand in de desbetref-

fende bovenbouwafdeling verbleef.

Uit de figuren 3a, b en c valt op te maken dat de eerste deelnemers in mei en juni

1994 vanuit de onderbouw in de bovenbouw zijn geplaatst. Zowel in Almelo, Hoorn

als Rotterdam is het aantal plaatsingen sindsdien vervolgens snel gestegen. Almelo

kende vanaf het tweede kwartaal van 1995 een vrij constante bezetting van ongeveer

80%. Gedurende het laatste proefjaar zijn volgens de gehanteerde berekeningswijze

alle vijf plaatsen in de bovenbouw steeds volledig bezet geweest. De bezetting van

de bovenbouwafdeling in Hoorn geeft geen enkele keer een volledige bezetting te

zien. Vanaf eind 1994, begin 1995, toen acht van de negen plaatsen bezet waren, is

gedurende een groot deel van de tijd twee derde van de beschikbare capaciteit in

26 De gemiddelde ernstscore van de afmakers en de afhakers bedraagt 22,7 respectievelijk 27,4 (F=3,641

df=1; p=0,05).
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Figuur 3a: Maandelijkse bezetting van JWI De Drieneman (bovenbouw Almelo); januari

1994 - december 1996
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Figuur 3b: Maandelijkse bezetting van JWI De Sluis (bovenbouw Hoorn); januari 1994

- december 1996
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gebruik geweest. Het laatste kwartaal van 1996 geeft een (tijdelijke?) dip te zien. In

Rotterdam varieerde de capaciteitsbenutting in 1995 tussen de 60% en 100% en in de

eerste helft van 1996 tussen de 80% en 100%. De tweede helft van 1996 geeft een

teruggang in de bezetting te zien. Het kleine aantal bewoners van JWI De Ent eind

1996 is toe te schrijven aan het feit dat in oktober van dat jaar vier deelnemers uit de

bovenbouw zijn verwijderd in verband met een vechtpartij.

3.2.3 Plaatsing in de extramurale fase

Inhoud van de plaatsing

Tijdens de extramurale fase moeten de deelnemers laten zien dat ze in staat zijn om

zelfstandig te wonen en te werken of een opleiding te volgen. De opleiding, baan of



Resultaten van de Jeugdwerkinrichting

Figuur 3c: Maandelijkse bezetting van JWI-de Ent (bovenbouw Rotterdam); januari

1994 - december 1996
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stage waarmee de deelnemers in de bovenbouw zijn begonnen, wordt in de laatste

fase van het JWI-traject dan ook voortgezet. In de onderzochte periode zijn 31 deel-
nemers met de extramurale fase begonnen. Van hen volgden 18 in deze periode een

opleiding aan de havo, het mbo of het centrum Vakopleiding (een aantaldeed dit in

combinatie met een baan). Elf andere deelnemers werkten als onder andere ver-

koper, schoonmaker, stukadoor, plaatwerker of productiemedewerker. Twee deel-

nemers hadden een betaalde leerwerkovereenkomst. Wijziging van bezigheden

kwam maar weinig voor. Twee deelnemers stopten tijdens de extramurale fase met

hun opleiding en begonnen aan een baan en drie andere ruilden hun vrijwilligers-

werk in voor een betaalde baan. Er zijn geen aanwijzingen dat de kans op slagen of

mislukken in de extramurale fase samenhangt met de wijze waarop aan de arbeids-

toeleiding inhoud is gegeven (dat wil zeggen, met de vraag of de deelnemers werkten

of een opleiding volgden). Vergelijken we de invulling van de extramurale fase met

de uitkomst van het assessment in de onderbouw, dan kunnen we constateren dat

26 deelnemers (84%) het traject hebben gevolgd dat op grond van het assessment

was uitgestippeld.

In figuur 4 is de woonsituatie van de deelnemers tijdens de extramurale fase weer-

gegeven. Van de negentien deelnemers die in deze laatste fase van het JwI-traject

over zelfstandige woonruimte beschikten, woonden er vijf voor hun plaatsing in de

JWI bij hun ouder(s) en hadden er acht voordien geen vaste woon- of verblijfplaats.

Zeven van de negen deelnemers die tijdens de extramurale fase bij hun ouder(s)

woonden, woonden daar al voordat er sprake was van een JWI-traject.

Verloop en afloop van de plaatsing
Bij 11 van de 31 deelnemers aan de extramurale fase is, voorzover bekend, sprake

geweest van problemen tijdens dit deel van het JWI-traject. Deze deelnemers hielden

zich niet aan de gemaakte afspraken of kwamen vaak te laat op hun opleiding of hun

4

2

apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt
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Figuur 4: Woonsituatie ten tijde van de extramurale fase (N=31)

ouders (9)

zelfstandig (19)

46

werk. In zeven gevallen is het JwI-traject stopgezet (zie tabel 10). Een van de afha-

kers is uit de IWI gezet in verband met harddruggebruik. Een ander is op heterdaad

betrapt bij een inbraak. De overige vijf deelnemers hebben zich, ondanks herhaalde

waarschuwingen en gesprekken, niet aan de gemaakte afspraken gehouden. De

verwijdering uit hun opleiding respectievelijk het ontslag uit hun baan was de

druppel die de emmer deed overlopen en na gemiddeld twee maanden extramurale

fase tot stopzetting van hun traject leidde. In totaal hadden de afhakers er toen al

tussen de elf en bijna vijftien maanden JWI-traject op zitten.27 De zeventien deel-

nemers die de extramurale fase wel afmaakten, deden gemiddeld vier maanden over

dit laatste trajectonderdeel. Het al dan niet voltooien van de extramurale fase blijkt

niet samen te hangen met bijvoorbeeld het plaatsingsmodel of met de leeftijd of

etnische achtergrond van de deelnemers. Hoewel de gemiddelde ernstscore van de

afmakers (21,9) ruim twee punten lager ligt dan die van de afhakers (24,0), is het

verschil niet significant (p=9,43). Ook nu weer geldt dat de gegevens over 1996

weinig veranderen aan het hier geschetste beeld (zie bijlage 2).

Tabel 11 laat zien wat er terecht is gekomen van de 24 deelnemers die tussen januari

1994 en 31 december 1995 het totale JWI-traject hebben afgemaakt dan wel op 1

januari 1996 nog in de extramurale fase zaten. De tabel beschrijft de situatie van de

deelnemers in mei 1996, ruim vier maanden na beëindiging van de dataverzame-

lingsperiode. Voor de zeventien deelnemers die het IWI-traject voor 1 januari 1996

hebben voltooid (de bovenste helft van tabel 11) impliceert dit dat de informatie

betrekking heeft op een periode van minimaal vier en maximaal twaalf maanden

27 Het gemiddelde en de mediaan van de duur van het Jwf-traject tot het moment van mislukken in de

extramurale fase bedragen ruim dertien maanden (403 dagen).
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Tabel 10: Afloop van de extramurale fase van de JWI, inclusief gemiddelde en mediaan

van de duur van de fase (N=31)

afloop extramurale fase

afgemaakt

uitgevallen

liep nog (op 1-1-1996)

gemiddelde mediaan N

4 maanden 4 maanden 17

2 maanden 2 maanden 7

.1 maand 1 maand 7

47

%

54

23

23

Tabel 11: Deelnemers aan de extramurale fase: situatie in mei 1996 (exclusief

afhakers; N=24)

EM' voltooid voor 1-1-1996 situatie in mei 1996 N

werkt sinds EM

werkt/volgt opleiding sinds EM

werkt/volgt opleiding sinds EM

volgt opleiding sinds EM

volgt opleiding sinds EM

volgt opleiding sinds EM

totaal

EM' loopt nog op 1-1-1996

werkt tijdens EM

volgt opleiding tijdens EM

volgt opleiding tijdens EM

volgt opleiding tijdens EM

werkt/volgt opleiding tijdens EM

totaal

EM = extramurale fase.

sinds het afmaken van het JWI-traject. De gegevens zijn afkomstig van de reclasse-

ringsmedewerkers en arbeidsconsulenten die de deelnemers hebben begeleid.28

Zoals uit tabel 11 kan worden afgeleid, hebben dertien van de zeventien deelnemers

een aantal maanden na het voltooien van de extramurale fase nog steeds een vaste

dagbesteding. Drie van hen hebben in die periode zelfs hun havo-diploma behaald.

Van de vier afmakers die het minder goed is vergaan, zijn er twee aangehouden op

verdenking van inbraak respectievelijk werkzaamheden als drugskoerier. De andere

twee afmakers die minder goed terecht zijn gekomen, zijn respectievelijk door hun

werkgever ontslagen en van hun opleiding verwijderd en hebben sindsdien (nog)

geen andere zinvolle dagbesteding gevonden.

werkt nog steeds

gestopt met werk/opleiding, doet 'niets'

opgepakt i.v.m. nieuw delict

volgt nog steeds opleiding

opleiding voltooid, werkt

opleiding afgebroken, werkt

situatie in mei 1996

nog in EM, werkt nog steeds

nog in EM, opleiding voltooid, zoekt werk

EM voltooid, volgt nog steeds opleiding

EM voltooid, opleiding voltooid, zoekt werk
uit EM verwijderd

17

N

7

28 De afhakers in de extramurale fase zijn hier buiten beschouwing gelaten. Voorzover bekend is, hebben

twee van hen nog minstens zes maanden in een huis van bewaring gezeten nadat zij uit de Jwl waren

gezet. Een derde afhaker heeft zijn zwervend bestaan weer opgepakt, een vierde is vier maanden later

nog steeds werkloos. De overige drie afhakers zijn al snel uit beeld verdwenen.
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Van de zeven deelnemers die in januari 1996 nog in de extramurale fase zaten (de

onderste helft van tabel 11) hebben er drie het JWI-traject in de tussenliggende

periode met succes afgerond. Twee deelnemers waren in mei 1996 nog met hun

extramurale fase bezig, de andere twee zijn voortijdig uit de JWI verwijderd (een van

hen werd een dag voor het einde van zijn JWI-traject gearresteerd op verdenking van

een aantal inbraken). Vergelijken we de situatie bij het voltooien van de JWI met de

werk-of opleidingssituatie van de deelnemers voor aanvang van het traject, dan

kunnen we constateren dat in ieder geval bij bijna 70% van de deelnemers sprake is

van een duidelijke verbetering van hun situatie. Van de in totaal negentien deel-

nemers in tabel 11, die het JWI-traject hebben afgemaakt en aansluitend in een baan

of een opleiding aan de slag zijn gegaan, hadden er namelijk dertien ten tijde van

hun arrestatie geen vaste dagbesteding. Eén afmaker zat voor zijn deelname aan de

JWI in militaire. dienst, de overige vijf deelnemers waren schoolgaand of hadden een

baan toen zij werden gearresteerd en vastgezet. In hoeverre bij deze laatste jongeren

sprake is van verbetering van de werk-/opleidingssituatie c.q. vergroting van de

maatschappelijke integratie is niet duidelijk.29

3.3 Uitval en succes

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat er sprake is van een behoorlijke uitval

onder de deelnemers aan het experiment met de Jeugdwerkinrichting. In elke fase

van het JWI-traject is steeds een zesde tot een kwart van de deelnemers voortijdig

afgehaakt. Nemen we het totale aantal afmakers, afhakers en nog lopende trajecten

tussen 1 januari 1994 en 31 december 1995 in ogenschouw, dan ontstaat het beeld

zoals weergegeven in figuur 5. Minder dan een vijfde van alle jongeren die in de

eerste twee jaar van het experiment in de JWI zijn geplaatst, heeft het traject vol-

tooid. De rest is ergens tijdens het vijftien maanden durende traject afgehaakt (42%)

of was eind 1995 nog met het JWI-traject bezig (40%). Deze laatste twee groepen zijn

nagenoeg even groot. Figuur 6 geeft aan in welke fase van het JWI-traject de uitval

plaatsvond. Duidelijk is dat de uitval het grootst is in de onderbouwfase. Van de in

totaal 39 afhakers zijn er 23, oftewel 59%, in de onderbouw gestrand.

Zoals reeds in paragraaf 3.2.1 is aangegeven, zijn de eerste één tot twee maanden

daarbij van doorslaggevende betekenis. Bijna twee derde van de afhakers in de

onderbouw is binnen 45 dagen uit De Rolpaal verwijderd.30 Ook in de bovenbouw en

de extramurale fase vallen de meeste afhakers betrekkelijk kort na de overplaatsing

uit. In deze vervolgfasen van het JWI-traject haken de deelnemers ongeveer twee

maanden na overplaatsing af. Overigens hoeft uitval, vooral in de laatste fase van het

JWI-traject, niet automatisch te betekenen dat er helemaal niets met of voor de

deelnemer bereikt is. Van enkele afhakers in de extramurale fase is bekend dat zij

29 Het percentage van 70 geldt ook indien we ons beperken tot de zeventien deelnemers die hun

JWI-traject voor 31 december 1995 voltooiden en hun situatie in mei 1996 in ogenschouw nemen.

30 Het percentage uitvallers dat binnen een maand uit de onderbouw is verwijderd, bedraagt 43.
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Figuur 5: Afloop onderzochte JWI-trajecten, in % (N=93)
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Figuur 6: Uitval JWI per fase, in % (N=39)
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door bemiddeling van de arbeidsconsulent en de reclasseringswerker (alsnog) aan

een baan zijn geholpen. In bijlage 2 is te zien dat de uitval-en succespercentages

nauwelijks veranderen wanneer de totale proefperiode van drie jaar als uitgangs-

punt wordt genomen.
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3.3.1 Afloop en kenmerken van de plaatsing 1 kenmerken van de deelnemers

50

Om na te kunnen gaan of er sprake is van een samenhang tussen bepaalde kenmer-

ken van de plaatsing of kenmerken van de deelnemers en de afloop van de plaatsing,

worden de 37 JwI-trajecten die op 1 januari 1996 nog liepen, hier buiten beschou-

wing gelaten.

Kijken we naar de kenmerken van de plaatsing, dan kunnen we in ieder geval consta-

teren dat het weinig verschil uitmaakt of de deelnemers volgens het aanhoudings-of

volgens het executiemodel in de JWI zijn geplaatst. Van degenen wier strafzaak na

afloop van het traject is afgedaan, heeft een nagenoeg even groot percentage de JWI

afgemaakt als van degenen die al voor of tijdens hun plaatsing zijn afgestraft. Het-
zelfde geldt voor de duur van preventieve hechtenis voorafgaand aan de plaatsing in

de Jeugdwerkinrichting. De deelnemers die het JWI-traject hebben afgerond, hebben

voordien gemiddeld slechts twee dagen korter in een 'gewoon' huis van bewaring

gezeten dan de deelnemers die tussentijds zijn afgehaakt.31 Wel valt er een verschil

in uitval waar te nemen tussen deelnemers die voor relatief ernstige feiten in de JWI

zijn geplaatst en deelnemers die zich schuldig hebben gemaakt aan verhoudings-

gewijs minder ernstige feiten. Degenen die het JwI-traject tot een goed einde

brachten, hebben namelijk gemiddeld significant minder ernstige feiten gepleegd

dan de uitvallers. Dit is te zien in tabel 12, die de gemiddelde ernstscore van de

afmakers en de afhakers weergeeft.

Ook een aantal andere kenmerken van de deelnemers geeft een samenhang te zien

met de afloop van de plaatsing. Van de deelnemers die voor hun arrestatie (over-

matig) alcohol of drugs gebruikten of gokverslaafd waren, is 87% tussentijds uit-

gevallen tegenover 56% van degenen van wie in het strafdossier geen melding is

gemaakt van dergelijk (probleem)gedrag.32 De dagbesteding voorafgaand aan de

plaatsing lijkt eveneens van invloed te zijn op de afloop ervan. Deelnemers die ten

tijde van hun arrestatie schoolgaand waren, werkten of in militaire dienst zaten, zijn

veel minder vaak tussentijds afgehaakt (36%) dan deelnemers die voorheen geen

vaste dagbesteding hadden (77%).33 Het beschikken over een voltooide opleiding of

werkervaring maakt geen verschil. Evenmin valt er een verschil in het percentage

afmakers en afhakers te constateren tussen deelnemers met een Nederlandse of

een niet-Nederlandse achtergrond of tussen 'jongere' en'oudere' deelnemers. Op-

gemerkt kan nog worden dat de deelnemers die geplaatst zijn volgens het executie-

model, weliswaar een iets hogere gemiddelde ernstscore hebben (24,1) dan degenen

die geplaatst zijn volgens het aanhoudingsmodel (22,6), maar dat dit verschil niet

31 Te weten 103 respectievelijk 105 dagen; F=0,02; df=1; p=0,88.

32 X'=6,33; df=1; p=0,01. Dit verschil speelt voornamelijk bij het gebruik van harddrugs en bij gokver-

slaving. Alle vijf deelnemers die met enige regelmaat harddrugs gebruikten en alle acht gokverslaafden

van wie het JWI-traject is beëindigd, zijn voortijdig afgehaakt. Overmatig softdruggebruik voorafgaand

aan de plaatsing lijkt geen invloed te hebben op de afloop van de JWI-trajecten.

33 X'=6,90; df=1; p=0,01.



Resultaten van de Jeugdwerkinrichting

Tabel 12: Gemiddelde ernstscore van de afmakers en afhakers van de JWI
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afloop JWI-deelname gemiddelde ernstscore N

voltooid 21,9 17

uitgevallen 25,1 35

totaal 24,0 52

F=3,501; df=1; p=0,04

significant is (p=0,23). Plaatsing volgens het executiemodel heeft dan ook niet, zoals

wel verwacht werd (zie voetnoot 12), geleid tot plaatsing van veel 'zwaardere' delin-

quenten in de JWI dan plaatsing volgens het aanhoudingsmodel.

3.3.2 Uitval en succes in relatie tot de onderzochte periode

Voor het vaststellen van het uitval- en succespercentage van de JWI is het niet vol-
doende om zich te beperken tot het aantal voltooide en afgebroken trajecten en de

nog lopende trajecten verder buiten beschouwing laten. Het is immers onbekend

of de gevonden percentages ook voor de nog lopende trajecten opgaan of dat zich

onder deze deelnemers juist veel 'potentiële' afmakers bevinden. Om meer te

kunnen zeggen over de uitval en het succes van de JWI, dient rekening te worden

gehouden met zowel de duur van het traject als de duur van de periode waarover de

data zijn verzameld. Worden, zoals in dit onderzoek, gedurende een periode van 24

maanden gegevens verzameld over trajecten die in totaal 15 maanden duren, dan zal

duidelijk zijn dat slechts een deel van de trajecten die in de onderzochte periode van

start zijn gegaan, tot een goed einde kan zijn gebracht. Dit zijn de trajecten die in de

eerste 9 maanden van het experiment (januari-oktober 1994) zijn begonnen. Alleen

deze trajecten hebben immers de 'kans' gehad om in de onderzochte periode te

worden afgerond. Beperken we ons tot de 34 trajecten die voor oktober 1994 van

start zijn gegaan, dan ontstaat het beeld zoals weergegeven in figuur 7. Het percen-

tage voltooide JwI-trajecten blijkt dan precies even groot te zijn als het percentage

afgebroken trajecten. Gaan we uit van de gehele proefperiode van drie jaar en kijken

we naar de deelnemers die hun traject, gezien de startdatum, binnen die periode

konden voltooien, dan vinden we nagenoeg dezelfde percentages afmakers en

afhakers (zie bijlage 2).

3.4 Uitkomsten van de interviews met de deelnemers

Om meer te weten te komen over de motieven en verwachtingen waarmee de deel-

nemers aan de Jeugdwerkinrichting zijn begonnen, zijn interviews gehouden met

in totaal 59 jongeren. De interviews vonden plaats in de periode tussen de start van

het experiment en augustus 1995 en zijn afgenomen toen de deelnemers tussen de

twee en vier weken in de onderbouw in Veenhuizen zaten. Onder de geïnterviewden

bevinden zich zowel deelnemers die het JWI-traject tot een goed einde hebben



Hoofdstuk 3

Figuur 7: Afloop van de JWI-trajecten die voor 1-10-1994 zijn gestart; in % (N=34)
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gebracht als deelnemers die later zijn afgehaakt of in januari 1996 nog in de JWI
zaten. Aan elf van de zeventien deelnemers die hun JWI-traject voor januari 1996

hebben voltooid, is tevens een interview aan het eind van het vijftien maanden

durende traject afgenomen.34 In het interview wordt teruggekeken op de gehele

periode in de JWI en wordt onder andere ingegaan op de vraag wat men uiteindelijk

van de JWI heeft geleerd en in hoeverre dit overeenkomt met de aanvankelijke

verwachtingen.

In paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 zijn de voornaamste uitkomsten van de interviews

samengevat.

3.4.1 Meningen, motieven en verwachtingen kort na aanvang van de plaatsing

In de interviews is ingegaan op onder andere de volgende onderwerpen: het verloop

van de aanmelding en de plaatsing in de JWI, de redenen voor deelname aan de JWI,

de verwachtingen omtrent het resultaat van de deelname aan de JWI en de mening

over het verblijf in de onderbouw tot dan toe. Hieronder volgen per onderwerp de

voornaamste uitkomsten.

34 De overige zes afmakers reageerden niet op het verzoek om medewerking aan het tweede interview of

verschenen niet op de afgesproken plaats en tijd.
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Gang van zaken rond de plaatsing in de Jeugdwerkinrichting

Bijna alle geïnterviewden hadden voor het eerst over de mogelijkheid van deelname

aan de JWI gehoord tijdens de eerste of tweede maand van hun verblijf in een

gewoon' huis van bewaring. In de meeste gevallen werd de informatie over de JWI

verschaft door de reclassering; dit kon zowel een reclasseringsmedewerker van'de

JwI als een penitentiair reclasseringsmedewerker, verbonden aan het huis van

bewaring, zijn. In sommige gevallen kregen de jongeren (ook) informatie van hun

advocaat of medegedetineerden of was een folder over de JWI beschikbaar in het
huis van bewaring. Maatschappelijk werk en het bureau Sociale Dienstverlening van

de penitentiaire inrichting zijn incidenteel genoemd als informatiebron, evenals de

televisie, de krant en ouder(s) /familie.

Nadat zij hun interesse voor de JWI kenbaar hadden gemaakt, volgde minimaal één

gesprek met (meestal) een reclasseringsmedewerker van de JWI en ontvingen alle

geïnterviewde deelnemers een brochure over de JWI. Over het algemeen meldden de

jongeren zich vervolgens snel aan als kandidaat. De tijdsperiode die verstreek tussen

de aanmelding en de uiteindelijke selectie voor de JWI varieerde van enkele dagen

tot ruim vier maanden. Ruim de helft van de deelnemers hoorde binnen twee maan-

den dat zij geselecteerd waren voor de JwI.

Nadat de definitieve beslissing was genomen, werden de meeste jongeren vrij snel in

het project geplaatst: vaak binnen één of twee weken, soms nog dezelfde dag.

Reden voor deelname

De meest genoemde reden voor deelname aan de JWI was de mogelijkheid een op-

leiding te volgen of een baan te vinden. Al of niet in combinatie hiermee zegt meer

dan de helft van de deelnemers aan zichzelf (zich minder agressief gedragen, meer

discipline krijgen) of aan hun toekomst te willen werken. Zo geeft een jongere als

reden op: 'Een opleiding kunnen volgen en sterke discipline: dat heb ik nodig. Ik kan

niet goed plannen. Nu zeg ik: "ik ga naar school", over een half jaar heb ik daar weer

genoeg van.' Anderen motiveren hun keuze aldus: 'Ik wilde mijn eigen weg kiezen:

de mogelijkheid om een deeltijdopleiding te volgen en ernaast te kunnen werken.'

'Ik zag in dat het zo niet verder kon, ik wil aan mijn toekomst werken en had geen

zin om echt vast te zitten. Ik wil een geregeld leven.' Deelname aan de JwI wordt

door sommigen expliciet beschouwd als een kans om uit het criminele circuit te

komen, zoals blijkt uit de volgende citaten. 'De JWI heeft een goede reputatie. Je

staat niet zo snel als crimineel te boek en het is beter dan zitten, je doet tenminste

wat.' 'Ik vond dat het zo niet langer kon. Ik wil mijn ouders en mezelf niet meer

teleurstellen, wil positieve dingen leren en ik heb vrienden aan de kant gezet.'

Bij ongeveer een derde van de geïnterviewde deelnemers blijkt de keuze voor de JWI

- mede - beïnvloed te zijn door factoren die samenhangen met de strafrechtelijke

afdoening, zoals een mogelijk lagere straf, snellere overplaatsing uit een (gewoon)

huis van bewaring of eerder met weekendverlof te kunnen. Een deelnemer ver-

woordt het aldus: 'Frisse lucht, niet de hele dag achter slot en grendel, sneller buiten

en weekendverlof.'
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De mogelijkheid om via de JwI aan zelfstandige woonruimte te komen, speelt in

mindere mate een rol bij de keuze voor de JWI. Niet meer dan vijf deelnemers noe-

men dit als een van de belangrijkste redenen.
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Verwachtingen

Praktisch alle deelnemers verwachten door hun deelname aan de JWi verzekerd te

zijn van een baan of opleiding (waarbij in het laatste geval het behalen van een

diploma als uiteindelijk doel wordt gezien). Daarnaast hoopt bijna de helft van de

jongeren op het verkrijgen van (zelfstandige) woonruimte. In meer abstracte termen

wordt door veel deelnemers de verwachting uitgesproken dat'alles beter zal gaan'

en dat deelname aan de JwI hoop biedt op een'goede toekomst', een'normaal leven'

en 'geen criminaliteit of recidive'. Ook samenwonen, een vriendin of kinderen

behoren nogal eens tot het verwachtingspatroon. Kortom, uiteindelijk zou het JWI-

traject volgens-de meeste geïnterviewden (moeten) bijdragen aan de realisatie van

ten minste twee van de 'drie W's: Werk, Woning en Wijf. Sommigen verwoorden dit

heel expliciet, hun verwachtingen luiden bijvoorbeeld 'Rustig wonen en werken: een

hond, vogel en kat', 'Misschien een rooskleurige toekomst, werken, een leuk salaris

en op vakantie gaan' en 'Weer werken, eventueel 's avonds nog naar school gaan en

een vriendin hebben'.

Oordeel over de onderbouw 'tot op dat moment'

De meningen van de deelnemers over de onderbouw van de JWI lopen uiteen. Meer

dan de helft van de geïnterviewden geeft te kennen dat het verblijf in De Rolpaal tot

dan toe redelijk overeenkwam met wat zij hadden verwacht op basis van eerdere

informatie. Er zijn echter ook deelnemers die de JWI in sommige opzichten zwaarder

vonden dan verwacht, of juist lichter. Veelal betreffen het opmerkingen over de

zwaarte van specifieke onderdelen van de JwI, zoals het werk, het groepskarakter

van veel activiteiten, het dagelijkse programma en het regime.

Over het werk wordt nogal eens opgemerkt dat dit niet overeenkwam met wat men

had verwacht. Sommigen vinden het werk (te) zwaar: 'Je werkt je de hele dag te

pletter', 'Het is zwaarder dan een gewone baan in de maatschappij', 'Het werk is niet

leuk; ik heb pijn in mijn rug van het sjouwen, zagen en onkruid wieden'. Anderen

vinden het werk juist meevallen. Ook de verwachtingen omtrent de aard van de

werkzaamheden die verricht moesten worden, blijken niet altijd te kloppen. Zo

meldt een deelnemer dat hij 'nuttiger werk had verwacht, in plaats van schoffelen en

onkruid wieden'. Iemand anders zegt dat hem verteld was 'dat het alleen bosbouw

zou zijn', maar hij 'moet ook harken en takjes knippen'. Met betrekking tot scholing

en vorming in de onderbouw blijken eveneens soms onduidelijkheden te bestaan.

Een aantal deelnemers had in de onderbouw meer onderwijs en opleiding verwacht.

Zoals een jongere opmerkt: 'Twee uur (onderwijs) per dag is te weinig. Iedereen is

vaak ook te moe, omdat er daarvoor gesport wordt.' Een andere jongere dacht 'dat je

in de onderbouw ook een opleiding kon volgen, maar achteraf is het wel goed zo; je

kunt nu eerst wennen en bekend raken met discipline'.
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Over het dagelijkse programma zijn de meningen verdeeld. Het programma wordt

door een aantal deelnemers als 'te druk' ervaren, waardoor er 'te weinig tijd is voor

jezelf'. Zo merkt een deelnemer over het programma op: 'Men is veel te stipt, je
krijgt geen ruimte.' Hij vindt de onderbouw dan ook 'geestelijk zwaarder dan ver-

wacht'. Een andere deelnemer geeft te kennen: 'Ze mogen wel wat meer aandacht

aan het programma besteden: meer organiseren, meer leuke dingen doen, meer

uitslapen in het weekend.' Weer een ander merkt op: 'Na werk en eten is er sporten,

dan nog onderwijs, dat is zwaar.' Er vallen echter ook andere geluiden te beluisteren.

Zo vindt een jongere dat er juist'te veel vrije tijd' was, 'vooral in het weekend'. Een

ander zegt: 'Ze houden je goed bezig, dat vind ik wel prettig, ik heb zelf een actieve

opstelling.'

Over de duur van het verblijf in de onderbouw, het groepskarakter van de activitei-

ten en het regime in De Rolpaal bestaat meer eensgezindheid. Zo verkeerden nogal

wat deelnemers aanvankelijk in de veronderstelling dat zij na drie maanden zouden

worden overgeplaatst naar de bovenbouw, waar zij ieder weekend met verlof kon-

den. Dat zes maanden onderbouw eerder regel dan uitzondering is, kwam voor hen

dan ook als een 'onprettige' verrassing. Ook het feit dat bijna alle programma-onder-

delen in groepsverband plaatsvinden, viel tegen, getuige opmerkingen als: 'Je moet

te veel met de groep doen, je zit te veel op elkaars lip', 'Het groepsleven is zwaar',

'Het constant optrekken in een groep geeft wrijving'. Een deelnemer vertelt dat hij

de JwI zwaarder vond dan verwacht, want: 'Je moet te veel met de groep doen, de

groep is druk, je kunt je na het werk niet echt ontspannen. Het is zes maanden vol-

houden in de onderbouw.' Het regime wordt veelal als 'strak' of 'streng' beschouwd,

er heerst een 'strenge discipline'. Niet alle deelnemers beschouwen een dergelijk

regime echter als negatief, getuige uitspraken als: 'Het regime is streng, maar dat

went, dat ligt aan jezelf', en 'Het regime is streng, maar het zal wel moeten, is wel

goed'. Andere deelnemers zijn minder over het regime te spreken. Zoals een jongere

het uitdrukt: ' (...) het is hier gewoon slavernij'.

3.4.2 Meningen en ervaringen aan het eind van de plaatsing

Elf deelnemers zijn aan het eind van hun JWI-traject nogmaals geïnterviewd over

hun meningen en ervaringen ten aanzien van de JWI. In dit interview is teruggekeken

op het gehele JWI-traject, dus vanaf de onderbouw, via de bovenbouw tot en met de

extramurale fase. Per fase volgen hieronder hun meningen en ervaringen.

Oordeel over de onderbouw

Op de vraag wat zij in de onderbouw hebben geleerd, noemen de deelnemers bijna

allemaal (zelf) discipline en dagritme. Daarnaast wordt doorzettingsvermogen

genoemd en een betere omgang met mensen. Slechts één deelnemer zegt niets te

hebben geleerd, dat wil zeggen hij deed wat hij moest doen, 'gemaakt gedrag, ik heb

mij erbij neergelegd'.
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Gevraagd naar de betekenis van de onderbouw voor de plaatsing in de bovenbouw

en de extramurale fase wijzen de meeste deelnemers vooral op de verkregen disci-

pline, het doorzettingsvermogen en het dagritme. Drie jongeren geven echter te

kennen in dit opzicht niet veel aan de onderbouw te hebben gehad; de een omdat

hij 'nooit problemen gehad heeft met opstaan en werken'; de ander omdat hij

'discipline al gewend was' en de derde omdat hij alleen'een spelletje speelde' in de

onderbouw en dit'gewoon heeft doorgezet in de bovenbouw en de extramurale fase'.

Oordeel over de bovenbouw

Bijna alle deelnemers vinden de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw

erg groot. De grote overgang wordt volgens hen vooral veroorzaakt door de grotere

vrijheid in de bovenbouw en het feit dat zij in de bovenbouw veel meer verant-

woordelijkheid kregen en veel meer hun eigen zaken moesten regelen. Echt grote

problemen bij de overgang naar de bovenbouw hebben de geïnterviewde jongeren

echter niet ondervonden.35 Slechts een enkeling vindt de voorbereiding op de

tweede fase onvoldoende. Hij formuleert dit aldus: 'Je denkt dat de bovenbouw

makkelijker is, maar dat is het niet. Je denkt dat je veel vrijheid hebt, maar je wordt
constant gecontroleerd.' Alle geïnterviewde deelnemers hebben tijdens hun verblijf

in de bovenbouw gewerkt of een opleiding gevolgd. Vaak werden werk en opleiding

gecombineerd. De meesten hielden gedurende de hele bovenbouwperiode dezelfde

baan of opleiding. Deze baan of opleiding kwam over het algemeen overeen met de

verwachtingen die de deelnemers hadden op grond van de gesprekken in de onder-

bouw of voorafgaand aan de plaatsing in de JWI.

Over het programma in de bovenbouw zijn weinig klachten. De begeleiding wordt

'goed' gevonden, hoewel een enkeling opmerkt dat je er wel zelf om moet vragen.

Het regime wordt door drie deelnemers beschreven als 'streng' of 'kinderachtig', de

overigen beoordelen het als 'niet streng', of 'redelijk'. Over het algemeen heeft men
geen zaken in het programma gemist. Wel had een enkeling meer sport willen

hebben. Een andere deelnemer merkt op dat het regelen van huisvesting en werk

zijns inziens sneller had gekund.

Ongeveer de helft van de deelnemers vindt de bovenbouw achteraf bezien zwaarder

dan verwacht. De grotere vrijheid confronteerde hen met de opgelegde beperkingen.

Zoals een jongere het omschrijft: 'In bepaalde opzichten is het wel zwaar. Je moet na

ieder weekend terugkomen en je moet op je tellen passen. Je komt weer met alles in

aanraking, dat is best moeilijk.' Een ander geeft in dit verband te kennen: 'De boven-

bouw was zwaarder dan verwacht. Je dénkt vrijheid te hebben, maar die heb je niet.'

Twee deelnemers vinden de bovenbouw om deze reden zelfs zwaarder dan de

onderbouw. Zoals een van de twee het verwoordt: 'In de bovenbouw begon de straf-

medescholieren gaan lekker naar huis, jij moet naar de "gevangenis". Tussen vrije

35 Men dient zich te realiseren dat het hier de mening betreft van deelnemers die het totale JwI-traject

hebben afgemaakt. Of de afhakers in de bovenbouw er net zo over denken, valt te betwijfelen.
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mensen in is moeilijker.' De jongeren die de bovenbouw minder zwaar vinden dan

verwacht, wijzen onder andere op de grotere vrijheid, de grotere hoeveelheid vrije

tijd en het feit dat je als groep minder op elkaar zat, waardoor er minder stress en

spanning ontstond.

De meeste deelnemers vinden het verblijf in de bovenbouw nuttig en zeggen er wat

van opgestoken te hebben. De bovenbouw wordt gezien als een goede voorbereiding

op de terugkeer in de maatschappij; je leert er afspraken nakomen, je aan de regels

houden en een vast ritme doordat je iedere dag naar school, stage of werk moet. Ook

de sociale-vaardigheidstraining heeft hier volgens de jongeren aan bijgedragen.

Slechts twee deelnemers vinden dat zij niets hebben geleerd in de bovenbouw: 'Het

is gewoon je straf uitzitten, met als voordeel dat je elk weekend verlof hebt.' En: 'Ik

heb niks geleerd. Je krijgt alleen de ruimte om je te realiseren wat je wilt.'

Gevraagd naar de positieve en negatieve aspecten van de bovenbouw, worden als

positieve aspecten genoemd: 'Je werkt aan je verleden', 'Je krijgt dagritme en leertje

aan de regels te houden, je leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijk te zijn',

'Je hebt weer een sociaal leven', 'Er wordt voor een opleiding, voor werk gezorgd'.

Negatieve punten zijn volgens de deelnemers: 'Je staat tussen twee werelden in: de
maatschappij en justitie', 'De tijdsduur van de bovenbouw is te lang', 'Er is te weinig

vrijheid en er wordt te weinig gesport'. Hierbij moet worden aangetekend dat vier

van de elf deelnemers in het geheel geen negatieve aspecten weten te noemen.

Oordeel over de extramurale fase

De bovenbouw wordt door alle deelnemers gezien als een goede voorbereiding op de

extramurale. fase. Vooral het feit dat men inmiddels gewend was aan werken of het

volgen van een opleiding wordt belangrijk geacht, evenals de daarmee gepaard

gaande regelmaat. Met andere woorden, zoals een jongen het formuleert: 'Je bent

goed bezig en zet dat buiten voort.' Bijna alle deelnemers zetten in de extramurale

fase dan ook de baan of opleiding voort waarmee zij in de bovenbouw waren gestart.

Gedurende de extramurale fase hadden alle jongeren contact met de reclasserings-

medewerker en de arbeidsconsulent van de JWI. De frequentie van deze contacten

verschilde. In het begin van de extramurale fase hadden de meeste jongeren regel-

matig contact, variërend van verscheidene keren per week tot één keer per maand.

Naarmate de extramurale fase voortduurde, nam de frequentie meestal af. Echter,

ook na afronding van de extramurale fase duurden de contacten in veel gevallen

voort. Nagenoeg alle deelnemers beoordelen de geboden begeleiding als voldoende.

Eén jongere is van mening dat de begeleiding bij het regelen van huisvesting onvol-

doende was geweest.

Algemeen oordeel over de Jeugdwerkinrichting

Gevraagd wat de Jwi voor hen heeft betekend op het gebied van huisvesting, werk of

opleiding en sociale contacten, blijken de deelnemers het minst tevreden te zijn over

het regelen van huisvesting. Een aantal jongeren is van mening dat de JWI niets of
onvoldoende heeft gedaan op dit terrein. Dit in tegenstelling tot het (helpen) regelen
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van een opleiding of werk. Daarbij is de JWI volgens de meeste deelnemers zeer

zeker van nut geweest. Ook met betrekking tot (het verbeteren van) sociale vaardig-

heden is men te spreken over de JWI. Een aantal jongeren zegt veel te hebben gehad

aan de trainingen op dit gebied.

Negen van de elf deelnemers zijn van mening dat hun deelname aan de JWI uitein-

delijk heeft opgeleverd wat zij ervan hadden verwacht. Hier voegt een jongere overi-

gens aan toe dat voor hem het voornaamste doel is geweest, snel(ler) uit een gewoon

huis van bewaring te komen en weekendverlof te krijgen na drie maanden. De ande-

re acht deelnemers relateren hun positieve mening over de JWI aan hun verwachtin-

gen omtrent werk, opleiding en huisvesting. Van de resterende twee deelnemers

vindt er één dat de JWI slechts gedeeltelijk heeft opgeleverd wat hij ervan verwacht

had, namelijk wel een opleiding en werk, maar geen huisvesting. De ander is niet

tevreden. Hij had meer hulp en begeleiding verwacht op het gebied van werk.

Volgens hem is de JWI een goed project, maar zou het meer kunnen betekenen voor

de deelnemers:'( ... ) er kan veel meer!'

De vooraf verschafte informatie over de JWI is volgens de geïnterviewden groten-

deels correct. Kritische kanttekeningen betreffen voornamelijk de te verwachten

duur van het verblijf in de onderbouw en de bovenbouw, die naar de mening van

sommigen onduidelijk was. Eén jongere is niet te spreken over de vooraf verschafte

informatie: 'Veel sport en een opleiding is het enige wat niet is gelogen.'

Gevraagd naar suggesties voor verbetering van het programma van de JWI lopen de

meningen uiteen. De meeste deelnemers zijn van mening dat het programma op

hoofdlijnen goed is. Een paar keer wordt opgemerkt dat het programma meer op de

individuele jongere zou moeten worden afgestemd, zeker in de laatste fase van de

onderbouw, wanneer de overgang naar de bovenbouw eraan zit te komen. Ook

stellen sommige jongeren voor, meer (vrijetijds)activiteiten in de bovenbouw te

organiseren.

Van de elf jongeren heeft er maar een 'in wezen' spijt van zijn keuze voor de JWI:

'Indien ik geweten had wat ik nu weet, dan had ik het niet gedaan.' De overige tien

deelnemers vinden dat zij achteraf gezien de juiste keuze hebben gemaakt.
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Resultaten van Binnenste Buiten

Om te kunnen beoordelen hoe goed of hoe slecht de resultaten van het experiment
met de Jeugdwerkinrichting zijn, is tevens informatie verzameld over de deelnemers

en over de resultaten van het Binnenste-Buitenproject van PTK De Corridor. Zoals in

hoofdstuk 2 is aangegeven, heeft ook dit project als doel het naar een plaats op de

arbeidsmarkt toe leiden van jongvolwassenen die met justitie in aanraking zijn

gekomen. De opzet van het project en het moment waarop de interventie aanvangt,

verschillen echter aanzienlijk van die van de JWI. Bovendien staat het project open

voor deelnemers uit het gehele land. De vraag is of deze verschillen in opzet en werk-

wijze zijn terug te vinden in de resultaten van het project. Alvorens op de uitkom-

sten van het Binnenste-Buitenproject in te gaan, wordt eerst beschreven hoe de

groep deelnemers aan Binnenste Buiten eruitziet. Aangegeven wordt waarin de

Binnenste-Buitendeelnemers overeenkomen en waarin ze verschillen met de JWI-
deelnemers.

4.1 Kenmerken van de deelnemers

Vanaf de start van het project tot 1 januari 1996 zijn in het Binnenste-Buitenproject

in totaal 240 personen ingestroomd. Overeenkomstig de landelijke bestemming van

PTK De Corridor waren de deelnemers afkomstig uit alle arrondissementen van het

land. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leverden evenwel de meeste deelnemers

(elk meer dan 10%), gevolgd door Arnhem, Breda en 's-Hertogenbosch. Onder de

240 deelnemers waren 83 zelfmelders (35%) en 157 detentiefaseerders (65%).36

4.1.1 Achtergrondkenmerken

De deelnemers aan Binnenste Buiten variëren in leeftijd tussen de 18 en 25 jaar.

De gemiddelde leeftijd bedraagt bijna 21 jaar, iets hoger dus dan van de deelnemers

aan de Jeugdwerkinrichting. Ook wat betreft etnische achtergrond valt er een klein

verschil te constateren. Van de deelnemers aan Binnenste Buiten is namelijk ruim

de helft van Nederlandse afkomst. Dit is 11% meer dan onder de JWI-deelnemers.

Het percentage jongeren met een Surinaamse achtergrond is bijna de helft lager

dan bij de JWI.37 De woonsituatie van de deelnemers ten tijde van hun arrestatie

c.q. voorafgaand aan hun detentie geeft eveneens enkele verschillen te zien. Van de

36 Voorzover relevant zal in de tekst melding worden gemaakt van eventuele verschillen en overeen-

komsten tussen de zelfmelders en detentiefaseerders.

37 Vrijwel dezelfde percentages krijgen we als we, binnen de groep Binnenste-Buitendeelnemers, de

zelfmelders met de detentiefaseerders vergelijken.
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Tabel 13: Voornaamste dagbesteding voor Binnenste Buiten
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dagbesteding N %

opleiding 18 8

werk 47 22

geen werkopleiding 143 66

militaire dienst 6 3

totaal 214* 100

Van 26 Binnenste-Buitendeelnemers is de voornaamste dagbesteding onbekend.

deelnemers aan Binnenste Buiten woonde 29% voorheen zelfstandig en had 8% geen

vaste woon-of verblijfplaats. Bij de JWI-deelnemers was dit in beide gevallen 17%.

De werk- of opleidingssituatie voorafgaand aan de arrestatie/detentie van de Bin-

nenste-Buitendeelnemers staat vermeld in tabel 13. Het aantal Binnenste-Buiten-

deelnemers dat een baan heeft, ligt 10% hoger dan onder de JWI-deelnemers. Het

aantal deelnemers zonder vaste dagbesteding - twee derde van alle jongeren - ligt

7% lager.38 Ook wat het bereikte opleidingsniveau betreft, scoren de deelnemers aan

Binnenste Buiten wat beter dan die aan de JWI. Van eerstgenoemden heeft namelijk

een derde zijn middelbare schoolopleiding voltooid, tegenover een kwart van de

JWI-deelnemers. De voltooide opleidingen liggen voornamelijk op het niveau van

het voorbereidend beroepsonderwijs.

Op het gebied van werkervaring verschillen de groepen nauwelijks van elkaar. Net

als van de JWI-deelnemers heeft ruim drie kwart van de Binnenste-Buitendeel-

nemers in het verleden al eens gedurende korte of langere tijd gewerkt. Meestal ging

het daarbij om tijdelijk werk via uitzendbureaus gedurende gemiddeld in totaal

negen maanden. Van de Binnenste-Buitendeelnemers had 14% eerder een vast

dienstverband.
Overmatig alcohol- of druggebruik dan wel gokken komt, voorzover uit de dossiers

valt na te gaan, onder de Binnenste-Buitendeelnemers minder vaak voor (21%) dan

onder de IWI-deelnemers (42%). Het verschil tussen beide groepen doet zich vooral

voor bij softdruggebruik. Van de Binnenste-Buitendeelnemers zou 10% voor zijn

arrestatie/detentie overmatig softdrugs hebben gebruikt, tegenover iets meer dan

30% van de JWI-deelnemers. Zo'n 10% van de Binnenste-Buitendeelnemers had

problemen met het gebruik van alcohol of harddrugs of met gokken.

4.1.2 Delinquent gedrag

Uit de strafdossiers van de uitgangszaak en uit de registratiekaarten van PTK De

Corridor kan het volgende worden afgeleid over het delinquente gedrag van de

Binnenste-Buitendeelnemers.

38 Deze verschillen zijn overigens niet significant.
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Justitieel verleden

Voorafgaand aan de uitgangszaak - dat wil zeggen, aan het politie-/justitiecontact

dat leidde tot hun detentie in PTK De Corridor - was 86% van de Binnenste-Buiten-

deelnemers al eens met justitie in aanraking geweest.39 Het aantal eerdere justitie-

contacten varieert van 1 tot 35 en bedraagt gemiddeld 7. Deze cijfers verschillen niet

significant van die onder de JWI-deelnemers (90% met gemiddeld 8 eerdere contac-

ten). Wel valt er een significant verschil te constateren tussen de zelfmelders en de

detentiefaseerders van Binnenste Buiten. Onder de zelfmelders ligt het gemiddelde

aantal eerdere justitiecontacten op 8, onder de detentiefaseerders op 6 (p=0,05).

Het percentage Binnenste-Buitendeelnemers dat eerder veroordeeld is, is even groot

als onder de JWI-deelnemers, namelijk 80. Het gemiddelde aantal eerdere veroorde-

lingen ligt echter lager. De Binnenste-Buitendeelnemers met eerdere justitiecontac-

ten zijn gemiddeld twee keer eerder veroordeeld, de JWI-deelnemers gemiddeld drie

keer.40 Bijna de helft van de eerder veroordeelde Binnenste-Buitendeelnemers heeft

al eens een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gekregen. Gemiddeld duurde.deze

vrijheidsstraf 4,5 maanden, significant korter dan bij de JWI-deelnemers (bijna 7

maanden).41

Gepleegde feiten

Uit het proces-verbaal van de politie kan worden afgeleid dat de Binnenste-Buiten-

deelnemers indertijd zijn aangehouden op verdenking van één (37%) tot meer dan

honderd delicten. Net als bij de JWI-deelnemers wordt het gemiddelde van acht

delicten omhoog getrokken door een kleine groep 'veelplegers'. De mediaan laat

namelijk zien dat de helft van de Binnenste-Buitendeelnemers van maximaal drie

delicten verdacht werd, evenveel als onder de JWI-deelnemers.

Tabel 14 vermeldt het zwaarstbedreigde delict volgens het Wetboek van Strafrecht

dat in het proces-verbaal van de politie staat vermeld. Het percentage Binnenste-

Buitendeelnemers dat is aangehouden op verdenking van diefstal met geweld, is

bijna de helft lager dan onder de JWI-deelnemers. Inbraak, (poging tot) doodslag en

overtreding van de Opiumwet liggen daarentegen elk 6% tot 7% hoger dan onder de

JwI-deelnemers. Nemen we bedreiging, (poging tot) moord/doodslag, zware mishan-

deling, diefstal met geweld en afpersing samen, dan kunnen we constateren dat 55%

van de Binnenste-Buitendeelnemers is aangehouden op verdenking van geweld

tegen personen, tegenover 70% van de JWI-deelnemers. Dit verschil is overigens

(net) niet significant (p=0,07).

Materiële schade is, voorzover bekend, veroorzaakt door 160 Binnenste-Buitendeel-

nemers (71%). De toegebrachte schade loopt uiteen van ƒ13 tot meer dan een mil-

joen en bedraagt gemiddeld ruim ƒ50.000. De mediaan laat zien dat de helft van de

39 Deze gegevens hebben betrekking op 225 van de 240 deelnemers. Van 15 deelnemers was het straf-

dossier niet beschikbaar.

40 F=7,57; df=1; p=0,01.

41 F=7,02; df=1; p<0,01.



Hoofdstuk 4

Tabel 14: Zwaarstbedreigde delict van de uitgangszaak van de Binnenste-Buiten-

deelnemers

omschrijving delict (art. WvSr.)

openlijk geweld (art. 141)

brandstichting (art. 157)

verkrachting, aanranding (artt. 242, 246)

bedreiging (art. 285)

(poging tot) doodslag (art. 287)

(poging tot) moord (art. 289)

zware mishandeling (art. 302)

valsheid in geschrifte (art. 225)

diefstal in vereniging / d.m.v. braak (art. 311)

diefstal met geweld (art. 312)

afpersing (art. 317)

opzetheling (art. 416)

handel/smokkel in harddrugs (art. 611)

totaal

' Waarvan 57 keer in vereniging gepleegd.

" Waarvan 37 keer in vereniging gepleegd.

62

N %

3 1

7 3
2 1

3 1

18 8
4 2

3 1

2 1

68 30

49' 22

48** 21

1 1

17 8

225 100

deelnemers voor maximaal ƒ10.000 heeft gestolen, geheeld, vernield of verduisterd.

Lichamelijk letsel is gemeld in de processen-verbaal van 65 deelnemers (29%). Net

als bij de deelnemers aan de JWI is in twee derde van de gevallen alleen sprake van

pijn of kon worden volstaan met een eenmalige behandeling van het slachtoffer.

Na hun aanhouding door de politie is 85% van de Binnenste-Buitendeelnemers in

preventieve hechtenis genomen. Het gaat om 94% van de detentiefaseerders en 65%

van de zelfmelders. De gemiddelde duur (en de mediaan) van de voorlopige hechte-

nis bedraagt bijna 3,5 maanden, nagenoeg even lang als bij de JWI-deelnemers.42

Voegingen van eerder of later ingeschreven zaken bij de uitgangszaak komen voor

bij 63 Binnenste-Buitendeelnemers (26%). Doorgaans gaat het, net als bij de JWI-

deelnemers, om twee eerder ingeschreven strafzaken die betrekking hebben op in

totaal zes delicten, veelal vermogensmisdrijven. De toegebrachte schade in de

gevoegde zaken, waarvan sprake is bij 45 deelnemers, varieert van ƒ300 tot meer dan

een ton (mediaan = f 5.000). Letsel komt voor bij 10 van de 63 deelnemers met ge-

voegde zaken. In 3 gevallen was het letsel dermate ernstig, dat meermalen behande-

ling noodzakelijk was. Tabel 15 geeft de gemiddelde ernstscores van de Binnenste-

Buitendeelnemers weer, berekend op basis van een aantal kenmerken van de uit-
gangszaak, het justitiële verleden en eventuele gevoegde zaken (zie bijlage 3). Uit de

scores, die een indicatie geven van de ernst van de gepleegde feiten, valt af te leiden

42 De detentiefaseerders zijn gemiddeld significant langer vastgehouden dan de zelfmelders. Bij eerst-

genoemden duurde de preventieve hechtenis gemiddeld vier maanden. Dit is twee maanden meer dan

bij de zelfmelders (F=23,10; df=1; p<0,01).
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Tabel 15: Gemiddelde ernstscore van de Binnenste-Buitendeelnemers

63

Binnenste-Buitendeelnemers gemiddelde ernstscore N

zelfmelders 21,4 69
detentiefaseerders 20,6 156

totaal 20,9 225

F=0,693; df=1; p=0,41

dat de zelfmelders voor gemiddeld iets ernstigere feiten in PTK De Corridor zijn

geplaatst dan de detentiefaseerders. Het verschil is echter niet significant. De

gemiddelde ernstscore van de Binnenste-Buitendeelnemers is wel significant lager

dan die van de JWI-deelnemers. Laatstgenoemden hebben met een gemiddelde

ernstscore van 23,2 aanzienlijk ernstigere feiten gepleegd dan de Binnenste-Buiten-

deelnemers.43

Kijken we naar de opgelegde straffen die de Binnenste-Buitendeelnemers uitzaten,

dan kunnen we constateren dat de zelfmelders gemiddeld bijna 8 maanden onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen en de detentiefaseerders ruim

22 maanden.44 In bijna de helft van de gevallen gaat het daarbij om twee of meer

sancties die direct na elkaar ten uitvoer zijn gelegd, zoals twee onvoorwaardelijke

gevangenisstraffen of een onvoorwaardelijke gevangenisstraf plus subsidiaire

hechtenis of een tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke

gevangenisstraf.

4.2 Kenmerken van de gevolgde Binnenste-Buitentrajecten

Tabel 16 laat de afloop van de 240 Binnenste-Buitentrajecten zien. De in de tabel

vermelde duur van de afgemaakte trajecten is berekend door de duur van de deel-

name aan Binnenste Buiten tijdens de detentie te vermeerderen met 6 maanden

,nazorg'. 45 De duur van de afgebroken trajecten is vastgesteld aan de hand van de

start- en mislukkingsdatum van de trajecten. In tegenstelling tot de JWI laat Binnen-

ste Buiten een aanzienlijke variatie in duur van de voltooide trajecten zien: van 6 tot

15 maanden. De trajecten die tijdens de detentie in PTK De Corridor zijn gestopt,

hebben tussen de 2 weken en 5 maanden geduurd. De 17 afhakers in de nazorgfase

hadden in totaal tussen de 3 en 13 maanden arbeidstoeleiding achter de rug toen het

43 F=8,8; df=1; p<0,01. Het verschil in gemiddelde ernstscore tussen beide groepen is vooral toe te

schrijven aan (het verschil in) de maximale strafbedreiging op het zwaarste delict uit het proces-verbaal

van de uitgangszaak.

44 De detentietijd - de opgelegde straf(fen) minus de vervroegde invrijheidstelling (voorzover van

toepassing) - bedraagt gemiddeld ruim 5,5 maanden voor de zelfmelders en ruim 14,5 maanden voor de

detentiefaseerders.

45 Gemiddeld zaten de Binnenste-Buitendeelnemers 5 maanden in PTK De Corridor gedetineerd; dit geldt

zowel voor de detentiefaseerders als voor de zelfmelders.
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Tabel 16: Afloop van de Binnenste-Buitentrajecten, inclusief gemiddelde duur van het

traject (N=240)

afloop

afgemaakt

uitgevallen tijdens detentie

uitgevallen tijdens 'nazorg'

liep nog (op 1-1-1996)

gem. duur N %

10 maanden 163 68
2 maanden 51 21
6 maanden 17 7

4 maanden 9' 4

Het kleine aantal nog lopende trajecten is toe te schrijven aan het feit dat de informatie over het verloop en de

afloop van de trajecten pas eind september 1996 is verzameld. Toen waren de meeste trajecten reeds

beëindigd.

Binnenste-Buitentraject werd stopgezet.47 Uit tabel 16 kan worden opgemaakt dat

twee derde van de trajecten is voltooid en ruim een kwart is afgebroken. De uitval

vond voornamelijk plaats tijdens het verblijf in PTK De Corridor. Motivatiegebrek,

(straf) overplaatsing en ontvluchting respectievelijk niet terugkeren van weekend-

verlof zijn de voornaamste redenen voor uitval. De modaliteit - detentiefasering of

zelf melden - blijkt, net als bij de JWI, niet van invloed te zijn op de afloop van de

deelname aan het project. Hetzelfde geldt voor de leeftijd van de deelnemers en

eventuele eerdere werkervaring. De dagbesteding voorafgaand aan de arrestatie c.q.

detentie maakt wel verschil. Net als bij de JWI maakten de deelnemers die voorheen

schoolgaand waren, werkten of in militaire dienst zaten het Binnenste-Buitentraject

vaker af (80%) dan deelnemers zonder vaste dagbesteding (56%). Een belangrijk

verschil ten opzichte van de IWI-deelnemers is dat de gemiddelde ernstscore van

de afmakers van Binnenste Buiten niet significant afwijkt van die van de afhakers.

Verder blijkt dat deelnemers met een Nederlandse achtergrond het Binnenste-

Buitentraject vaker afmaakten dan degenen met een niet-Nederlandse achtergrond

(te weten 78% respectievelijk 63%; p=0,01). Hetzelfde geldt voor deelnemers met een

voltooide middelbare schoolopleiding in vergelijking met deelnemers die hun oplei-

ding hebben afgebroken.48 Overmatig gebruik van alcohol of drugs of gokverslaving

hangt bij Binnenste-Buitendeelnemers, in tegenstelling tot bij de JWI-deelnemers,

niet samen met de afloop van het traject.

4.2.1 Inhoud van het traject tijdens detentie

De deelnemers startten gemiddeld een maand na plaatsing in PTK De Corridor met

het arbeidstoeleidingstraject. Aan 57% van de deelnemers is eerst het zogenaamde

zelfonderzoek afgenomen. Een zelfde percentage volgde het loopbaanadviespro-

gramma teneinde hun wensen, mogelijkheden en capaciteiten op het gebied van

47 De mediaan van de duur van het Binnenste-Buitentraject verschilt weinig van het gemiddelde. Daarom

is deze maat niet in tabel 16 vermeld.

48 Van de deelnemers met een voltooide middelbare schoolopleiding maakte 80% het Binnenste-Buiten-

traject af, van de degenen zonder voltooide opleiding 65% (p=0,02).
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Tabel 17: Invulling arbeidstoeleidingstraject tijdens verblijf in PTK De Corridor

65

invulling traject N %

opleiding 40 17

werk 93 39

opleiding + werk 28 12

regulier programma langverblijfpaviljoen 79 33

totaal 240 100

werk en/of opleiding in kaart te brengen. Tabel 17 geeft aan wat de voornaamste

activiteit was die de Binnenste-Buitendeelnemers tijdens hun verblijf in PTK de

Corridor ondernamen. Iets meer dan de helft van de deelnemers was geplaatst in

een IDEE-paviljoen met een (meer) individueel programma. De rest (107) verbleef in

een 'gewoon' langverblijfpaviljoen. Van hen volgden de meesten het reguliere pro-

gramma van gezamenlijke arbeid, sport en vorming. Twintig deelnemers die in een

langverblijfpaviljoen waren geplaatst, volgden een opleiding, veelal bij het centrum

Vakopleiding of een korte opleiding tot heftruckchauffeur. Acht andere deelnemers

uit een langverblijfpaviljoen verrichtten werk bij een externe werkgever of bij de

huishoudelijke dienst of het speeltuinproject van PTK De Corridor.

Van de in totaal 68 deelnemers die tijdens hun verblijf in PTK De Corridor, onder

andere, een opleiding volgden, zijn er 33 naar het centrum Vakopleiding geweest.

Twintig deelnemers volgden een korte opleiding tot heftruckchauffeur, waarna de

meesten van hen aan de slag zijn gegaan bij een externe werkgever of in het hout-

bedrijf van PTK De Corridor. Andere opleidingen, die minder vaak voorkwamen, zijn

de opleiding tot cateringmedewerker (drie keer, gevolgd door werk bij een extern

bedrijf), de opleiding tot dierenartsassistent (een keer), en mavo, meao, volwasse-

neneducatie, een cursus computertechniek en extra Nederlandse les. De meeste

Binnenste-Buitendeelnemers die tijdens hun verblijf in PTK De Corridor werkten,

zijn tewerkgesteld bij externe werkgevers - bijvoorbeeld als magazijnmedewerker,

keukenhulp, bouwvakker of dakdekker (totaal 79 deelnemers) - of in het speeltuin-

project van de penitentiaire inrichting (31 deelnemers). Zes hebben in de huishoude-

lijke dienst van PTK De Corridor meegedraaid, vijf anderen hebben in het houtbedrijf

van de inrichting gewerkt.

4.2.2 Inhoud van het traject tijdens de nazorgfase

Tabel 18 geeft de situatie van de deelnemers weer kort na hun vertrek uit PTK De

Corridor. De 51 deelnemers die tijdens hun verblijf in de inrichting zijn afgehaakt,

zijn buiten beschouwing gelaten. Zoals uit de tabel valt af te leiden, had ruim de

helft van de deelnemers een baan of opleiding na vertrek uit de penitentiaire inrich-

ting. Van hen vonden er 65 werk, veelal via uitzendbureaus. Van de 65 deelnemers

werkten er 12 in het kader van het Jeugdwerkgarantieplan, 6 anderen via een
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Tabel 18: Situatie kort na vertrek uit PTK De Corridor

situatie na PTK De Corridor

werk/opleiding

ingeschreven bij het arbeidsbureau

naar P01/dagdetentielDTC/RETour

tijdelijk naar geboorteland

geen werk/opleiding (meer)

onbekend

totaal

66

N %

101 53

46 24

25 13

4 2

7 4

6 3

189 100

leerwerkbank. Zesendertig deelnemers volgden een opleiding, van wie de meesten

naar het centrum Vakopleiding of naar de vakopleidingen van huis van bewaring

Havenstraat in Amsterdam gingen. De 7 deelnemers die met hun werk of opleiding

gestopt waren, hebben zich na hun ontslag uit PTK De Corridor niet meer bij het

arbeidsbureau of het centrum Vakopleiding in hun regio gemeld.

4.2.3 Situatie aan het eind van de nazorgfase: de resultaten van Binnenste

Buiten

Na vertrek uit PTK De Corridor loopt de begeleiding van de deelnemers nog een half

jaar door. Tijdens deze nazorgfase neemt het Binnenste-Buitenteam op gezette

tijden contact op met de deelnemer (en zijn VIP, zie paragraaf 2.2.2). Er wordt nage-

gaan hoe het werk of de opleiding van de deelnemer verloopt en op welke manier

eventuele problemen gezamenlijk kunnen worden opgelost. Heeft de deelnemer na

vertrek uit PTK De Corridor nog geen geschikte baan of opleiding, dan wordt de

nazorgfase (tevens) gebruikt om de bemiddeling naar werk of opleiding voort te

zetten. De bedoeling is dat iedere deelnemer aan het eind van de nazorgfase over

een geschikte baan of een opleiding met baanperspectief beschikt. Kijken we naar de

situatie van de deelnemers een half jaar na vertrek uit PTK De Corridor, dan ontstaat

het beeld zoals weergegeven in tabel 19. Van de 46 deelnemers die kort na vertrek

uit PTK De Corridor nog als 'direct bemiddelbaar' bij het arbeidsbureau stonden

ingeschreven (tabel 18), hadden er 13 een half jaar later een baan of een opleiding.

Van hen wachtten er 20 nog steeds op bemiddeling. Ook het omgekeerde komt voor:

8 deelnemers zijn in het half jaar na hun vertrek uit PTK De Corridor gestopt met hun

opleiding of hun werk en zijn sindsdien werkloos. Van de 25 die vanuit PTK De Corri-

dor in een penitentiaire open inrichting (POI), een inrichting voor dagdetentie, in

het Dagtrainingscentrum (DTC) of RETour zijn geplaatst, waren er 16 een half jaar

later aan het werk of bezig met een opleiding. De voornaamste redenen voor uitval

tijdens de nazorgfase zijn gebrek aan motivatie, zich niet houden aan afspraken en

het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats.

In tabel 20, tot slot, zijn de resultaten van de arbeidstoeleiding van de Binnenste-

Buitendeelnemers nog eens op een rij gezet. De tabel heeft betrekking op trajecten
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Tabel 19: Situatie ± half jaar na vertrek uit PTK De Corridor

situatie na ± half jaar 'nazorg'

werk/opleiding

ingeschreven bij het arbeidsbureau

geen werk/opleiding (meer)

uitgevallen tijdens nazorg

n.v.t., nog geen half jaar in nazorg

onbekend

totaal

67

N %

114 60

24 13

10 5

17 9

4- 2

20 11

189 100

Het gaat hier om 4 van de 9 deelnemers die in september 1996 nog met het Binnenste-Buitentraject bezig waren

(tabel 16). De overige 5 waren toen wel al langer dan een halfjaar uit PTK De Corridor; 4 van hen hadden een

opleiding of een baan, de vijfde had geen werk/opleiding (meer).

Tabel 20: Uitkomsten arbeidstoeleidingstraject Binnenste Buiten (beëindigde

trajecten)

resultaat deelname Binnenste Buiten N %

traject voltooid

situatie na ca. half jaar

163 71

werk/opleiding 110 48
geen werk/opleiding (meer) 9 4
ingeschreven arbeidsbureau 24 10
onbekend 20 9

traject afgebroken

moment van uitval

68 29

tijdens verblijf PTK De Corridor 51 22
tijdens nazorg 17 7

totaal 231 100

die beëindigd zijn, hetzij met positief hetzij met negatief resultaat. Zoals uit de tabel

kan worden opgemaakt, is bijna de helft van de deelnemers - uiteindelijk - aan een

baan of een opleiding geholpen. Negen procent is uit beeld verdwenen; het is

onbekend wat er van hen terecht is gekomen. De rest (43%) is tussentijds afgehaakt

of heeft een half jaar na vertrek uit PTK De Corridor (nog steeds) geen passende baan

of opleiding (meer).

Vergelijken we het resultaat van de deelname aan Binnenste Buiten na voltooiing

van het totale traject met de werk- of opleidingssituatie van de deelnemers voor

aanvang van de detentie, dan kunnen we het volgende constateren. Van de deel-

nemers die een half jaar na detentie een baan of opleiding hadden, had, voorzover

bekend, 40% ook voorheen al een baan of opleiding. Het is niet duidelijk of bij hen

gesproken kan worden van een verbetering van hun werk- of opleidingssituatie

vergeleken met de situatie voor hun detentie. Bij de overige afmakers met een baan
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of opleiding aan het eind van de nazorgfase is wel sprake van een duidelijke verbete-

ring van de werk- of opleidingssituatie. Zo zijn bijvoorbeeld 52 van de 73 deelnemers

(71%) die geen vaste dagbesteding hadden voorafgaand aan hun detentie, via het

Binnenste-Buitenproject aan een baan of opleiding geholpen. Het aantal deel-

nemers dat voorheen werkte of een opleiding volgde en na afloop van het Binnenste-

Buitentraject (nog) geen vaste dagbesteding (meer) had, bedraagt 10 (oftewel 6% van

alle afmakers).

4.3 Binnenste Buiten vergeleken met de JWI

Vergelijken we de deelnemers aan Binnenste Buiten met die aan de Jeugdwerk-

inrichting, dan kunnen we constateren dat ze maar weinig van elkaar verschillen

wat betreft hun achtergrondkenmerken. Met uitzondering van overmatig softdrug-

gebruik, dat overigens niet van invloed blijkt te zijn op het slagen of mislukken van

de arbeidstoeleiding, is het verschil tussen beide groepen op geen van de beschre-

ven kenmerken groter dan 10% tot 15%. Wat betreft de ernst van de gepleegde feiten,

valt er wel een significant verschil waar te nemen. Gemeten naar het totale aantal

gepleegde feiten, de maximale strafbedreiging op het zwaarste delict van de uit-

gangszaak, de totale omvang van de toegebrachte schade en letsel en het justitiële

verleden vormen de JWI-deelnemers een'zwaardere' categorie delinquenten dan de

Binnenste-Buitendeelnemers (zie paragraaf 4.1.2). Bovendien blijkt het voltooien of

mislukken van de JwI-trajecten samen te hangen met de ernst van het delinquente

gedrag. De afhakers van de jwi hebben namelijk een significant hogere gemiddelde

ernstscore dan de afmakers.49 Laatstgenoemden zijn in dit opzicht vergelijkbaar met

de 'doorsnee'-Binnenste-Buitendeelnemer.

Kijken we vervolgens naar de resultaten van beide projecten, dan kunnen we consta-

teren dat deze elkaar niet veel ontlopen. Van de JWI-trajecten die in de onderzochte

periode voltooid konden worden, is precies de helft afgemaakt. Elk van deze deel-

nemers had een baan of opleiding na voltooiing van het JWI-traject. Van de 231

deelnemers aan Binnenste Buiten die in de onderzochte periode hun arbeidstoelei-

dingstraject hebben beëindigd, had eveneens de helft een baan of opleiding aan het

eind van het traject (dat wil zeggen, aan het eind van de nazorgfase). Of het predi-

kaat'deelname succesvol' ook van toepassing moet worden geacht op de 24 deel-

nemers die na een half jaar nog als direct bemiddelbaar bij het arbeidsbureau

stonden ingeschreven, is discutabel. Weliswaar hebben zij het Binnenste-Buiten-

traject afgemaakt, maar dit heeft niet geresulteerd in een passende baan of opleiding

binnen een half jaar na ontslag uit PTK De Corridor, zoals de bedoeling was.

De vraag die zich opdringt, is of de resultaten van Binnenste Buiten veranderen

indien rekening wordt gehouden met het verschil in 'zwaarte' van de deelnemers.

Immers, de Binnenste-Buitendeelnemers zijn wat betreft de ernst van hun delin-

49 Te weten 21,9 respectievelijk 25,1; zie ook tabel 12.



Resultaten van Binnenste Buiten 69

quente gedrag te vergelijken met de deelnemers die de JWI hebben afgemaakt, maar

aanzienlijk 'lichter' dan de afhakers van de JWI. Interessant is om te bezien of Bin-

nenste Buiten nog steeds tot min of meer dezelfde resultaten leidt als de JWI, indien

het gaat om jongeren bij wie sprake is van bovengemiddeld ernstig delinquent

gedrag. Om deze vraag te beantwoorden, zijn de deelnemers aan beide projecten

ingedeeld in twee segmenten: een 'licht' en een 'zwaar' segment. Deze indeling is

gebaseerd op de mediaan van de ernstscores van de JWI-deelnemers. Volgens deze

centrale tendentiemaat zijn de deelnemers aan de JWI op te delen in een relatief licht

segment met ernstscores van 24 of lager, en een relatief zwaar segment met ernst-

scores die variëren van 25 tot 35. Van de 19 JWI-deelnemers die in het lichte segment

vallen, hebben er 12 (63%) het arbeidstoeleidingstraject tot een goed einde gebracht.

Bij de 15 'zware' JWI-deelnemers ligt dit precies andersom: van hen is bijna twee

derde voortijdig afgehaakt. Delen we de deelnemers aan Binnenste Buiten op dezelf-

de wijze in in een licht en een zwaar segment en kijken we vervolgens naar het aan-

tal afmakers en afhakers in elk segment, dan vinden we geen verschil. Van de 159

Binnenste-Buitendeelnemers met een ernstscore van maximaal 24 - het lichte seg-

ment - heeft 49% na afloop van het half jaar nazorg een baan of een opleiding. Dit is

precies evenveel als onder de 57 Binnenste-Buitendeelnemers die op grond van hun

ernstscore gerekend kunnen worden tot het zware segment.50 Opgemerkt kan nog

worden dat de gemiddelde ernstscore van de 'zware' Binnenste-Buitendeelnemers

exact gelijk is aan die van de 'zware' JWI-deelnemers, namelijk 28,8. Bij het lichte

segment ligt de gemiddelde ernstscore van de Binnenste-Buitendeelnemers op 18,1

en van de JWI-deelnemers op 20,4 (niet significant). Deze uitkomsten suggereren dat

het Binnenste-Buitenproject, in tegenstelling tot de jeugdwerkinrichting, even

goede resultaten oplevert bij relatief 'zwaar'-delinquente jongvolwassen mannen als

bij relatief 'licht'-delinquente jongvolwassen mannen.

50 XZ<0,01; df=1; p=0,99. Kijken we alleen naar de eventuele uitval tijdens het traject, dan kunnen we

constateren dat 72% van de'lichte' en 70% van de'zware' Binnenste-Buitendeelnemers het traject heeft

afgemaakt (p=0,83).
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Vergelijking met traditioneel

gestraften

In dit hoofdstuk worden de deelnemers aan de jeugdwerkinrichting en aan Binnen-

ste Buiten vergeleken met een groep jongvolwassen mannen die voor vergelijkbare

feiten een 'traditionele' onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 tot 24 maanden

moe(s)ten ondergaan. Bij deze vergelijking staan twee vragen centraal. Ten eerste:

lijkt plaatsing in de JWI, gezien de ernst van de gepleegde feiten, inderdaad een

alternatief te zijn voor 6 tot 24 maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf? In hoe-

verre zijn de traditioneel gestraften en de deelnemers aan Binnenste Buiten in dit

opzicht vergelijkbaar?

De tweede vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is of deelname aan de JWI

respectievelijk aan Binnenste Buiten heeft geleid tot minder recidive dan het onder-

gaan van een traditionele gevangenisstraf. Hiertoe zal worden ingegaan op de aard,

de omvang en de snelheid van eventuele nieuwe politiecontacten na afloop van de

interventie.
Om te kunnen nagaan of de onderzochte plaatsingen in de JWI een onvoorwaarde-

lijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden hebben vervangen, zijnde JWI-deelnemers

vergeleken met een groep van 90 jongvolwassen mannen die in 1994 of 1995 veroor-

deeld zijn tot een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minimaal een half

en maximaal twee jaar. De vergelijkingsgroep is geselecteerd met behulp van

Rapsody, het beleidsinformatiesysteem van het openbaar ministerie. Eerst zijn alle

strafzaken tegen jongvolwassen mannen in de arrondissementen Alkmaar, Almelo,

Amsterdam, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam geselecteerd die resulteerden in een

onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 tot 24 maanden. Vervolgens is per arron-

dissement een aselecte steekproef getrokken, die wat grootte betreft overeenkomt

met het aantal onderzochte JwI-deelnemers uit dat arrondissement. Aangezien het

JWI-traject 15 maanden duurt en deelname geschiedt op vrijwillige basis, lag het

voor de hand om te veronderstellen dat plaatsing in de JWI eerder een vrijheidsstraf

van 12 tot 24 maanden zal vervangen dan een vrijheidsstraf van 6 tot 12 maanden.

Om die reden is bij het samenstellen van de vergelijkingsgroep extra geselecteerd op

personen met een straf van een tot twee jaar. Jongvolwassenen met een vrijheids-

straf van 12 tot 24 maanden maken dan ook bijna tweederde deel uit van de verge-

lijkingsgroep. De rest van de personen uit de vergelijkingsgroep is indertijd veroor-

deeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 tot 12 maanden. Met behulp

van de parketnummers die in Rapsody staan vermeld, zijn vervolgens de straf-

dossiers opgevraagd die behoren bij de uitgangszaak van de geselecteerde personen

(het politie-/justitiecontact dat leidde tot het opleggen van de onvoorwaardelijke
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gevangenisstraf).50 Uit deze strafdossiers is informatie verzameld over de kenmer-

ken van de jongeren en de aard en ernst van de door hen gepleegde feiten. Deze

gegevens zijn gebruikt om de (drie) groepen onderling op 'zwaarte' te vergelijken.

Verder zijn de naam, de geboorteplaats en de geboortedatum van de traditioneel

gestraften overgenomen uit de strafdossiers om antecedenten uit het HKS te kunnen

opvragen (zie paragraaf 5.2).

5.1 Kenmerken van de traditioneel gestraften

Achtergrondkenmerken

Wat hun achtergrondkenmerken betreft, verschillen de traditioneel gestraften

weinig van de deelnemers aan de JWI en, zij het in iets mindere mate, van de deel-

nemers aan Binnenste Buiten. Zo heeft 40% van de traditioneel gestraften een Neder-

landse achtergrond, vergeleken met 41% van de JWI- en 50% van de Binnenste-

Buitendeelnemers. Bij de traditioneel gestraften ligt het percentage zonder vaste

dagbesteding ten tijde van hun arrestatie c.q. veroordeling (69%) slechts 2% lager

dan bij de JWI-deelnemers. Het percentage werkenden bedraagt 18, het percentage

schoolgaanden 9. Ook wat betreft het bereikte opleidingsniveau zijn de verschillen

tussen de groepen klein. Wel valt een verschil te constateren met betrekking tot

overmatig alcohol- of druggebruik dan wel gokken. Voorzover op basis van de infor-

matie uit de strafdossiers valt vast te stellen, is bij 54% van de traditioneel gestraften

sprake van verslaving aan drank, drugs of gokken. Bij de JWI-deelnemers en de

Binnenste-Buitendeelnemers ligt dit percentage op respectievelijk 42 en 21. In het

bijzonder het percentage harddruggebruikers ligt bij de traditioneel gestraften

significant hoger dan bij de deelnemers aan de beide arbeidstoeleidingstrajecten

(te weten 37%, tegenover iets meer dan 10% van zowel de Jwi- als de Binnenste-

Buitendeelnemers). 51

Justitieel verleden

Van de traditioneel gestraften is een ongeveer even groot deel eerder met justitie in

aanraking gekomen (84%) als van de JWI-deelnemers (90%) en de Binnenste-Buiten-

deelnemers (86%). Het aantal eerdere justitiecontacten en veroordelingen ligt bij de

traditioneel gestraften echter aanzienlijk hoger. Tabel 21 laat het (verschil in het)

justitiële verleden van de drie groepen zien. Met gemiddeld twaalf eerdere justitie-
contacten zijn de traditioneel gestraften in het verleden significant vaker met justitie

in aanraking geweest dan de beide andere groepen. Bij het gemiddelde aantal eer-

50 Uiteraard is voor iedere persoon in de vergelijkingsgroep gecontroleerd of hij eventueel heeft deel-

genomen aan de JWI of aan Binnenste Buiten.

51 X2=30,51; df=4; p<0,01. Overigens dienen deze gegevens over verslaving met de nodige voorzichtigheid

te worden gehanteerd. Vermelding van eventueel verslavingsgedrag in een strafdossier is immers

afhankelijk van de vraag of de verslaving gesignaleerd wordt, of het van belang geacht wordt om te

vermelden, enzovoort.
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Tabel 21: Eerdere justitiecontacten per groep: % personen, gemiddeld aantal

contacten en gemiddeld aantal eerdere veroordelingen

73

groep W aantal contacten" aantal veroordelingen"'

JWI (n=87) 90 8,7 2,4

Binnenste Buiten (n=225) 86 6,7 1,8

traditioneel gestraften (n=90) 84 11,8 3,1

' X2=1,59; df=2; p=0,45

F=,23; df=2; p<0,01

F=8,28; df=2; p<0,01

dere veroordelingen is (alleen) het verschil tussen de traditioneel gestraften en de

Binnenste-Buitendeelnemers significant. Ook wat betreft het aantal eerder opge-

legde (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen scoren de traditioneel gestraften

hoger (gemiddeld twee) dan de deelnemers aan de beide arbeidstoeleidingspro-

gramma's (gemiddeld één). Binnen de groep traditioneel gestraften, dat wil zeggen

tussen traditioneel gestraften met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 tot

12 maanden en die met een straf van 12 tot 24 maanden onvoorwaardelijk, zijn in

genoemde opzichten overigens nauwelijks verschillen te signaleren.

Gepleegde feiten

Kijken we naar het zwaarstbedreigde delict dat vermeld staat in het proces-verbaal

van de politie, dan kunnen we constateren dat de traditioneel gestraften wat de aard

van de gepleegde feiten betreft meer overeenkomst vertonen met de Binnenste-

Buitendeelnemers dan met de JWI-deelnemers. Zo wordt gekwalificeerde diefstal het

meest frequent genoemd als zwaarstbedreigde delict. Ruim 34% van de traditioneel

gestraften is indertijd aangehouden op verdenking van (onder andere) diefstal met

braak en/of in vereniging gepleegd. Bij Binnenste Buiten is dit percentage nagenoeg

even hoog (30%), bij de JWI 11% lager (23%). Aan diefstal met geweld zou 18% van

de traditioneel gestraften zich volgens het proces-verbaal schuldig hebben gemaakt

(Binnenste Buiten 22%, JWI 41%). Een zelfde percentage geldt voor afpersing (Bin-

nenste Buiten 21%, JWI 25%). Het percentage verdachten van (poging tot) moord of

doodslag (12%) en handel of smokkel in harddrugs (11%) wijkt verhoudingsgewijs

eveneens weinig af van dat van de Binnenste-Buitendeelnemers (respectievelijk 10%

en 8%, tegenover 2% en 0% van de JWI-deelnemers).

Ruim 70% van de traditioneel gestraften heeft materiële schade veroorzaakt. De

schade, die varieert van tien gulden tot ruim vijf ton, bedroeg gemiddeld ƒ28.000.

De mediaan geeft aan dat de helft van de traditioneel gestraften voor maximaal

ƒ5.000 heeft gestolen, vernield, geheeld of verduisterd; vrijwel evenveel als de JWI-

deelnemers. Een kwart van de traditioneel gestraften heeft het slachtoffer van zijn

misdrijf lichamelijk letsel toegebracht. In de meeste gevallen viel het letsel mee:

voorzover er al medische behandeling nodig was, kon worden volstaan met een
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Tabel 22: Gemiddelde ernstscore van de deelnemers aan de Jeugdwerkinrichtingen,

Binnenste Buiten en de traditioneel gestraften

groep

JWI

Binnenste Buiten

traditioneel gestraften

(n=87)

(n=225)

(n=90)

74

gem. ernstscore

23,4"

20,9*

22,0

" F=4,43; df=2; p==0,01

eenmalige behandeling. In vijf gevallen was herhaalde behandeling of zelfs opname

in het ziekenhuis noodzakelijk.

Volgend op hun aanhouding door de politie is 86% van de traditioneel gestraften in

voorlopige hechtenis genomen (1% meer dan van de Binnenste-Buitendeelnemers;

de JWI-deelnemers hebben allemaal in preventieve hechtenis gezeten). Gemiddeld

duurde de voorlopige hechtenis bijna vier maanden; dit is twee weken meer dan van

beide andere groepen.

Voegingen van eerder of later ingeschreven zaken bij de uitgangszaak komen voor

bij 38 traditioneel gestraften (42%). Gemiddeld gaat het om drie zaken die betrek-

king hebben op in totaal negen delicten. Van de gevoegde zaken betreft 90% (onder

andere) vermogensmisdrijven, waarbij in de helft van de gevallen voor maximaal

ƒ6.000 schade is aangericht. Licht lichamelijk letsel, waarbij een eenmalige behande-

ling volstond, komt in totaal vijf keer voor bij voegingen.

Berekenen we op grond van de kenmerken van de uitgangszaak, het justitiële verle-

den en eventuele gevoegde zaken de ernstscore van elke jongere, dan blijken de

traditioneel gestraften gemiddeld gesproken iets minder ernstige feiten te hebben

gepleegd dan de deelnemers aan de JwI en iets ernstiger feiten dan de deelnemers

aan Binnenste Buiten. Het verschil tussen de traditioneel gestraften en de JWI-deel-

nemers is niet significant. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen de traditioneel

gestraften en de Binnenste-Buitendeelnemers. De ernstscores geven aan dat de

deelnemers aan de JwI en de jongvolwassenen die tot een traditionele onvoorwaar-

delijke vrijheidsstraf zijn veroordeeld, over het geheel genomen ongeveer even

ernstige feiten hebben gepleegd; een constatering die gebaseerd is op het aantal en

de aard van de gepleegde misdrijven, de omvang van de toegebrachte schade en het

letsel en het justitiële verleden van de betrokkenen. De gemiddelde ernstscores van

de drie groepen staan vermeld in tabel 22.

Kijken we naar de factoren die verantwoordelijk zijn voor het verschil in ernstscore

tussen de drie groepen, dan kan het volgende worden geconstateerd. Het verschil in

gemiddelde ernstscore tussen de deelnemers aan de JwI en aan Binnenste Buiten is

vooral toe te schrijven aan het verschil in strafbedreiging die voor de gepleegde

misdrijven geldt (zie ook voetnoot 43). Vergeleken met de Binnenste-Buitendeel-

nemers hebben de JWI-deelnemers zich doorgaans schuldig gemaakt aan delicten

waarop een zwaardere maximale strafbedreiging staat. De hogere gemiddelde

ernstscore van de traditioneel gestraften ten opzichte van de Binnenste-Buiten-
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deelnemers is voornamelijk toe te schrijven aan de gevoegde zaken. Het grotere

aantal delicten in de gevoegde zaken leidt tot hogere ernstscores.52 Opgemerkt kan

nog worden dat de traditioneel gestraften met een gevangenisstraf van 6 tot 12

maanden een iets lagere gemiddelde ernstscore hebben (21,3) dan de traditioneel

gestraften die 12 tot 24 maanden hebben moeten zitten (22,5). Dit verschil is echter

niet significant. Ook ten opzichte van de JWI-deelnemers is het verschil in ernstscore

van de traditioneel gestraften met een kortere en een langere vrijheidsstraf niet

significant. Deze uitkomst suggereert dat de onderzochte JwI-plaatsingen in de

plaats kunnen zijn gekomen van zowel 6 tot 12 als 12 tot 24 maanden onvoorwaar-

delijke gevangenisstraf.

5.2 Recidive

Voor het bestuderen van de recidive van de JWI-deelnemers, de Binnenste-Buiten-

deelnemers en de traditioneel gestraften is gebruikgemaakt van gegevens uit het

HKS, een geautomatiseerd opsporingssysteem dat operationeel is bij alle regio-

korpsen. Het systeem wordt gebruikt voor het registreren en koppelen van gegevens

over aangehouden verdachten en aangegeven misdrijven.53 Uitgangspunt voor de

registratie vormt het proces-verbaal dat door de politie is opgemaakt naar aan-

leiding van een strafbaar feit. Wordt een persoon aangehouden op verdenking van

een of meer misdrijven en wordt hiervan proces-verbaal opgemaakt, dan resulteert

dit in een antecedent in het HKS. Een dergelijk antecedent bevat, naast een aantal

gegevens over de dader, een korte beschrijving van het wetsartikel van het misdrijf.

Omdat een antecedent correspondeert met een aanhouding door de politie en een

aanhouding betrekking kan hebben op meer strafbare feiten, kan een antecedent

meerdan een misdrijf betreffen. Door de antecedenten te koppelen met gegevens

uit het zogenaamde misdrijvenbestand komt extra informatie over de gepleegde

feiten beschikbaar, zoals de pleegdatum van elk misdrijf. HKS-gegevens betreffen

dus de door de politie geregistreerde criminaliteit. Of de persoon voor de desbetref-

fende feiten vervolgd en eventueel veroordeeld is of wordt, staat niet vermeld in het

HKS. Wel is het zo dat feiten die bij gebrek aan bewijs door de officier van justitie zijn

geseponeerd, in principe uit het HKS worden verwijderd.

De HKS-registraties van de 25 regiokorpsen zijn eind 1996, begin 1997 door het Korps

Landelijke Politiediensten geraadpleegd op het voorkomen van antecedenten van de

jongeren uit dit onderzoek. Dit heeft 387 treffers opgeleverd. Zesendertig jongeren

blijken niet voor te komen in het HKS. Het betreft zes deelnemers aan de JWI, veer-

tien deelnemers aan Binnenste Buiten en zestien traditioneel gestraften. Kleine fou-

52 Een andere wijze van berekening van de ernstscores, waarbij bijvoorbeeld de strafbedreiging, het aantal

delicten en de toegebrachte schade niet vooraf worden gecategoriseerd en waarbij gewerkt wordt met

gestandaardiseerde scores, leidt niet tot wezenlijk andere uitkomsten; zie bijlage 3.

53 In het HKS worden gegevens geregistreerd van zowel strafrechtelijk minderjarigen (12 tot en met 17 jaar)

als strafrechtelijk meerderjarigen (18 jaar en ouder).
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ten bij het opgeven of invoeren van de personalia van de jongeren - een verkeerde

voorletter, een fout in de spelling van de achternaam of in de geboortedatum - of

omissies en 'vervuilingen' van het HKS-bestand zijn er wellicht verantwoordelijk

voor dat van deze jongeren geen enkel antecedent gevonden is (dus ook niet voor

hun plaatsing in de JWI respectievelijk hun detentie).

Van de jongeren die wel in het HKS voorkwamen, is nagegaan hoe vaak en om wat

voor reden zij na beëindiging van hun straf/projectdeelname opnieuw met de politie

in aanraking zijn gekomen. Bij de JWI-deelnemers vormt de datum waarop hun iwi-

traject is beëindigd, het startpunt voor het meten van recidive. Alle geregistreerde

politiecontacten die plaatsvonden vanaf de datum waarop de deelnemer het traject

afmaakte dan wel afhaakte, worden aangemerkt als recidive. Bij de Binnenste-

Buitendeelnemers en de traditioneel gestraften is de datum van beëindiging van de

gevangenisstraf (veelal de datum van de vervroegde invrijheidstelling) aangehouden

als startdatum voor het meten van recidive. Bij de Binnenste-Buitendeelnemers is

voor de datum van de invrijheidstelling gekozen in verband met de geringe intensi-

teit van de controle en begeleiding tijdens de nazorgfase van dit project. In tegen-

stelling tot bij de JWI, vinden er na vertrek uit PTK De Corridor in de regel alleen op

gezette tijden telefonische en soms persoonlijke contacten plaats tussen de Binnen-

ste-Buitende'elnemer en de individueel-trajectbegeleider. Voor het overige zijn de

deelnemers in principe vrij om te doen en laten wat zij willen.54 Omdat van een

aantal jongeren de einddatum van de detentie ontbrak of omdat de detentie of de

projectdeelname nog niet was afgerond, kon niet van alle jongeren die in het HKS

voorkwamen, de recidive worden bepaald. Zo zaten aan het eind van 1996 zeven

traditioneel gestraften nog vast; vier hadden kort tevoren een oproep ontvangen om

hun straf te gaan uitzitten en twee hadden zich indertijd niet gemeld bij de peni-

tentiaire inrichting. Van zestien traditioneel gestraften was onbekend of, en zo ja

wanneer, hun detentie was beëindigd. Ook van zeven Binnenste-Buitendeelnemers

ontbrak de einddatum van de detentie.55

Omdat in 1996 is doorgegaan met het verzamelen van summiere instroom-, door-

stroom- en uitstroomgegevens van de JWI-deelnemers, was het mogelijk om de

recidive te bestuderen van nagenoeg alle deelnemers die in 1994 of 1995 met een

JWI-traject waren begonnen (uiteraard voorzover zij voorkwamen in het HKS).

Slechts twee deelnemers vielen uit: een deelnemer uit Almelo en een deelnemer uit

Hoorn; beiden zaten op 1 december 1996 nog in de JWI. Combineren we de treffers

uit het HKS met de gegevens van de jongeren van wie de einddatum van de inter-

ventie bekend is, dan resteren 85 van de 93 jongeren die in 1994 of 1995 met de JWI

zijn begonnen, 221 van de 240 Binnenste-Buitendeelnemers en 51 van de 90 tradi-

54 Wordt bij de afmakers van Binnenste Buiten uitgegaan van de datum waarop de nazorgfase is beëindigd

(ongeveer zes maanden na afloop van de detentie), dan daalt het aantal recidivisten onder de

Binnenste-Buitendeelnemers met zo'n 5%.

55 Ook een uitgebreide controle via de dienst Justitiële Inrichtingen leverde geen einddata van de

gevangenisstraffen op.
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tioneel gestraften. Als peildatum voor het meten van recidive is uitgegaan van

1 december 1996.

Registratie effect

Kijken we 'sec' naar het aantal jongeren in elke groep dat sinds het einde van de

detentie of het JWI-traject opnieuw met de politie in aanraking is gekomen, dan

blijken de JWI-deelnemers minder te recidiveren (41%) dan de Binnenste-Buitendeel-

nemers (49%) en de traditioneel gestraften (51%). Dit, overigens niet-significante,

verschil moet echter worden toegeschreven aan een registratie-effect. Tussen het

moment van beëindiging van de interventie en recidive blijkt namelijk een duidelijk

verband te bestaan. Van alle jongeren die in 1994 hun detentie of traject hebben

beëindigd, is 63% opnieuw met de politie in aanraking gekomen. Onder de jongeren

van wie de interventie in 1995 eindigde, is het percentage recidivisten gedaald naar

45. Kijken we naar de jongeren die in 1996 in vrijheid zijn gesteld of hun JWI-traject

beëindigd hebben, dan heeft nog maar 25% een of meer nieuwe antecedenten in het

HKS.56 In 1996 heeft bijna 40% van de JWI-deelnemers het traject beëindigd. In veel

gevallen vond de beëindiging ervan in de tweede helft van 1996 plaats. Nemen we

daarbij in aanmerking dat er gemiddeld iets meer dan acht maanden verstreken

tussen de datum waarop het JwI-traject is beëindigd en de datum waarop het eerste
recidivedelict is gepleegd, dan zal duidelijk zijn dat althans een deel van de JWI-

deelnemers niet de'kans' of de tijd heeft gehad om in de onderzochte periode te

recidiveren. Bij de Binnenste-Buitendeelnemers en de traditioneel gestraften speelt

dit veel minder. Van deze groepen is respectievelijk 12% en 18% in 1996 in vrijheid

gesteld.57 Maar niet alleen het percentage jongeren dat in 1996 zijn detentie of

projectdeelname beëindigde, verschilt. Ook zijn er, meer in het algemeen, aanzien-

lijke verschillen te constateren in de duur van de periode waarover de recidive is

gemeten. Zo varieert de duur van de periode tussen de beëindiging van de inter-

ventie en 1 december 1996 van minder dan een maand tot maximaal bijna drie jaar.

Gemiddeld gesproken is de periode waarover de recidive is gemeten, het kortst bij

de JWI-deelnemers: 14 maanden. Bij de Binnenste-Buitendeelnemers is deze periode

de helft langer (21 maanden). De traditioneel gestraften zijn gemiddeld 17,5 maan-

den voor de recidivepeildatum in vrijheid gesteld.58

56 Dit verschil is significant: X2=26,77; df=2; p<0,01.

57 De gemiddelde recidivesnelheid - dat wil zeggen, de gemiddelde duur van de periode tussen de beëin-

diging van de interventie (de invrijheidstelling) en het plegen van het eerste recidivedelict - bedraagt

iets minder dan acht maanden voor de Binnenste-Buitendeelnemers en iets minder dan zeven maan-

den voor de traditioneel gestraften. Het verschil tussen de drie groepen is niet significant (F=0,40; df=2;

p=0,67).

58 F=22,15; df=2; p<0,01.
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Figuur 8: Percentage jongeren dat binnen 3, 6, 9 t/m 24 maanden na beëindiging,van

de interventie recidiveerde, per groep

3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd

duur meetperiode, in maanden

18 mnd 24 mnd

5.2.1 Prevalentie

Voor het berekenen van de recidiveprevalentie in elke groep is op twee manieren

met de hiervoor beschreven registratie-effecten rekening gehouden. Allereerst is

gekeken naar eventuele recidive op vaste momenten na beëindiging van de inter-

ventie. Als meetmomenten zijn hierbij gebruikt: 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden,

12 maanden, 18 maanden en 24 maanden na afloop van de detentie of het JWI-tra-

ject. Voor elke jongere die op 1 december 1996 meer dan 3, 6, 9 tot en met 24

maanden geleden uit detentie is ontslagen of zijn JWI-traject heeft beëindigd, is

nagegaan of hij tot op dat moment heeft gerecidiveerd. Het (cumulatieve) percen-

tage jongeren in elke groep dat binnen de opeenvolgende perioden recidiveerde,

staat afgebeeld in figuur 8. Uit de figuur valt op te maken dat de JWI-deelnemers

alleen in de eerste 3 maanden na de interventie beter scoren dan de jongeren uit

beide andere groepen. Gemeten over een periode van 9 tot en met 18 maanden,

verschilt het percentage recidivisten in elke groep nauwelijks van elkaar. Binnen

twee jaar na beëindiging van de interventie is 85% van de JWI-deelnemers opnieuw

met de politie in aanraking gekomen. Dit is ruim 20% meer dan van beide andere

groepen, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat het om (zeer) kleine

aantallen JwI-deelnemers en traditioneel gestraften gaat (zie tabel 23). De eventuele

verschillen in recidive tussen de drie groepen zijn nergens, dat wil zeggen, voor geen

van de genoemde perioden, significant. In tabel 23 staat het gemiddelde aantal

nieuwe politiecontacten (antecedenten) van de recidivisten in elke groep na 3, 6, 9
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Tabel 23: Gemiddeld aantal nieuwe politiecontacten binnen 3, 6, 9 t/m 24 maanden na

beëindiging van de interventie, per groep'

duur periode JWI Binnenste Buiten traditioneel gestraft

3 maanden 1,2 (n=72) 1,4 (n=220) 1,2 (n=50)

6 maanden 1,6 (n=66) 1,6 (n=215) 2,0 (n=50)

9 maanden 1,6 (n=58) 1,8 (n=205) 2,4 (n=46)
12 maanden 1,7" (n=50) 2,0 (n=175) 2,8" (n=39)

18 maanden 1,8" (n=28) 2,2" (n=135) 3,7" (n=20)

24 maanden 2,1 (n=13) 2,8 (n=86) 4,6 (n=11)

Tussen haakjes staat het aantal jongeren dat minimaal 3, 6, 9 t/m 24 maanden eerder in vrijheid is gesteld c.q.

zijn JWI-traject beëindigde. Het getal 72 op de eerste regel van de JWI-kolom bijvoorbeeld wil zeggen dat bij 72

van de in totaal 85 JWI-deelnemers ten minste 3 maanden zijn verstreken tussen de beëindiging van het traject

en de peildatum voor het meten van de recidive (1-12-1996).

Significant verschil, Oneway, p<0,05.

tot en met 24 maanden weergegeven. Te zien is dat de JWI-deelnemers tijdens elke

periode doorgaans iets minder vaak met de politie in aanraking zijn gekomen dan de

Binnenste-Buitendeelnemers enlof de traditioneel gestraften. Gemeten over een

periode van 12 en 18 maanden ligt het gemiddelde aantal antecedenten onder de

JWI-deelnemers zelfs significant lager dan onder de traditioneel gestraften. Uitsplit-

sing van de groep JWI- en Binnenste-Buitendeelnemers in personen die hun arbeids-

toeleidingstraject hebben afgemaakt en personen die voortijdig zijn afgehaakt, geeft

geen significante verschillen te zien. Dit geldt zowel voor het recidivepercentage

als voor het gemiddelde aantal antecedenten. De tweede manier waarop rekening

is gehouden met de registratie-effecten, is: uitgaan van de gemiddelde recidive-

snelheid van de jongeren. Kijken we naar de duur van de periode die is verstreken

tussen het moment van beëindiging van de interventie en de pleegdatum van het

eerste recidivedelict, dan blijkt deze uiteen te lopen van nul dagen tot bijna 2,5 jaar.

De gemiddelde recidivesnelheid van alle jongeren gezamenlijk bedraagt zo'n acht

maanden. Deze waarde geldt ook voor de groep JWI-deelnemers en de groep

Binnenste-Buitendeelnemers afzonderlijk. Bij de traditioneel gestraften verstreken

er gemiddeld zo'n zeven maanden tussen het moment van de invrijheidstelling

en het plegen van het eerste recidivedelict. Gaan we uit van het gegeven dat de

recidivisten doorgaans na zo'n acht respectievelijk zeven maanden hun eerste

recidivedelict pleegden, dan ligt het voor de hand om alleen die jongeren in de

recidivestudie te betrekken van wie de interventie minimaal acht respectievelijk

zeven maanden voor de peildatum van 1 december 1996 is beëindigd. Alleen die

jongeren hebben immers de 'kans' gehad om te recidiveren, gegeven hun gemid-

delde recidivesnelheid.

In tabel 24 staat het percentage recidivisten vermeld onder de JWI- en de Binnenste-

Buitendeelnemers die voor 1 april 1996 het traject/ detentie hebben beëindigd en

onder de traditioneel gestraften die voor 1 mei 1996 uit detentie zijn ontslagen.

Zoals uit tabel 24 valt op te maken, verschillen de drie projecten nauwelijks van
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Tabel 24: Recidive per groep, na correctie voor registratie-effecten
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groep % recidivisten

JWI (n=60) 55
Binnenste Buiten (n=206) 51
traditioneel gestraften (n=49) 53

totaal (n=315) 52

X2,42; df=2; p=,81

elkaar wanneer gecorrigeerd wordt voor registratie-effecten (dat wil zeggen, indien

rekening wordt gehouden met de gemiddelde recidivesnelheid). In de hiernavol-

gende paragrafen wordt steeds uitgegaan van deze gecorrigeerde recidivegegevens.

5.2.2 Aantal antecedenten en feiten

Kijken we alleen naar de recidivisten in elke groep, dan kunnen we constateren dat

zij tussen de een en twaalf keer zijn aangehouden op verdenking van nieuwe straf-

bare feiten. Het totale aantal feiten waarop de aanhoudingen of processen-verbaal

betrekking hebben, varieert van 1 tot 51.

In tabel 25 is het gemiddelde aantal nieuwe politiecontacten (antecedenten) en

totale aantal feiten van de recidivisten in elke groep weergegeven, uitgaande van de

'aangepaste' peildata 1 april en 1 mei 1996. Uit de tabel blijkt dat de JWI-deelnemers

gemiddeld iets minder vaak opnieuw met de politie in aanraking zijn gekomen dan

de Binnenste-Buitendeelnemers en de traditioneel gestraften. Hetzelfde geldt voor

het aantal feiten waarvan de jongeren in de drie groepen werden verdacht. De

mediaan geeft echter aan dat de helft van zowel de JWI- als de Binnenste-Buiten-

deelnemers maximaal twee nieuwe antecedenten heeft. Bij de traditioneel gestraften

bedraagt de mediaan 2,5. Ook de mediaan van het aantal nieuwe feiten van de JWI-

en de Binnenste-Buitendeelnemers is gelijk. Volgens deze centrale tendentiemaat is

de helft van de 1WI- en de Binnenste-Buitendeelnemers namelijk aangehouden op

verdenking van in totaal maximaal drie strafbare feiten. Bij de traditioneel gestraften

ligt de mediaan weer hoger, namelijk op 4,5. Net als de gemiddelden verschillen ook

de medianen niet significant van elkaar.59 Bovendien is bij het vaststellen van het

aantal antecedenten en feiten geen rekening gehouden met de duur van de periode

waarin de antecedenten en feiten plaatsvonden. Een recidivemaat die dat wel doet,

is de recidivefrequentie. Eerst wordt in de volgende paragraaf echter nog(maals) kort

ingegaan op de recidivesnelheid.

59 Mediaantoets: X2=1,83; df=2; p=0,40 voor de antecedenten en X2=1,95; df=2; p=0,38 voor de feiten per

groep.
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Tabel 25; Gemiddeld aantal nieuwe antecedenten en feiten, per groep
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groep aantal antecedenten' aantal feiten"

JWI (n=33) 2,3 7,2

Binnenste Buiten (n=108) 2,6 7,4

traditioneel gestraften (n=26) 3,3 8,4

totaal (n=163) 2,7 7,5

' F=1,45; df=2: p=0,24

" F=0,15; df=2; p=0,86

5.2.3 Recidivesnelheid

De recidivesnelheid is in paragraaf 5.2 al aan de orde geweest. Aangegeven werd dat

de IwI-deelnemers na gemiddeld iets meer dan acht maanden hun eerste recidive-

delict pleegden en de Binnenste-Buitendeelnemers en traditioneel gestraften na

gemiddeld iets minder dan acht respectievelijk zeven maanden (zie voetnoot 57).

Laten we de jongeren die na 1 april respectievelijk 1 mei 1996 het traject of detentie

beëindigden, buiten beschouwing, dan blijken de JWI-deelnemers nog steeds de

laagste gemiddelde recidivesnelheid te hebben: 8,5 maanden. De Binnenste-Buiten-

deelnemers pleegden hun eerste nieuwe delict gemiddeld 7,9 maanden na hun

invrijheidstelling, de traditioneel gestraften gemiddeld 6,7 maanden na afloop van

hun detentie. De mediaan geeft aan dat de helft van de JWI- èn van de Binnenste-

Buitendeelnemers binnen iets meer dan 6,5 maand weer in de fout is gegaan. Van de

recidivisten onder de traditioneel gestraften heeft de helft binnen iets meer dan 3,5

maand zijn eerste recidivedelict gepleegd. De medianen verschillen echter, net als

de gemiddelden, niet significant van elkaar.60

5.2.4 Recidivefrequentie

Bij het berekenen van het gemiddelde aantal antecedenten en feiten uit tabel 25 is

weliswaar rekening gehouden met de gemiddelde recidivesnelheid van de jongeren

in elke groep, maar niet met de duur van de periode waarin de antecedenten en

feiten plaatsvonden. In paragraaf 5.2 is al aangegeven dat de duur van de periode

waarin de recidive is gemeten, sterk varieert. De drie groepen verschillen in dit

opzicht bovendien significant van elkaar. Ook indien we ons beperken tot de jonge-

ren die ten minste acht respectievelijk zeven maanden de tijd hadden om te recidi-

veren, verschilt de gemiddelde duur van de recidivemeetperiode van de groepen

significant. Bij de Binnenste-Buitendeelnemers zijn gemiddeld 22 maanden ver-

streken sinds de beëindiging van hun detentie, bij de JWI-deelnemers en de traditio-

60 Verschil in gemiddelde: F=0,54; df=2; p=0,59; verschil in mediaan: X2=2,88; df=2; p=0,24.
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Tabel 26: Recidivefrequentie (aantal maanden tussen de antecedenten), gemiddelde

en mediaan, per groep

groep gemiddelde' mediaan"

JWI

Binnenste Buiten

traditioneel gestraften

(n=33)

(n=104)

(n=26)

11,5

14,0

9,9

8,9

11,8

8,3

totaal (n=163) 12,8 11,1

' F=2,89; df=2; p=0,06

" Mediaantoets; X2=3,10; df=2; p=0,21

neel gestraften gemiddeld 18 maanden.61 Uit tabel 23 valt op te maken dat het aantal

antecedenten en feiten samenhangt met de duur van de periode waarover gemeten

is. Om met de verschillen in de recidivemeetperiode rekening te kunnen houden, is

de duur van de periode waarin de recidive is gemeten, gedeeld door het aantal ante-

cedenten dat in die periode is geregistreerd. Dit levert het 'aantal dagen per antece-

dent' oftewel de recidivefrequentie op. Tabel 26 vermeldt hoeveel tijd er gemiddeld

verstreek tussen de pleegdatum van de antecedenten. Voor de duidelijkheid is de

duur in dagen omgerekend naar maanden. Uit de tabel kan worden afgeleid dat de

Binnenste-Buitendeelnemers het minst frequent recidiveerden. De JWI-deelnemers

scoren in dit opzicht iets beter dan de traditioneel gestraften. Opnieuw zijn de

verschillen tussen de drie groepen echter niet significant.

5.2.5 Aard van de recidive

Wat betreft de aard van de recidivedelicten, kan worden opgemerkt dat deze uiteen-

liepen van het niet voldoen aan een bevel of vordering van een (opsporings)ambte-

naar, tot afpersing, verkrachting, brandstichting en (poging tot) moord of doodslag.

Ruim de helft van de recidivedelicten had betrekking op - onder andere - vermo-

gensmisdrijven, vooral diefstal met braak en diefstal in vereniging. Uitgaande van

de maximale strafbedreiging volgens het Wetboek van Strafrecht zijn de recidive-

delicten in de meeste gevallen lichter of, in het 'ergste' geval, even zwaar als het

(zwaarstbedreigde) uitgangsdelict. Dit is af te leiden uit tabel 27, waarin de zwaarte

van de recidivedelicten in vergelijking tot de uitgangsdelicten is weergegeven. Het

verhoudingsgewijs kleine percentage JWI-deelnemers dat zwaardere recidivedelicten

heeft gepleegd, laat zich althans gedeeltelijk verklaren uit de aard van de delicten

waarvoor zij indertijd in de JWI zijn geplaatst. Bijna drie kwart van de JwI-deelne-

mers had zich namelijk schuldig gemaakt aan misdrijven met een maximale straf-

bedreiging van negen jaar of meer (diefstal met geweld, afpersing, poging tot moord/

doodslag). De kans dat op een volgend delict een nog zwaardere strafbedreiging

61 F=10,22; df=2; p<0,01.
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Tabel 27: Zwaarte van de recidivedelicten vergeleken met het uitgangsdelict, in %

83

groep minder zwaar even zwaar zwaarder

JWI

Binnenste Buiten

traditioneel gestraften •

totaal

X2=1,77; df=2; p=,0,41

62 31 7

60 23 17

46 38 16

58 27 15

Tabel 28: Recidive onder de afmakers en afhakers van de projecten, vergeleken met

traditioneel gestraften, in % (tussen haakjes staat het totale aantal

jongeren per (sub)groep)

groep afgemaakt afgehaakt traditioneel

JWI 56 (n=16) 54 (n=44) 53 (n=49)

Binnenste Buiten 46' (n=147) 65' (n=57) 53' (n=49)

totaal 47 (n=163) 60 (n=101) 53 (n=49)

X2 ,21; df=2; p=,04

staat, is daarmee gering. Op het zwaarste uitgangsdelict van de jongeren in beide

andere groepen staat in iets meer dan de helft van de gevallen een maximale straf-

vordering van negen jaar of meer. De verschillen tussen de drie groepen zijn, net als

bij eerder besproken kenmerken van de recidive, weer niet significant.

5.2.6 Recidive en resultaat van de arbeidstoeleiding

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, valt er onder de IWI-deelnemers geen

verschil in recidive waar te nemen tussen jongeren die hun traject hebben voltooid

en jongeren die tussentijds zijn afgehaakt. Van beide groepen is meer dan de helft

opnieuw met de politie in aanraking gekomen; evenveel als van de traditioneel

gestraften. Het percentage recidivisten onder de Binnenste-Buitendeelnemers die

hun traject hebben afgemaakt, ligt wel significant lager dan onder de afhakers. Dit

is te zien in tabel 28, waarbij de uitkomsten van de twee projecten in termen van

recidive worden vergeleken met die van de traditioneel gestraften. Wat betreft het

gemiddelde aantal antecedenten en feiten alsmede de gemiddelde recidivesnelheid

en -frequentie, verschillen de genoemde groepen niet significant van elkaar.

De vraag is of de recidivecijfers veranderen indien rekening wordt gehouden met de

ernst van de gepleegde feiten. Tussen de recidive en de ernst van de feiten waarvoor

de jongeren indertijd in de JWI of in PTK De Corridor zijn geplaatst dan wel veroor-

deeld zijn tot een'traditionele' onvoorwaardelijke gevangenisstraf, valt namelijk een

duidelijk verband waar te nemen. Zo is de gemiddelde ernstscore van de recidivisten

significant hoger (22,8) dan die van de jongeren die niet opnieuw met de politie in
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aanraking zijn gekomen (20,7).62 Dit verschil zien we bij elk van de drie groepen

terug. Ook valt er een significant verschil te constateren indien we de jongeren op

basis van hun ernstscore indelen in een licht segment (ernstscore 24) en een zwaar

segment (ernstscore 24; zie paragraaf 4.3) en vervolgens de recidive in elk segment

bekijken. Van de jongeren in het lichte segment heeft 46% gerecidiveerd, van de

jongeren in het zware segment 62%.63 Deze percentages gelden 'grofweg' ook voor

elk van de drie groepen afzonderlijk. Omdat de JWI-deelnemers over het geheel

genomen een significant 'zwaardere' groep (hogere gemiddelde ernstscore) vormen

dan de Binnenste-Buitendeelnemers, is nagegaan of de recidivecijfers van de afma-

kers en de afhakers nog veranderen indien rekening wordt gehouden met de ernst

van de gepleegde feiten. Hiertoe zijn, per project, de afmakers en afhakers die op

grond van hun ernstscore gerekend kunnen worden tot het lichte segment, met

elkaar vergeleken. Hetzelfde is gedaan met de afmakers en afhakers behorende tot

het zware segment. Uit deze vergelijking blijkt het volgende. Bij de JWI-deelnemers

die gerekend kunnen worden tot het lichte segment, valt er nauwelijks verschil in

recidive waar te nemen tussen de afmakers en de afhakers. Ongeveer de helft van

elke groep heeft gerecidiveerd. Bij de 'lichte' Binnenste-Buitendeelnemers is er wel

een verschil: van de afmakers recidiveerde 41%, van de afhakers 61%. 64 Van de JWI-

deelnemers die gerekend kunnen worden tot het zware segment, hebben er vier hun

arbeidstoeleidingstraject afgemaakt. Drie van hen hebben vervolgens gerecidiveerd.

Aan deze uitkomst kunnen, gezien het kleine aantal 'zware' afmakers, geen conclu-

sies worden verbonden. Van de (19) zware afhakers onder de JWI-deelnemers recidi-

veerde 58%. Dit is 9% minder dan onder de zware Binnenste-Buitendeelnemers die

zijn afgehaakt en precies evenveel als onder de zware Binnenste-Buitendeelnemers

die hun traject hebben voltooid. Zowel bij de zware JWI-deelnemers als bij de zware

Binnenste-Buitendeelnemers is het verschil in recidive tussen de afmakers en de

afhakers niet significant. Deze uitkomsten wijzen erop dat het verschil in recidive

tussen de JWI- en de Binnenste-Buitendeelnemers in ieder geval gedeeltelijk is toe

te schrijven aan het verschil in 'zwaarte' van-de doorsnee-JWI-deelnemer en de

doorsnee-Binnenste-Buitendeelnemer.

Recidive en werk- of opleidingssituatie ongeveer een halfjaar na afloop

van de interventie

In tabel 28 staat de recidive vermeld na voltooiing, of mislukking van de deelname

aan de arbeidstoeleidingstrajecten. Hierbij is, in ieder geval bij de Binnenste-Buiten-

deelnemers, geen rekening gehouden met de vraag of de jongeren aan het eind van

de nazorgfase beschikten over werk of een opleiding, zoals werd nagestreefd.65

62 F=8,73; df=2; p<0,01.

63 X2=6,50; df=1; p=0,01.

64 X2=4,25; df=1; p=0,04

65 Dit speelt niet bij de ~-deelnemers. Alle deelnemers die in 1994 of 1995 hun traject voltooiden,

hadden aansluitend een baan en/of een opleiding.



Vergelijking met traditioneel gestraften

Tabel 29: Situatie half jaar na vertrek uit PTK De Corridor en recidive, in %

situatie na half jaar

werkopleiding

(nog) geen werk/opleiding (meer)

ingeschreven bij arbeidsbureau

onbekend

totaal

X2=13.81; df=3; p<0,01

85

% recidive

(n=102) 38
(nam) 67
(n=20) 80
(n=16) 37

(n=147) 46

Jongeren die gedurende hun verblijf in PTK De Corridor het Binnenste-Buiten-

programma hebben gevolgd en die ook gedurende de nazorgfase van een half jaar

contact hebben gehouden, staan in tabel 28 vermeld als afmakers. Tabel 29 laat het

verband zien tussen de recidive van de 147 afmakers van Binnenste-Buiten en hun

situatie een half jaar na vertrek uit PTK De Corridor. Nemen we de jongeren die aan

het eind van de nazorgfase (nog) geen werk/opleiding (meer) hebben en de jongeren

die (nog) ingeschreven staan bij het arbeidsbureau samen, dan kunnen we consta-

teren dat het percentage recidivisten onder de jongeren zonder vaste dagbesteding

twee keer zo hoog is als onder de jongeren met werk of een opleiding. Hoewel

laatstgenoemden wat betreft gemiddeld aantal antecedenten en feiten, recidive-

snelheid en recidivefrequentie iets beter scoren dat de Binnenste-Buitendeelnemers

zonder dagbesteding, zijn de verschillen niet significant. Ook is er geen verschil in

de zwaarte/gemiddelde ernstscore van de jongeren met en die zonder vaste dag-

besteding.

Van 14 afmakers van de JwI zijn zowel HKS-gegevens voorhanden als informatie over

hun werk- of opleidingssituatie in mei 1996 - dat wil zeggen, vier tot twaalf maanden

na het voltooien van hun traject. Tien van hen hadden een baan of opleiding, twee

zijn ermee gestopt en twee zaten weer vast wegens een strafbaar feit. Van de tien

deelnemers met een vaste dagbesteding hebben er vijf gerecidiveerd, de twee deel-

nemers die na voltooiing van hun traject met hun opleiding/werk gestopt zijn,

hebben beiden gerecidiveerd. Vergeleken met de Binnenste-Buitendeelnemers die

na een half jaargoed terecht zijn gekomen', ligt het percentage recidivisten onder

de 'succesvolle' IWI-deelnemers twaalf punten hoger. Dit verschil is echter niet

significant. Hetzelfde geldt voor onder andere het aantal antecedenten en feiten, de

recidivefrequentie en de gemiddelde ernstscore van de JWI- (23,0) en de Binnenste-

Buitendeelnemers (21,0). Deze uitkomsten wijzen erop dat,er ook bij de JWI-deel-

nemers sprake lijkt te zijn van een positief verband tussen succesvolle deelname en

afsluiting van het arbeidstoeleidingstraject en recidive. Het kleine aantal jongeren

waar het hier om gaat, laat het echter niet toe dit verband met zekerheid vast te

stellen.



Summary

Young adult offenders: traditional

sentence, education in a half-open prison

setting or boot camp approach?

A comparison

In 1994 a special version of a boot camp called Jeugdwerkinrichting (JwI) was set

up in the Netherlands. Like American boot camps, JWI is intended for young adult

offenders. Also, (self-)discipline and hard work are important components of the

programme. The length of the JwI programme and the specific features of the target

population, however, differ considerably. The programme, which takes 15 months,

aims at 18-23 year old males who have committed serious, usually violent, crimes

and who are facing an unconditional prison sentence of 6 to 24 months. Most of the

participants have an (extensive) police record. Furthermore, discipline and hard

work are not the only or even the main aspects of JWI. Much time and effort is

devoted to finding a suitable job or an education for the participants. In this way,

the programme tries to promote the participants' integration in society and to

prevent future criminal behaviour.

Between January 1994 and December 1995, 93 young adults participated in JWI.

On average they were 21 years of age. Two thirds of them were unemployed and

three quarters had dropped out of secondary education. More than 90% had been

in contact with the law before, on average nine times. Raids and robberies were the

most common reasons for arrest. All participants were taken into pre-trial detention

for a period of three months before entering the programme.

The JWI group was compared to a group of 240 young adult prisoners who

participated in a programme (Binnenste Buiten) specifically aimed at finding a

suitable job or education after release from a half-open prison. A second

comparison group consisted of young adults who were sentenced to a 'traditional'

unconditional prison sentence of 6 to 24 months. In terms of background variables

and criminal behaviour the three groups were comparable. This means, among

other things, that JWI seemed to have replaced 6-24 months of imprisonment, as it

intended.
Taking into account the length of the programme, it can be concluded that JWI

was successfully completed by half of the participants. Each of these participants

had a job or went to school after they graduated from the programme. Compared

to the conditions at the time of arrest, 70 percent of the graduates showed a clear
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improvement in the field of work and/or education. The other half of the participants

failed to complete the programme. The majority of them dropped out during the

first two months. This suggests that the first few months of the JWI programme

function as an (extra) selection mechanism.

The JWI results hardly differ from those of the Binnenste Buiten programme. This

holds true not only for the number of participants with a job or an education upon

graduation and the number of graduates who showed an improvement in the field

of work or education, but also for recidivism. Of the participants in both groups,

approximately 50 percent was arrested for new offences. On average, they had two

or three new police contacts over a period of 18 to 22 months. The same figures were

found for the second comparison group: the young adults who were sentenced to a

traditional unconditional prison sentence. This does not mean, however, that

'nothing works'. Of the Binnenste Buiten participants who successfully completed

their programme, 38 percent re-offended. The percentage of recidivists among the

participants who did not have a job or an education upon graduation or who

dropped out during the programme, is twice as high: 76. There is every reason to

assume that this relationship between successful completion of the programme and

recidivism holds for the JWI programme as well. The number of graduates from this

programme unfortunately is too small to assess this relationship.



Résumé

Jeunes adultes délinquants : peine

traditionnelle, éducation en milieu

semi-ouvert ou approche à.l'Américaine?

Résultats d'une étude comparative

En 1994, le Ministère de la Justice néerlandais a ouvert à titre expérimental une

version adaptée des camps pénitentiaires d'entrafnement développés aux Etats-

Unis. A 1'instar des camps américains, le projet néerlandais (Jeugdwerkinrichting-

1WI) est destiné à de jeunes adultes délinquants (ágés de 18 à 23 ans). Des activités

impliquant un travail physique intense et l'apprentissage de la discipline et de

l'autodiscipline constituent, tout comme aux Etats-Unis, des éléments importants

du programme. Cependant, le projet néerlandais diffère considérablement des

camps américains sur un certain nombre de points. C'est ainsi que le programme

jwi dure 15 mois au lieu des 3 à 6 mois habituels. En outre, le projet s'adresse à une

catégorie de jeunes adultes délinquants particulière : de jeunes hommes qui se sont

rendus coupables de délits (commis avec violence) graves et qui en général ont été

(très) souvent en contact avec la justice. C'est pourquoi la participation au pro-

gramme vient remplacer une peine d'emprisonnement ferme de 6 à 24 mois. Des

activités impliquant un travail physique intense et l'apprentissage de la discipline

ne sont pas les seuls ni les plus importants aspects du programme JWI. Une grande

attention et beaucoup de temps sont consacrés à la réinsertion des participants sur

le marché de l'emploi, c'est-à-dire à la recherche d'un emploi adéquat ou d'une

formation ayant des débouchés sur le marché de l'emploi. Cette réinsertion profes-

sionnelle a pour objectif de favoriser leur réinsertion sociale et de réduire les risques

de récidive.

Entre janvier 1994 et décembre 1995, 93 jeunes adultes délinquants ont participé au

projet. La plupart d'entre eux étaient au ch8mage et ils n'avaient pas achevé leur

scolarité dans le secondaire. Leur participation au projet était souvent directement

motivée par des délits de vol aggravé de violence ou d'extorsion.

Ce groupe de jeunes adultes délinquants, qui avant de participer au projet JWI,
avaient fait en moyenne trois mois de détention préventive, a été comparé à deux

autres groupes. Le premier de ces deux groupes se composait de jeunes adultes

détenus qui avaient participé à un autre projet (Binnenste Buiten), dont 1'objectif

spécifique était de leur permettre de trouver et de garder un emploi adéquat ou de

suivre une formation adéquate après leur sortie de l'établissement pénitentiaire
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semi-ouvert. Le second groupe se composait de jeunes adultes délinquants qui

avaient été condamnés à une peine « traditionnelle » d'emprisonnement ferme de 6

à 24 mois. En ce qui concern les origines, la nature et I'ampleur du comportement

criminel, les jeunes adultes délinquants de ces trois groupes se ressemblent beau-

coup. L'on peut en déduire que la participation au projet Jwi semble, conformément

à l'objectif visé, être venue remplacer la peine d'emprisonnement ferme de 6 à 24

mois.

Compte tenu de la durée du programme, il s'avère que la moitié des participants au

projet Iwi ont suivi le programme avec succès. Chacun des participants avait une

formation ou un emploi adéquat à l'issue des 15 mois que dure le programme. En

comparaison avec la situation avant le programme, il était question d'une nette

amélioration sur le plan de l'emploi ou de la formation pour au moins 70% des

participants. L'autre moitié des participants quitta le programme au cours des

deux premiers mois. Ce résultat suggère que les premiers mois du programme

fonctionnent comme une sorte de période de sélection (supplémentaire).

Les résultats du projet JWI ne diffèrent pratiquement pas de ceux du projet

Binnenste Buiten. Ceci vaut aussi bien pour le pourcentage de participants qui

avaient à Tissue du programme un emploi ou une formation que pour le pourcen-

tage de participants dont la situation sur le plan de l'emploi ou de la formation

s'était nettement améliorée. Les deux groupes ne diffèrent pas non plus sur le plan

de la récidive après la participation à l'un ou l'autre projet. Ceci vaut également

pour le groupe de jeunes adultes délinquants ayant subi une peine d'emprisonne-

ment « traditionnelle ». Sur une période de 18 à 22 mois, environ la moitié des jeunes

délinquants faisant partie des trois groupes ont été interpellés par la police qui les

soupconnait d'avoir commis un délit. Ceci ne signifie cependant pas que la partici-

pation aux projets n'a eu aucune incidence sur la récidive. Parmi les détenus qui

avaient un emploi ou une formation à Tissue du programme Binnenste Buiten, 38%

récidivèrent, soit 50% de moins que parmi les détenus qui quittèrent le programme

avant la fin (76% de récidive). Une telle relation entre une participation fructueuse

et une baisse du taux de récidive semble également exister en ce qui concerne les

participants au projet JWI. Le nombre de participants qui achevèrent le programme

est cependant trop réduit pour que cette relation puisse être établie avec certitude.
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Samenstelling van de begeleidingscommissie

Bij de start van het experiment met de Jeugdwerkinrichting is een begeleidingscommissie

(of stuurgroep) samengesteld die belast werd de volgende taken:

- het bewaken van de voortgang van het project aan de hand van voortgangsnotities,

- het begeleiden van het evaluatie-onderzoek dat door het WODC is uitgevoerd,

- het adviseren van de staatssecretaris dan wel de minister van Justitie met betrekking

tot een meer definitieve invoering van de Jeugdwerkinrichting.

Gedurende de driejarige experimentele periode hebben zich enkele mutaties voorgedaan

in de samenstelling van de begeleidingscommissie. Op 1 januari 1997 bestond de

commissie uit de volgende personen.

Voorzitter:

drs. B. van der linden Ministerie van Justitie, directie Preventie, Jeugd en

Sanctiebeleid

Leden:

R. Bloemhard

mr. E. van Geldere -van der Wal

drs. J.G.W. van der Flier

mr. R.E. Heijungs

dr. P.H. van der Laan

drs. J.G.M.P.F. van der Meijs

mr. P. Oskam

mr. M.G.W. Otterspoor-Kousemaker

mr. J.G.M. Reerink

S. Teijema

mr. R.P.J.A. Vermeulen

drs. F.J.Th. Wittens

P. IJzerman

Arbeidsvoorziening Overijssel

Ministerie van Justitie, directie Wetgeving

Ministerie van Justitie, directie Preventie, Jeugd en

Sanctiebeleid

Stafbureau Openbaar Ministerie

Ministerie van Justitie, WODC

Ministerie van Justitie, dienst Justitiële Inrichtingen

Arrondissementsparket Rotterdam

Arrondissementsrechtbank Alkmaar

Stichting Reclassering Nederland, Bureau Ressort

Arnhem

Penitentiaire Inrichtingen Almelo

Ministerie van Justitie, dienst Justitiële Inrichtingen

Penitentiair Trainingskamp De Corridor

Regiopolitie Twente

Secretaris:

mr. J. Oldenbeuving

drs. G. Heres Hoogerkamp (wnd.)

Ministerie van Justitie, dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie, dienst Justitiële Inrichtingen
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Verloop en afloop van de JWI-trajecten

gedurende de totale proefperiode

Hoewel de evaluatie van de Jeugdwerkinrichting in hoofdzaak gebaseerd is op gegevens

die betrekking hebben op de eerste twee jaar van het experiment, zijn tevens summiere

gegevens verzameld die betrekking hebben op de in-, de door-en de uitstroom van

deelnemers in 1996, het laatste proefjaar. In dat jaar zijn 52 deelnemers aan een JWI-

traject begonnen. Voegen we deze deelnemers bij de 93 deelnemers die in 1994 en 1995

in de JWI zijn geplaatst, dan ontstaat het volgende beeld van het verloop en de afloop van

de plaatsingen in de JWI.

Onderbouwfase

Bijna een kwart van de deelnemers die in 1996 met het JWI-traject zijn begonnen, is in

datzelfde jaar in de onderbouw uitgevallen (tabel 1). Dit is evenveel als in de voorgaande

twee jaren. Vergeleken met de cijfers over 1994 en 1995 (tabel 7, paragraaf 3.2.1) ver-

andert het beeld dan ook nauwelijks indien we de totale proefperiode van drie jaar over-

zien. Het percentage afhakers in de onderbouw blijft nagenoeg gelijk. De toename van

het aantal voltooide onderbouwplaatsingen met 4% ten opzichte van de periode 1994-

1995 correspondeert met de afname van het aantal deelnemers dat aan het eind van de

onderzochte periode nog in de onderbouw zat. De duur van het verblijf in de onderbouw

(zie tabel 7) verandert niet indien de gegevens over 1996 in de berekening worden

betrokken.

Bovenbouwfase

Indien we tevens de gegevens over 1996 in beschouwing nemen, dan blijkt dat zowel het

percentage afmakers als het percentage afhakers in de bovenbouw licht is toegenomen

ten opzichte van de periode 1994-1995 (tabel2). Het percentage afmakers ligt vier punten

Tabel 1: Afloop JWI-onderbouw: alle 145 deelnemers die tussen 1-1-1994 en

31-12-1996 geplaatst zijn

afloop onderbouwfase N %

afgemaakt 89 61

uitgevallen 37 26

liep nog (op 31-12-1996) 19 13

totaal 145 100



Verloop en afloop van de JWI-trajecten gedurende de totale proefperiode

Tabel 2: Afloop JWI-bovenbouw: alle 89 deelnemers die tussen 1-1-1994 en

31-12-1996 geplaatst zijn

afloop bovenbouwfase N

96

afgemaakt 55 62

uitgevallen 21 24

liep nog (op 31-12-1996) 13 41

totaal 89 100

Tabel 3: Afloop extramurale fase: alle 55 deelnemers die tussen 1-1-1994 en

31-12-1996 geplaatst zijn

afloop extramurale fase N %

afgemaakt 39 71

uitgevallen 12 22

liep nog (op 31-12-1996) 4 7

totaal 55 100

hoger dan in tabel 9 (paragraaf 3.2.2). Het aantal afhakers is ten opzichte van de eerste

twee jaar met 7% gestegen tot 24%. Opnieuw valt er geen verandering in de duur van het

verblijf in de bovenbouw te constateren indien de plaatsingen in 1996 in de berekening

worden betrokken.

Extramurale fase

In 1996 zijn 24 deelnemers aan de extramurale fase begonnen. Combineren we de

gegevens van deze deelnemers met die uit tabel 10 (paragraaf 3.2.3), dan ontstaat het

beeld van tabel 3.

Vergeleken met de eerste twee jaar is het totale aantal deelnemers dat de laatste fase van

het JWI-traject heeft afgemaakt, met 17% toegenomen. Het percentage deelnemers dat in

de laatste fase is afgehaakt, verandert echter nauwelijks indien 1996 wordt meegenomen.

Het verschil met de gegevens over de periode 1994-1995 (tabel 10) wijst erop dat een

aanzienlijk deel van de deelnemers die eind 1995 nog in de extramurale fase zaten, het
JWI-traject in het laatste proefjaar met succes heeft afgerond. Laten we de nog lopende

trajecten buiten beschouwing, dan zien we nauwelijks meer verschil tussen de periode

1994-1995 en de periode 1994-1996. Van de 24 deelnemers die in 1994-1995 de extra-

murale fase beëindigden, heeft 71% de fase afgerond en is 29% voortijdig afgehaakt. Over

de totale driejarige periode bezien, bedragen deze percentages respectievelijk 76 en 24.

Opnieuw verandert de duur van de extramurale fase niet indien 1996 in de berekening

wordt meegenomen.
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Tabel 4: Afloop JWI-trajecten: alle 145 deelnemers die tussen 1-1-1994 en

31-12-1996 geplaatst zijn

97

afloop JWI-traject N %

afgemaakt 39 27

uitgevallen 70 48
liep nog (op 31-12-1996) 36 25

totaal 145 100

Uitval en succes over de totale driejarige periode

Over de totale proefperiode van drie jaar bezien, ligt het aantal voltooide JWI-trajecten

bijna 10% hoger dan over de jaren 1994-1995 (figuur 5, paragraaf 3.3). Ook het aantal

afgebroken trajecten is toegenomen en wel met 6%. Het aantal nog lopende trajecten is

met zo'n 15% gedaald ten opzichte van de periode 1994-1995. Laten we de nog lopende

trajecten buiten beschouwing, dan geldt dat de verhouding tussen het aantal voltooide en

afgebroken trajecten nauwelijks verschilt ten opzichte van de eerste twee jaar.

Gaan we uit van de gehele proefperiode van drie jaar, dan geldt dat de deelnemers die

voor 1 oktober 1995 in de onderbouw zijn geplaatst, in principe het gehele JWI-traject

konden doorlopen. Van deze in totaal 85 deelnemers heeft 46% de JWI afgemaakt. De

overige 46 deelnemers - oftewel 54% - zijn tussentijds afgehaakt: 23 in de onderbouw,

11 in de bovenbouw en 12 in de extramurale fase.
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Samenstelling van de ernstscores

De ernstscore is samengesteld uit negen variabelen. Zes variabelen hebben betrekking

op de uitgangszaak, dat wil zeggen het justitiecontact dat de directe aanleiding vormde

tot de plaatsing in het project of het opleggen van de sanctie. De drie overige variabelen

hebben betrekking op eventuele ad informandum of ter berechting gevoegde zaken bij

de uitgangszaak. De informatie over de gepleegde feiten is afkomstig uit de processen-

verbaal van de politie die deel uitmaken van de strafdossiers. Gegevens over het justitiële

verleden van de jongeren zijn ontleend aan de in de strafdossiers aanwezige uittreksels

uit het Algemeen Documentatieregister. Voor elke variabele is een score vastgesteld. Deze

scores tezamen vormen de ernstscore. De scores zijn als volgt toegekend.

a. type delict uitgangszaak
De indeling is gebaseerd op de (maximale) strafbedreiging 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

1 =

b. aantal delicten

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 1.000

1 = tot f 100 4 = f 1.000 tot f 5.000

2 = f 100 tot f 500 5 = f 5.000 of meer

0

d. letsel

= geen letsel/n.v.t./onbekend 3 = meermalen behandeld

1 = pijn, geen zichtbaar letsel 4 = opname ziekenhuis

2 = eenmalige behandeling 5 = levensgevaarlijk gewond

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 4 = voorw. vrijheidsstraf/alternatieve sanctie
1 = sepot/onbekend 5 = onvoorw. vrijheidsstraf/maatregel
2 = transactie

3 = boete, berisping

g. aantal gevoegde delicten

0 = n.v.t., geen voegingen 3 = 3-5 delicten

1 = 1 delict 4 = 6-9 delicten

2 = 2 delicten 5 = 10 of meer delicten

1 00

h. gevoegde schade

0 = geen schade/n.v.t./onbekend 3 =ƒ500 tot f 1.000

1 = tot f 100

2 = f 100 tot f 500

4 = f 1.000 tot f 5.000

5 = f 5.000 of meer

0

i. gevoegd letsel

= geen letsel/n.v.t./onbekend 3 = meermalen behandeld

1 = pijn, geen zichtbaar letsel 4 = ziekenhuisopname

2 = eenmalige behandeling 5 = levensgevaarlijk gewond

De ernstscores die in het onderzoek zijn gebruikt, zijn een optelsom van de scores

op bovengenoemde variabelen. Hierbij zijn de maximale strafbedreiging, het aantal

gepleegde delicten en de omvang van de schade vooraf ingedeeld in een aantal cate-

gorieën. Onderzocht is of de ernstscores en de overeenkomsten en verschillen tussen

de drie onderzochte groepen veranderen indien deze categorisering achterwege wordt

gelaten. Dit is gedaan door uit te gaan van respectievelijk het totale aantal dagen vrij-

heidsstraf 'sec' dat maximaal kan worden opgelegd voor het zwaarste delict, het totale

aantal genoemde delicten en het totale schadebedrag (in guldens) zoals genoemd in de

processen-verbaal van de politie. Vervolgens zijn de scores op enkele variabelen logarit-

misch getransformeerd en zijn alle scores omgerekend tot standaardscores. Met deze aan-

gepaste scores is voor elke jongere een gestandaardiseerde ernstscore uitgerekend.

Deze gestandaardiseerde scores geven hetzelfde beeld te zien als de oorspronkelijke

ernstscores.
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