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Voorwoord

De afgelopen jaren is de aandacht toegenomen voor jongeren die veel en ernstige

delicten plegen en hiermee een groot deel van de gepleegde criminaliteit voor

hun rekening nemen. Deze jongeren worden ook wel aangeduid als de harde kern.

Met meelopers worden jongeren bedoeld die weliswaar delicten plegen maar (nog)

geen ernstig crimineel gedragspatroon vertonen. Vanaf 1994 zijn experimentele

projecten uitgevoerd met als doel de door de harde kern en meelopers gepleegde

criminaliteit te voorkomen en terug te dringen. Het betreffen zowel projecten die

dit doel trachten te bereiken door middel van preventiebeleid als projecten die een

sanctiebeleid uitvoeren door de harde kern (in een strafrechtelijk kader) intensief

te begeleiden. Over de resultaten van onderzoek naar de werkwijze en effectiviteit

van laatstgenoemde begeleidingsprojecten is dit jaar afzonderlijk gepubliceerd.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitvoering van drie preventieprojecten:

Omslag in Deventer, Break in Lelystad en Rem op Geweld in Arnhem. De projecten

beogen een integrale aanpak te ontwikkelen door lokale instellingen die werkzaam

zijn op diverse leefgebieden van jongeren (zoals onderwijs, horeca, voetbal, wijk-

en jongerenwerk) te betrekken bij de uitvoering van preventiemaatregelen. Hierdoor

kan probleemgedrag van jongeren tijdig worden gesignaleerd en op een eenduidige

wijze hierop worden gereageerd. Het gevormde netwerk van lokale instellingen

fungeert zo als 'vangnet'.

Het onderzoek naar deze vorm van preventiebeleid heeft plaatsgevonden in op-

dracht van de dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het minis-

terie van Justitie. Het onderzoeksmateriaal is in belangrijke mate geleverd door de

drie projectcotirdinatoren, waarvoor wij hen in het bijzonder willen bedanken.

Tevens gaat onze dank uit naar de geïnterviewde functionarissen van de netwerk-

instellingen. De leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek zijn we

erkentelijk voor het becommentariëren van de rapportage.
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Samenvatting

Aanleiding

Eind 1994 zijn in Arnhem, Deventer en Lelystad preventieprojecten (respectievelijk

Rem op Geweld, Omslag en Break) van start gegaan met als doel de criminaliteit

die veroorzaakt wordt door de harde kern en meelopers, te voorkomen en terug te

dringen. Dit preventiebeleid is ontwikkeld op grond van de resultaten van onderzoek

naar criminaliteitspatronen onder jongeren (Beke en Kleiman, 1993). In dit onder-

zoek zijn onder de harde kern jongeren gerangschikt die veel en ernstige delicten

plegen. Hun criminele gedrag heeft een min of meer calculerend karakter doordat

zij een afweging maken van de mogelijke voor- en nadelen van hun activiteiten.

Jongeren worden beschouwd als meelopers indien zij weliswaar delicten plegen

maar (nog) geen ernstig crimineel gedragspatroon vertonen.

Het kenmerkende van de preventieprojecten is dat zij met het oog op deze jongeren

een `sluitende' aanpak willen ontwikkelen. Hieronder verstaat men dat de lokale in-

stellingen die werkzaam zijn op diverse levensgebieden van de jongeren (onderwijs,

horeca, voetbal, wijk- en jongerenwerk) in een zo vroeg mogelijk stadium norm-

overtredend gedrag signaleren. Vervolgens dienen zij op een eenduidige wijze hier-

op te reageren. De doelgroep zal hierdoor op de verschillende terreinen waarop zij

zich begeeft, worden geconfronteerd met een (zelfde) reactie op ongewenst gedrag.

Om dit integrale preventiebeleid gestalte te geven, hebben de projecten tal van

concrete (preventieve) maatregelen geformuleerd op de diverse leefgebieden van

jongeren. Maatregelen die door de instellingen gezamenlijk moeten worden uit-

gevoerd. Hiervoor wil men gebruikmaken van een lokaal netwerk van instellingen

zoals het Openbaar Ministerie (OM), de gemeente, politie, reclassering, Raad voor de

kinderbescherming, scholen, horeca en welzijnsinstellingen. De projecten hebben

de verwachting dat de instellingen op deze wijze een vangnet vormen en in overleg

met elkaar tot de meest adequate reactie kunnen komen.

Het onderzoek

De dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van

Justitie heeft het WODC verzocht een evaluatie-onderzoek te verrichten. Het onder-

zoek dient inzicht te geven in de mate en kwaliteit van de uitvoering van deze pro-

jecten. In het onderzoek, dat het karakter heeft van een procesevaluatie, staat de

vraag centraal in hoeverre de uitvoering van de oorspronkelijke plannen - de

(preventieve) maatregelen - is gerealiseerd en op welke wijze. Het onderzoek is

uitgevoerd in maart 1996 en in de periode november 1996 tot januari 1997. Ten

behoeve van de dataverzameling is gebruikgemaakt van verschillende bronnen.
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Er zijn schriftelijke gegevens geraadpleegd, zoals de projectplannen, tussentijdse

verslagen en notulen. Daarnaast zijn er per project gesprekken gevoerd met de

projectcoárdinatoren: een eerste interview in maart 1996 omtrent de startfase van

het project, een tweede in november 1996 waarbij onder meer een inventarisatie is

gemaakt van de voortgang van elke geformuleerde maatregel uit het betreffende

projectplan. Voorts zijn 33 (groeps)interviews afgenomen bij netwerkinstellingen

die betrokken zijn bij het preventieproject. Ten slotte heeft er in Arnhem een

groepsgesprek plaatsgevonden met jongeren behorend tot de doelgroep. Hoewel

het oorspronkelijk in de bedoeling lag meer jongeren te vragen naar de wijze waarop

zij met de preventiemaatregelen zijn geconfronteerd, bleek dit ten tijde van de data-

verzameling niet nuttig omdat er nog te weinig maatregelen waren geïmplementeerd

die voor jongeren merkbaar zijn.

De projecten

De drie projecten zijn in de tweede helft van 1994 gestart en hebben allemaal een

doorlooptijd van drie jaar. De projecten stellen zich grosso modo ten doel om in

deze periode op integrale wijze de lokale criminaliteit die veroorzaakt wordt door

de harde kern en meelopers, terug te dringen. In enkele gevallen is de verwachtte

reductie uitgedrukt in percentages. De doelstelling is per project geconcretiseerd in

tal van uit te voeren maatregelen.

Nadat de initiatief nemende instanties (waaronder in ieder geval het OM, de politie

en de gemeente) het projectplan, inclusief de projectstructuur, hadden vastgesteld

en daarmee de voorbereidingsfase was afgerond, heeft elk project een projectcoër-

dinator aangesteld. Deze heeft de plannen bijgesteld voor toepassing in de praktijk

en invulling gegeven aan de projectstructuur.

Bij aanvang van de projectperiode is door de coordinatoren eerst een lokaal netwerk

gevormd. Bij sommige potentiële netwerkpartners, dat wil zeggen de instellingen die

volgens het projectplan een rol waren toegedacht bij de uitvoering van maatregelen,

blijkt echter het draagvlak voor samenwerking of participatie in het project gering.

Dit doet zich vooral voor bij de horeca en het onderwijs, omdat deze organisaties

niet de visie deelden dat er in hun geleding sprake is van problemen met betrekking

tot de harde kern of, algemener, de jeugdcriminaliteit. Deze organisaties en de

coordinatoren hebben evenwel een gemeenschappelijke noemer gevonden voor de

aanpak van de problematiek. In concreto betekent dit dat ten aanzien van de horeca

en het onderwijs het onderwerp criminaliteit is gewijzigd in respectievelijk kwali-

teitsverbetering' en' leefbaarheid'. Vanuit deze invalshoek bleek men bereid tot

samenwerking. Met deze verandering is echter de doelgroep verbreed: niet langer

is de aandacht exclusief gericht op de harde kern en meelopers maar ook niet-crimi-

nele jongeren worden tot de doelgroep gerekend.
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De projectstructuur van de drie projecten is vergelijkbaar. In alle gevallen is de

driehoek (burgemeester, (hoofd)officier van justitie, korpschef) de opdrachtgever.

Daarnaast onderscheiden de projecten een strategisch en een uitvoerend niveau.

Het strategische niveau bestaat uit een zogenaamde stuurgroep of kerngroep waar-

van de leden afkomstig zijn uit justitiële en niet-justitiële instellingen. De belang-

rijkste taak van deze groep is het aansturen van het project. Het uitvoerende niveau

bestaat uit werkgroepen (ook wel activiteitengroepen of deelprojecten genoemd)

rondom bepaalde thema's. In elke gemeente zijn dit in ieder geval de thema's

onderwijs, horeca en daderaanpak. Daarnaast zijn in Lelystad en Deventer werk-

groepen gevormd met het oog op het wijkwerk, het jongerenwerk en een centrale

registratie. In Deventer is tevens een werkgroep samengesteld rondom het thema

voetbal. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van instellingen die een

bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van concrete (preventieve) maatregelen

met betrekking tot een van de thema's.

Het onderzoek wijst uit dat de projecten niet alleen een vergelijkbare projectstruc-

tuur hanteren, maar ook vergelijkbare knelpunten tegenkomen. Hoewel de pro-

jectstructuur op zich goed werkbaar is, blijkt de sturingsfunctie van de kerngroep

danwel stuurgroep te wensen over te laten. De coordinatoren leggen de oorzaken

hiervoor bij de beperkte inzet en betrokkenheid van de leden, te weinig leden

bekleden een gezaghebbende functie waardoor hun invloed beperkt is en men zou

zich te veel bezighouden met de uitvoeringsdetails.

Het samenstellen van de werkgroepen rondom de thema's heeft beduidend meer

tijd gekost dan gepland omdat, zoals eerder geschetst, het draagvlak bij potentiële

instellingen aanvankelijk gering is. Toch is de netwerkvorming goed totstand-

gekomen; overeenkomstig de projectplannen zijn de meest relevante instellingen

vertegenwoordigd in een van de werkgroepen. Niet altijd betreffen het nieuwe

formaties. Er is getracht het thema zo veel mogelijk `onder te brengen' bij bestaande

overlegvormen.

Het functioneren van de groepen verschilt per thema. Er worden meer resultaten

bereikt op het gebied van onderwijs, wijk, voetbal en daderaanpak dan op het

gebied van horeca, jongerenwerk en centrale registratie. Over het algemeen vergt

het veel tijd voordat de diverse instellingen overeenstemming hebben bereikt en

concrete activiteiten uitvoeren.

De coordinatoren - zo blijkt uit het onderzoek - vervullen een belangrijke rol. Zij

zijn het bindend element in het project en vrijwel onmisbaar voor de uitvoering

ervan.

Uitvoering van maatregelen

De projectplannen bevatten per thema concreet geformuleerde maatregelen. In de

werkgroepen hebben de coordinator en de betrokken instanties getracht overeen-
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stemming te bereiken over de inhoud van de maatregelen en de wijze waarop deze

tot uitvoering moeten worden gebracht.

Met betrekking tot het thema onderwijs is gekozen voor een benadering waarbij

niet criminaliteit, maar het creëren van een veilig leefklimaat op school centraal

staat. Dit heeft in alle drie de gemeenten ertoe geleid dat met alle scholen voor het

voortgezet onderwijs overleg is gevoerd over de te treffen maatregelen. Er is vooral

gewerkt aan het opstellen van een handelingsprotocol, waarin afspraken zijn op-

genomen over gedragsregels voor leerlingen op school, de hantering van deze regels,

de reactie op het overtreden ervan en de instanties die hierbij betrokken worden.

Met een dergelijk protocol wordt bewerkstelligd dat elke school eenduidig reageert

op wetsovertredend gedrag van leerlingen. In Arnhem en Lelystad is overeenstem-

ming bereikt over de formulering van een protocol. De politie - zo heeft men onder

meer afgesproken - zal altijd worden ingeschakeld als leerlingen strafbare feiten

plegen. Hoewel in Deventer nog geen formeel protocol is vastgesteld, worden er wel

informele afspraken en regels gehanteerd. Ook vindt er in de directe omgeving van

scholen preventief toezicht plaats door stadswachten.

De projecten in Deventer en Lelystad ontplooien activiteiten rondom de thema's

wijkwerk respectievelijk jongerenwerk; daarbij is de aandacht gericht op de woon-

omgeving en de vrijetijdsomgeving van jongeren. In Deventer is de uitvoering van

maatregelen met betrekking tot het thema 'wijk' in een vergevorderd stadium. Dit

is vooral te danken aan het feit er al sprake was van een netwerk van instellingen

die zich op de wijk richten. Er is onder meer een handelingsprotocol opgesteld

waarin inspanningsverplichtingen van instellingen zijn vastgelegd ten aanzien van

jongeren in de wijk die problemen hebben en veroorzaken. Het protocol heeft in

de praktijk geleid tot meer controle door politie en stadswachten in de wijk, terwijl

organisaties meer'outreachend' te werk gaan richting jongeren. In Lelystad is een

protocol opgesteld ten behoeve van het jongerenwerk dat echter nog niet officieel

wordt gehanteerd. Wel voert men bepaalde aspecten ervan uit, zoals uitwisseling

van informatie tussen politie en jongerenwerkers.

Vrijwel geen van de maatregelen met betrekking tot het thema horeca zijn gereali-

seerd. De projecten kampen alle drie met het probleem dat horeca-ondernemers

niet geïnteresseerd zijn in een aanpak van jeugdcriminaliteit in de horeca. Hoewel

gekozen is voor een benadering die meer gehoor vindt bij de horeca, namelijk kwa-

liteitsverbetering, verloopt de uitvoering van de voorstellen nog steeds moeizaam.

Er is geprobeerd maatregelen in gang te zetten, maar om verschillende redenen is

dit niet gelukt. Bijvoorbeeld omdat de maatregel niet aansluit bij de prioriteiten

van de organisatie die deze geacht wordt uit te voeren (zoals extra alcoholcontroles

door de politie), omdat het praktisch gezien niet haalbaar is (financiële consequen-

ties van plaatsing van metaaldetectoren), of juridisch niet uitvoerbaar (invoeren

van 'zwarte lijst'). Wel hebben de inspanningen ertoe geleid dat de horeca in gesprek

is gekomen met de gemeente en de politie. Bovendien is bij gemeenten de aandacht

toegenomen voor het ontwikkelen van een nieuw (integraal) horecabeleid.

Er zijn in verhouding tot de andere thema's redelijk wat maatregelen van de grond
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gekomen die betrekking hebben op de daderaanpak. In Lelystad en Deventer wordt

door de politie een zogenaamde sociale enquête afgenomen als onderdeel van het

verhoor van minderjarige verdachten. Deze enquête dient om de persoonlijke

achtergronden en motieven van de jeugdige te achterhalen en biedt handvatten bij

het afhandelen van de zaak door politie, Raad voor de kinderbescherming, officier

van justitie en rechter. De politie schakelt in eerste instantie al een hulpverlenings-

instelling in als de gegevens uit de enquête hiertoe aanleiding geven. In Arnhem

en Lelystad wordt een lik-op-stukprocedure toegepast. Daartoe is door het OM en

de politie een'hotlist' samengesteld van harde-kernjongeren die aan bepaalde

criteria voldoen (bijvoorbeeld in de afgelopen vijf jaar minstens vijf misdrijven van

een bepaald soort gepleegd). Indien een verdachte op deze lijst voorkomt, dan wordt

de zaak versneld behandeld en afgedaan. Een geconstateerd nadeel is dat het OM

onvoldoende capaciteit heeft om deze procedure in alle gevallen toe te passen. In

Arnhem heeft het OM in samenwerking met de leden van de werkgroep een zoge-

naamd strafmaatmodel ontwikkeld. Het model geeft richtlijnen over de op te leggen

straf per delict en dadercategorie.

Met betrekking tot het thema voetbal heeft het project in Deventer de uitvoering

van preventiemaatregelen bij de plaatselijke voetbalclub Go Ahead Eagles ter hand

genomen. Er is training gegeven aan de zogenaamde stewards die tijdens wedstrij-

den zorgdragen voor de veiligheid in het stadion en er zijn eisen gesteld aan het

functioneren van deze vrijwilligers. Er is een handelingsprotocol ontwikkeld waarin

de huisregels van Go Ahead Eagles staan vermeld, alsmede de sancties op het over-

treden van deze regels. Door middel van artikelen in het clubblad, een prijsvraag,

waarschuwingsborden en dergelijke zijn deze regels bekendgemaakt bij het publiek.

Een veldwerkorganisatie legt tijdens wedstrijden contact met supporters en biedt,

indien nodig, begeleiding.

Ten slotte is er in Deventer en Lelystad een werkgroep gevormd rondom het thema

centrale registratie. Informatie-uitwisseling tussen zowel justitiële- als niet-justitiële

instellingen wordt als belangrijk hulpmiddel gezien voor een integrale aanpak van

delinquente jongeren. Een dergelijk systeem is nog niet ontwikkeld omdat er voor-

alsnog te veel knelpunten zijn. De projecten wachten de vorderingen af rondom de

ontwikkeling van een landelijk cliënt-volgsysteem.

Resultaten

Voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens halen we de centrale vraag uit

het onderzoek naar voren, namelijk in hoeverre de uitvoering van maatregelen is

gerealiseerd. Te constateren valt dat de projecten veel werk hebben verricht en

ondanks tegenvallende omstandigheden redelijk wat hebben bereikt. Er zijn echter

beduidend minder maatregelen tot uitvoering gebracht dan volgens de projectplan-

nen de bedoeling was. Dat heeft een aantal redenen.

Bij alle drie de projecten is het projectplan ambitieus en op een aantal punten wei-

nig hanteerbaar gebleken. Zo is het projectplan ten onrechte gebaseerd op de ver-
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onderstelling dat er reeds lokale netwerken bestaan, of minstens dat de beoogde

netwerkinstellingen bereid zijn deze te vormen. Er blijkt echter bij diverse orga-

nisaties onvoldoende draagvlak te bestaan voor participatie in het project, onder

andere omdat potentiële netwerkpartners niet of nauwelijks betrokken zijn geweest

bij het opstellen van het projectplan, of omdat de criminaliteitsproblematiek niet

wordt onderkend. Om het draagvlak bij de beoogde netwerkinstellingen te verhogen,

zijn er aanvullende - niet geplande - activiteiten uitgevoerd die slechts in afgeleide

zin gericht zijn op het doel van het project om criminaliteit terug te dringen. Ook is

het projectplan te gedetailleerd ingevuld. De voorgestelde 'dichtgetimmerde' maat-

regelen sluiten niet altijd aan bij het beleid en de behoeften van uitvoerende orga-

nisaties en biedt weinig ruimte voor wijzigingen. De coordinatoren hebben het

projectplan moeten bijstellen voor toepassing in de praktijk, daarbij tegemoet-

komend aan prioriteiten van participerende netwerkpartners. Een praktisch gevolg

van deze inspanningen is dat het projectplan een irreële tijdsplanning bevat omdat

hierin geen rekening is gehouden met het creëren van een draagvlak, het vormen

van netwerken en aanvullende activiteiten. Gerelateerd hieraan heeft de uitvoering

van het project vertraging opgelopen en zijn er gedurende de experimentele periode

minder maatregelen uitgevoerd dan gepland.

De extra inzet heeft evenwel z'n vruchten afgeworpen want de netwerkvorming is

goed totstandgekomen. Waar mogelijk is aansluiting gezocht bij bestaande over-

legvormen die vervolgens functioneren als themawerkgroep. De meest relevante

organisaties zijn vertegenwoordigd in een of meer werkgroepen. Uit het onderzoek

blijkt dat voor de netwerkpartners de meerwaarde van het project bij deze lokale

netwerken ligt. Zij beschouwen het 'samen om de tafel zitten' en gezamenlijk zoeken

naar oplossingen als belangrijkste verdienste van het project. Door het project zijn

diverse partijen, met een geheel verschillende achtergrond en cultuur, met elkaar in

contact gekomen. Men heeft meer inzicht gekregen in elkaars mogelijkheden en

begrip voor elkaars positie. Dit heeft de intentie voortgebracht om de werkzaam-

heden op elkaar af te stemmen. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot een vorm

van samenwerking die voorheen niet plaatsvond: een samenwerking die niet zo zeer

betrekking heeft op het naar elkaar verwijzen, maar op het uitvoeren van taken

vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor criminaliteits- en veiligheidsproble-

men. Het gesloten convenant tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en onder

meer de politie is hiervan een sprekend voorbeeld.

De bereidheid tot samenwerking is bij de meeste netwerkinstellingen aanwezig,

maar er gaat veel tijd overheen voordat men overeenstemming bereikt en tot werke-

lijke uitvoering van maatregelen komt. Ook dit proces heeft ertoe bijgedragen dat er

gedurende de projectperiode minder is gerealiseerd dan gepland.

Gezien de achterstand in de implementatie van maatregelen is de doelgroep tijdens

de onderzoeksperiode nog nauwelijks bereikt. De verwachting is dan ook dat het

algemene doel van de projecten - het terugdringen van de jeugdcriminaliteit -

gedurende de projectperiode niet zal worden gehaald.
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De experimentele projecten zijn in het licht van de beleidsontwikkelingen in het

laatste decennium niet geheel nieuw' te noemen. Wel hebben ze een toegevoegde

waarde ten gevolge van een aantal oorspronkelijke elementen, zoals de verregaande

samenwerking tussen verschillende netwerkinstellingen, het gebruikmaken van

reguliere samenwerkingsverbanden en de (vernieuwde) sociale enquête.

In de drie gemeenten is het een en ander in werking gezet richting een integrale

werkwijze. Het is echter nog niet voltooid (ofwel, om te spreken in termen van de

projecten, het vangnet vertoont nog gaten) terwijl de projectperiode ten einde is.

De lokale netwerken, de samenwerking en de geïmplementeerde maatregelen zijn

nog maar van recente datum en hierdoor 'kwetsbaar'. Om te voorkomen dat dit alles

inzakt na beëindiging van de projectperiode, zal op korte termijn een besluit moeten

worden genomen over de wijze waarop deze aanpak kan worden gecontinueerd.

Indien de opdrachtgevers (OM, gemeente, politie) en de betrokken netwerkorgani-

saties waarde hechten aan dit preventiebeleid, dan is het van groot belang dat het

een structurele inbedding krijgt, waarbij zowel de inhoud als de financiering

gewaarborgd is.
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Inleiding

1.1 Harde-kernjongeren

De afgelopen jaren is er bij politie en justitie, maatschappelijke organisaties en de

overheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau aandacht ontstaan voor een cate-

gorie jongeren die de samenleving veel overlast bezorgt ten gevolge van criminele

activiteiten. Deze jongeren worden ook wel aangeduid als harde-kernjongeren of

stelselmatige daders (Strafrecht met beleid, 1990; Beke en Kleiman, 1993; De Beer

e.a., 1994). Bij dit relatief kleine deel van de criminele jongeren heeft het wets-

overtredend gedrag een regelmatig karakter. Zij plegen vaak en veel delicten als

gevolg waarvan zij frequent met politie en justitie in aanraking komen. Kenmerkend

voor de harde-kernjongere is zijn calculerende gedrag: hij weegt de voordelen van

criminele activiteiten af tegen de mogelijke risico's.

Om deze groep delinquenten adequaat aan te pakken zijn er vanaf 1992 in verschil-

lende steden projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Bij deze zogenaamde harde-kern-

projecten of stelselmatige daderaanpak worden de jongeren (extramuraal) intensief

begeleid bij onder meer het aanleren van een dag-en-nachtritme, het vinden van

een arbeids- of opleidingsplaats of structurering van de vrijetijdsbesteding. Deze

intensieve begeleiding - doorgaans individuele trajectbegeleiding (ITB) genoemd -

kan vrijwillig plaatsvinden of in een 'dwingend' kader, bijvoorbeeld als bijzondere

voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Er worden met de jongere afspra-

ken gemaakt en gedragsregels vastgesteld. Het niet-nakomen van afspraken kan

bestraffing tot gevolg hebben in de vorm van voortdurende controle door de politie

of directe tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf. Over de werkwijze en

effectiviteit van deze projecten is recentelijk onderzoek gedaan en gerapporteerd

(Kleiman en Terlouw, 1997).

1.2 Preventieprojecten

Behalve projecten waarin harde-kernjongeren intensief worden begeleid, zijn er in

de laatste jaren ook projecten ontwikkeld die deze sanctionerende aanpak van de

harde kern combineren met maatregelen van preventieve aard. De gedachtengang

hierbij is dat bestrijding van lokale criminaliteit niet beperkt moet blijven tot cura-

tieve maatregelen, namelijk een reactie op een wetsovertreding, maar dat tevens

getracht moet worden vanuit andere dan strafrechtelijke invalshoeken de - poten-

tiële - doelgroep te bereiken.

Met deze zogenaamde preventieve component van de projecten beoogt men zowel

de door harde-kernjongeren gepleegde criminaliteit terug te dringen als de aanwas

van de harde kern te reduceren door te voorkómen dat jongeren een criminele
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carrière ontwikkelen. Daarom wordt de aandacht tevens gericht op jongeren die

weliswaar delicten plegen, maar nog geen ernstig crimineel gedragspatroon hebben

ontwikkeld, ook wel de `meelopers' genoemd.

De projecten willen het wetsovertredende gedrag minder aantrekkelijk maken door

invloed uit te oefenen op de afweging die de jongeren maken om al dan niet delicten

te plegen. Men wil dit realiseren door het ontwikkelen van een sluitende aanpak.

Hiermee wordt bedoeld dat lokale instellingen die werkzaam zijn op diverse levens-

gebieden van deze jongeren (onderwijs, horeca, voetbal, wijk- en jongerenwerk) in

een zo vroeg mogelijk stadium normovertredend gedrag moeten signaleren en op

een eenduidige wijze hierop dienen te reageren. Daarvoor is het nodig dat de

instellingen met elkaar een handelingsstrategie bepalen: er moeten gedragsregels

worden geformuleerd waaraan jongeren zich dienen te houden, en afspraken wor-

den gemaakt over de reactie van de instellingen bij overtreding van deze regels. De

doelgroep zal hierdoor op verschillende terreinen waarop hij zich begeeft worden

geconfronteerd met een (zelfde) reactie op ongewenst gedrag. De verwachting is dat

de instellingen op deze wijze een vangnet vormen voor norm- en wetsovertredende

jongeren en in overleg met elkaar tot de meest adequate reactie kunnen komen.

Om dit preventiebeleid gestalte te geven, hebben de projecten tal van concrete
(preventieve) maatregelen geformuleerd op de diverse leefgebieden van jongeren.

Maatregelen die door de instellingen gezamenlijk moeten worden uitgevoerd. Een

dergelijk plan impliceert dat naast justitiële instellingen ook niet-justitiële instel-

lingen en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol moeten vervullen. De

realisatie van dit preventiebeleid staat of valt dan ook bij de vorming van een goed

lokaal netwerk waarbinnen diverse instanties (politie, Openbaar Ministerie, gemeen-

te, horeca-ondernemers, onderwijs, welzijns- en hulpverleningsinstellingen, enzo-

voort) hun bijdrage leveren.

1.3 Beleidskader

Dergelijke projecten staan niet op zichzelf, maar sluiten in belangrijke mate aan bij

zowel de uitgangspunten van de Commissie-Van Montfrans als de hoofdlijnen van

het integrale veiligheidsbeleid.

De Commissie-Van Montfrans (1994) stelt in haar rapportage dat preventie van

jeugdcriminaliteit prioriteit verdient. Een tijdige en adequate reactie kan volgens

haar voorkómen dat jongeren afglijden naar een criminele loopbaan. Zij pleit in dit

kader voor meer en systematischere aandacht voor de preventie van jeugdcrimina-

liteit van de zijde van schoolorganisaties, arbeidsvoorzieningen en hulpverlenings-

instellingen. Een onderlinge afstemming en samenwerking acht zij een voorwaarde

om de vereiste integrale benadering vorm te kunnen geven.

De Integrale veiligheidsrapportage (1993 en 1994) en de Nota veiligheidsbeleid

1995-1998 (1995) van het ministerie van Binnenlandse Zaken ademen in dit opzicht

dezelfde geest. Eerstgenoemde nota's constateren dat handhaving van de orde en

veiligheid niet alleen verwacht kan worden van de zijde van politie en justitie.
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Gemeenten worden gestimuleerd om een lokaal integraal veiligheidsbeleid te ont-

wikkelen waarbij pro-actie en preventie als belangrijke schakels worden gezien in

de zogenaamde veiligheidsketen, die verder bestaat uit preparatie, repressie en

nazorg.' In de Nota veiligheidsbeleid wordt een benadering voorgesteld die de

verschillende schakels uit de veiligheidsketen combineert. Hiervan wordt vooral

verbetering verwacht indien tevens aandacht wordt besteed aan elementen als de

thuissituatie, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit vereist een nauwe samenwer-

king tussen overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers.

11

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar drie preventieprojec-

ten, namelijk Omslag in Deventer, Break in Lelystad en Rem op Geweld in Arnhem.

De oorspronkelijke projectplannen leggen geen relatie met de Commissie-Van Mont-

frans en het integrale veiligheidsbeleid - onder meer omdat bij de ontwikkeling van

de plannen genoemde rapportages nog niet waren verschenen. Niettemin hebben

de projecten door hun werkwijze in de praktijk vormgegeven aan bovenstaande

zienswijzen.

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen

De dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van

Justitie is betrokken bij de opzet, begeleiding en (gedeeltelijke) financiering van de

projecten. De dienst heeft het WODC verzocht een evaluatie-onderzoek te verrichten

naar de uitvoering van deze projecten.

Het doel van dit evaluatie-onderzoek is de opdrachtgever inzicht te geven in de mate

en kwaliteit van de uitvoering van de projecten. Het onderzoek zal moeten uitwijzen

of de methode (het geheel van op elkaar afgestemde maatregelen) uitvoerbaar is en

aan de verwachtingen van de betrokken instellingen voldoet. De bevindingen van

het onderzoek dienen zowel de opdrachtgever als de organisatoren van de projecten

in staat te stellen beslissingen te nemen over verdergaande financiering, continue-

ring van de projecten en/of implementatie van de gehanteerde methode in andere

gemeenten.

In het onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal. In hoeverre is de uit-

voering van de oorspronkelijke plannen (c.q. preventiemaatregelen) met betrekking

tot de preventieve component van de harde-kernprojecten gerealiseerd en op welke

wijze? Een nadere invulling van deze probleemstelling leidt tot een aantal onder-

zoeksvragen.

1 In de Integrale veiligheidsrapportage (1993, p. 15) zijn deze begrippen als volgt omschreven. Pro-actie

wordt gezien als het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid; preventie is het voorkomen

van directe oorzaken van onveiligheid en het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen indien die zou-

den optreden; preparatie omvat de voorbereiding op de bestrijding van inbreuken; repressie is het daad-

werkelijk bestrijden van inbreuken; nazorg omvat hetgeen nodig is om terug te keren in de 'normale'

verhoudingen, bijvoorbeeld hulpverlening aan slachtoffers en schaderegeling.
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- Wat zijn de voorgenomen maatregelen?

- Welke maatregelen zijn in gang gezet en welke niet?

- Welke maatregelen zijn gerealiseerd en op welke wijze?

- Welke factoren werken belemmerend danwel bevorderend bij de implementatie

van de maatregelen?

- Wat heeft de beoogde doelgroep van de uitgevoerde preventiemaatregelen

gemerkt?

- Is er sprake van een vermindering van (de aanwas van) de harde kern?

De eerste vier onderzoeksvragen zijn geconcentreerd op het procesmatige verloop

van de preventieprojecten. Het onderzoek beoogt weer te geven of de voorgenomen

plannen ook zijn uitgevoerd: welke inspanningen geleverd zijn en hoe de uitvoering

van maatregelen is gerealiseerd. De laatste twee onderzoeksvragen refereren aan

het mogelijke effect van de maatregelen. Om redenen van praktische aard zal de

beantwoording van deze twee vragen achterwege blijven. De vraag of de beoogde

doelgroep iets heeft gemerkt van de uitgevoerde maatregelen kan niet worden

beantwoord omdat er gedurende de onderzoeksperiode te weinig maatregelen zijn

uitgevoerd die voor jongeren merkbaar kunnen zijn. Omdat er slechts een gering

aantal maatregelen is geïmplementeerd, is het evenmin zinvol om de vraag te beant-

woorden of de (aanwas van de) harde kern is verminderd.

Een bijkomende reden om de laatste onderzoeksvraag buiten beschouwing te laten,

is dat het eventuele antwoord geen verantwoorde conclusie toelaat omtrent de

effectiviteit van de getroffen preventiemaatregelen. Een effectmeting veronderstelt

dat niet alleen wordt nagegaan of met een bepaalde interventie de doelen zijn be-

reikt, maar ook dat de causaliteitsvraag wordt beantwoord (Verschuren, 1994). Bij

een evaluatie van preventiemaatregelen is het moeilijk na te gaan of een eventueel

`succes' (bijvoorbeeld vermindering van de harde kern in de betreffende gemeente)

wel is toe te schrijven aan de op dit doel gerichte inspanningen en gebruikte mid-

delen. Er kunnen immers ook andere factoren en ontwikkelingen zijn die aan de

geconstateerde veranderingen hebben bijgedragen. Wel kan worden nagegaan of

er bepaalde lokale veranderingen zijn opgetreden die naar alle waarschijnlijkheid

(mede) het resultaat zijn van de uitgevoerde maatregelen. Deze kanttekening heeft

overigens niet alleen betrekking op de laatste onderzoeksvraag maar ook op de

beoordeling in welke mate maatregelen door toedoen van het project zijn gereali-

seerd. In hoofdstuk 5 komen we hierop terug.

1.5 Dataverzameling

Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft het onderzoek het karakter van een pro-

cesevaluatie. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt in een beschrijving van de

maatregelen. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruikgemaakt van

schriftelijke gegevens en van gegevens afkomstig uit interviews met projectcof rdi-

natoren, netwerkinstellingen en jongeren.
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Schriftelijke gegevens

Ten behoeve van de te houden interviews, de inventarisatie van uitgevoerde maat-

regelen en een overzicht van de ontwikkeling van de preventieprojecten zijn de

projectplannen, tussentijdse verslagen, notulen en ander door de projecten ver-

vaardigd materiaal bestudeerd. Tevens is gebruikgemaakt van een inventariserende
beschrijving van de opzet van harde-kernprojecten (Hilhorst e.a., 1995).

Interviews met projectcoórdinatoren

In maart 1996 zijn de eerste interviews gehouden met de projectcoórdinatoren van

de drie projecten. Deze gesprekken hadden tot doel na te gaan hoe het project in de

betreffende gemeenten is opgezet teneinde de voorgenomen plannen te kunnen

realiseren. In dit eerste interview is vooral het accent gelegd op de startfase van

het project en de voorbereidingen die hieraan voorafgingen. Daarnaast is aandacht

besteed aan de projectstructuur, de opbouw van het lokale netwerk, de betrokken-

heid van en samenwerking tussen de participerende instanties en de rol van de pro-

jectcoórdinator. Voor de interviews is gebruikgemaakt van een gespreksprotocol

en de gesprekken - die ruim twee uur duurden - zijn op cassette opgenomen.

In november 1996 is wederom gesproken met de drie projectcoórdinatoren. In de

interviews zijn dezelfde onderwerpen aan de orde gesteld als in het eerste gesprek,

aangevuld met vragen omtrent het functioneren van het project in het algemeen.

Deze interviews dienden om het procesmatige verloop van het project in beeld te

brengen.

Ongeveer een week na deze gesprekken is met de projectcoórdinatoren een aan-

vullend interview gehouden waarin de uit te voeren maatregelen centraal stonden.

Het doel hiervan was te achterhalen hoe het is gesteld met de maatregelen die men

voornemens was te treffen en in welke fase van uitvoering deze verkeren.

Aan de hand van het eerdergenoemde schriftelijke materiaal is een overzicht ge-

maakt van de oorspronkelijke maatregelen. In het gesprek is bij elke maatregel

afzonderlijk geïnformeerd naar de voortgang. Op deze wijze is geïnventariseerd

welke maatregelen om welke reden niet tot uitvoering zijn gebracht of zijn afgebro-

ken, van welke - eventuele nieuwe - maatregelen de uitvoering in gang is gezet en

welke daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. Bij deze inventarisatie is tevens aan-

dacht besteed aan de manier waarop men aan de uitvoering van de maatregel

gestalte tracht te geven en de factoren die daarbij mogelijkerwijs stimulerend

danwel belemmerend werken.

Interviews met netwerkinstellingen

In de periode van november 1996 tot januari 1997 zijn in elke gemeente interviews

gehouden met vertegenwoordigers van netwerkinstellingen die op enigerlei wijze

betrokken zijn bij of een bijdrage leveren aan het preventieproject. Het doel van

de gesprekken was om van betrokkenen uit verschillende settings te vernemen wat

de ervaringen zijn bij de uitvoering van de maatregelen en wat hun visie is op het

beoogde of uitgevoerde preventiebeleid.
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Al deze gesprekken zijn gevoerd volgens een eenduidige structuur, waardoor bij de

geïnterviewden dezelfde onderwerpen onder de aandacht zijn gebracht. Afhankelijk

van de instellingen die participeren in het netwerk - deze kunnen per gemeente

verschillen ten gevolge van lokale initiatieven of samenwerkingsverbanden - is

onder meer gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie, het

Openbaar Ministerie (OM), het onderwijs, het jongerenwerk en de horeca. In totaal

hebben er 33 (groeps)interviews2 plaatsgevonden. Een volledige lijst van geïnter-

viewde personen is staat in bijlage 2.

Interview met jongeren

In Arnhem zijn jongeren benaderd die worden gerekend tot de doelgroep waarop

de maatregelen zijn gericht. Door middel van een groepsgesprek is nagegaan of de

maatregelen (in dit geval: reactie op wetsovertredend gedrag op school) de doel-

groep (middelbare scholieren) bereiken en hoe deze direct betrokkenen hiertegen-

over staan.

In Lelystad hebben pogingen om via bemiddeling van het onderwijs scholieren te

spreken, geen resultaat gehad. De jongeren die specifieke ervaring hebben opgedaan

met de nieuwe regelingen, waren niet bereid hierover te praten.

In Deventer is een aantal harde-kernjongeren gevraagd wat zij ondervinden van

preventie-activiteiten. Vanwege de winterstop van het voetbal was het niet haalbaar

om tijdens de onderzoeksperiode supportersgroepen te spreken.

Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag in elke gemeente verschillende groe-

pen jongeren te vragen naar de wijze waarop zij met de getroffen maatregelen zijn

geconfronteerd, bleek dit ten tijde van de dataverzameling (omstreeks januari 1997)

niet nuttig omdat er nog te weinig maatregelen waren uitgevoerd die voor jongeren

waarneembaar of merkbaar waren.

1.6 Indeling van het rapport

Zoals uit de dataverzameling blijkt, is deze procesevaluatie van de preventiepro-

jecten in Deventer, Lelystad en Arnhem gebaseerd op kwalitatieve gegevens. Het

onderzoeksverslag is dan ook beschrijvend van aard. In hoofdstuk 2 wordt de opzet

van de preventieprojecten geschetst. Hoofdstuk 3 gaat nader in op de projectstruc-

tuur. Hoofdstuk 4 geeft aan de hand van thema's een beschrijving van de voortgang

van de preventiemaatregelen. In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste resultaten

gegeven.

2 Onder groepsinterview verstaan wij een interview met meer vertegenwoordigers van dezelfde

organisatie.
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De preventieprojecten

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de projecten in Deventer,

Arnhem en Lelystad, waarbij rekening is gehouden met ontwikkelingen gedurende

de uitvoering ervan. Voor de beschrijving is gebruikgemaakt van gegevens afkomstig

uit de interviews met projectcoárdinatoren en van schriftelijk materiaal (onder

andere projectplannen).

Achtereenvolgens zullen de fase van voorbereiding, de doelstellingen en de doel-

groep de revue passeren. Omdat de projecten sterke overeenkomsten vertonen - en

we anders in herhaling vervallen - worden ze in dit hoofdstuk gezamenlijk bespro-

ken. Aspecten waarin ze zich van elkaar onderscheiden, komen apart ter sprake.

2.1 De voorbereiding

In alle drie de gemeenten zijn de plannen voor het te ontwikkelen preventiebeleid

voortgekomen uit en gebaseerd op de resultaten van lokaal onderzoek naar jeugd-

criminaliteit.

Naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek in Lelystad en Deventer

naar criminaliteitspatronen onder jongeren (Beke en Kleiman, 1993), besloten het

ministerie van Justitie en de betrokken gemeenten tot een experiment ter voor-

koming en bestrijding van jeugdcriminaliteit. In 1993 lag er in beide gemeenten een

voorstel voor een project met als doel de omvang van dé harde kern te beperken en

de aanwas daarvan af te remmen. Daartoe zouden bestaande lokale netwerken

moeten worden versterkt en nieuwe gevormd. Vooral organisaties en personen die

door hun contacten met jongeren een rol kunnen vervullen bij de uitvoering van

maatregelen, zag men als gewenste netwerkpartners.

In 1992 beslisten de burgemeester, de officier van justitie en de korpschef in Arn-

hem, mede naar aanleiding van een sterke stijging van het aantal geweldsmisdrijven

in die stad, dat de aanpak van geweldscriminaliteit prioriteit zou krijgen. In op-

dracht van het ministerie van justitie is onderzoek verricht naar deze vorm van

criminaliteit (Kleiman e.a., 1993). Op grond van deze resultaten is besloten een

project te ontwikkelen, om in het bijzonder de geweldscriminaliteit tegen te gaan.

De globale projectvoorstellen zijn in de voorbereidingsfase door de initiatiefnemen-

de instanties - waaronder in ieder geval de driehoek ministerie (0m, politie en

gemeente) - omgevormd tot een projectplan waarin de doelstelling, planning, con-

crete (preventie)maatregelen en de wijze van uitvoering zijn omschreven. Nadat de

plannen gereed waren, is in elke gemeente ten behoeve van het project een project-

coSrdinator aangesteld. De coordinatoren zijn begonnen met het maken van een

inventarisatie van mogelijke netwerkpartners. Vervolgens zijn potentiële netwerk-
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partners individueel benaderd teneinde hen te betrekken bij het netwerk en de

uiteindelijke uitvoering van maatregelen.

De voorbereiding van de projecten heeft naar de mening van de projectcoórdina-

toren meer tijd in beslag genomen dan men zich oorspronkelijk had voorgesteld,

onder meer vanwege langdurige onduidelijkheid over de financiering van het pro-

ject, het ontbreken van een heldere projectstructuur en wisseling van netwerk-

partners als gevolg van een arrondissementswijziging. Maar de voorbereiding

duurde vooral lang omdat er bij instanties die in een later stadium bij het project

zijn betrokken ten behoeve van de uitvoering van maatregelen, de neiging bestond

nieuwe (eigen) ideeën te ontwikkelen in plaats van aan te sluiten bij het projectplan.

Dit probleem komt in hoofdstuk 4 ter sprake.

In Deventer is het preventieproject Omslag op 1 december 1994 officieel van start

gegaan voor een periode van minstens drie jaar. De projectcoórdinator is echter

enige maanden na de startdatum aangesteld waardoor het project feitelijk pas in

april 1995 is begonnen.

De officiële start van het project Rem op Geweld in Arnhem was 1 juni 1994, maar

ook hier vond de feitelijke start van de werkzaamheden een aantal maanden daarna

plaats. De oorspronkelijke doorlooptijd van 20 maanden is gedurende het project

verlengd tot drie jaar en loopt tot juni 1997.

Het project Break in Lelystad is 1 januari 1995 gestart en heeft eveneens een door-

looptijd van drie jaar.

De projecten worden voor een belangrijk deel gefinancierd door het ministerie van

Justitie. In Deventer is de dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering de

enige subsidiegever. Deze dienst verstrekt eveneens financiële middelen aan het

project in Arnhem, maar ook het OM levert een substantiële bijdrage in de kosten.

Daarnaast draagt de gemeente bij aan de kosten van de projectuitvoering en -onder-

steuning. In Lelystad zijn zowel justitie als de gemeente de financiers. Bij alle drie de

projecten verloopt de inzet van mensen door de participerende netwerkinstellingen

budgettair neutraal.

2.2 Doelstellingen

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, stellen de projecten zich - grosso modo - ten

doel om op integrale wijze de lokale criminaliteit te voorkomen en terug te dringen.

De aanpak heeft daarbij de vorm gekregen van een zogenaamd handhavingsarrange-

ment (Rook, 1992). Bij een handhavingsarrangement wordt gestreefd naar een goed

afgewogen combinatie van beschikbare handhavingsinstrumenten van zowel

justitiële als preventieve aard. De intentie van de projecten is om binnen relevante

leefomgevingen van jongeren maatregelen te treffen teneinde op een breed front de

harde-kernjongeren en meelopers als het ware 'in te sluiten'. Zowel justitiële (OM,

politie, reclassering, Raad voor de kinderbescherming) als niet-justitiële netwerk-

partners (gemeente, onderwijs, horeca, wijk- en jongerenwerk en dergelijke) dienen
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op een eenduidige wijze op het overlastgevende en wetsovertredende gedrag van

jongeren te reageren.

De zogenaamde sanctionerende component binnen het handhavingsarrangement

omvat de al eerdergenoemde ITB waarbij harde-kernjongeren - al dan niet binnen

een justitieel kader - intensief worden begeleid. De preventieve component bevat

tal van maatregelen die gericht zijn op het signaleren van grensoverschrijdend

gedrag van jongeren en het adequaat en eenduidig reageren op dit gedrag. Dit

rapport heeft alleen betrekking op de uitvoering van de preventieve component.

Naar de sanctionerende component is afzonderlijk onderzoek gedaan (Kleiman en

Terlouw, 1997).

Hoewel de projecten in ruime zin de doelstelling gemeenschappelijk hebben, ver-

schillen zij op een aantal punten.

17

Project Omslag in Deventer

In het kader van de aanpak van de harde kern beoogt het project in Deventer een

handhavingsarrangement uit te voeren. Dit betekent dat men de intensieve bege-

leiding van jongeren van de harde kern (ITB) wil combineren met preventiemaat-

regelen die voornamelijk zijn gericht op jongeren die dicht tegen de harde kern

aanleunen maar (nog) geen ernstig crimineel gedragspatroon vertonen, ook wel

meelopers genoemd. In Deventer heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een

sanctionerende en een preventieve component die tezamen het project Omslag

vormen. Voor beide onderdelen is echter een aparte coordinator aangesteld. Wel-

licht heeft deze constructie de oorspronkelijk bedoelde eenheid enigszins teniet-

gedaan. Er is volgens de geïnterviewden - zoals ook in hoofdstuk 3 ter sprake komt -

vrijwel geen uitwisseling tussen de twee componenten waardoor ze in de praktijk

separaat blijken te functioneren.

De preventieve component van het project heeft tot doel om, vooral bij meelopers,

een criminele carrière te voorkomen of te onderbreken. Deze doelstelling is als

volgt geconcretiseerd:

- aanzienlijke reductie (meer dan 50%) van groepsgewijze delicten in de wijk;

- reductie van pesten en intimidatie op school met 50%;

- afname van onveilige situaties en incidenten rondom horecagelegenheden;

- reductie van voetbalvandalisme met meer dan 50% en vergroting van de pakkans

tot boven de 90%.

Teneinde deze doelen te bereiken is een groot aantal (preventie)maatregelen gefor-

muleerd.

Project Rem op Geweld in Arnhem

Ook in Arnhem wil men het project de vorm geven van een handhavingsarrange-

ment, zij het dat vooralsnog alleen sprake is van een preventief deel. Dat wil

zeggen, er is niet voorzien in de mogelijkheid van ITB voor jongeren van de harde

kern. Momenteel zijn er wel gesprekken gaande met het oog op de invoering van

een vorm van trajectbegeleiding. Het preventieve deel omvat echter wel een zoge-
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naamde daderaanpak: maatregelen ten aanzien van jongeren die strafbare feiten

plegen.

Getuige de naam van het project, zijn in Arnhem de inspanningen van oorsprong

gericht op het terugdringen van geweldsdelicten. De aanpak van geweldscrimina-

liteit vormde al langer één van de in het driehoeksoverleg vastgestelde prioriteiten.

Het project sluit hierop aan met de algemene doelstelling om een daling te bewerk-

stelligen van geweldscriminaliteit met 20% in het centrum van Arnhem alsmede

in en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast beoogt men in de

gemeente goede structuren en netwerken te bouwen die ook na de projectfase

blijven bestaan. Het project heeft dit als volgt geformuleerd:

- continuering van de integrale aanpak na afloop van de experimentele periode;

- de medewerking aan het plan van aanpak van minimaal 75% van de scholen voor

voortgezet onderwijs en van de horeca in het uitgaanscentrum van de binnen-

stad;

- een daling van het wapenbezit en -gebruik op scholen en in het uitgaanscen-

trum van de binnenstad met 50% tot 75%;

- systematische en gedegen justitiële berichtgeving in de lokale media.

Om vorm te geven aan'de realisatie van deze doelen, zijn er tientallen concrete

maatregelen en concreet uit te voeren activiteiten beschreven.

Hoewel het project in Arnhem volgens de algemene doelstelling gericht is op het

terugdringen van geweldsdelicten, hebben de maatregelen in de praktijk betrekking

op alle typen delicten. Naar mening van de projectcotirdinator is deze verbreding

enerzijds het gevolg van het feit dat enkele netwerkinstellingen niet bereid waren

zich in te zetten voor deze specifieke vorm van criminaliteit. Een voorbeeld hiervan

is het onderwijs dat niet geassocieerd wil(de) worden met geweldscriminaliteit.

Anderzijds is besloten tot verbreding omdat het consequenter en logischer is om de

afspraken omtrent een eenduidige reactie op strafbare feiten niet te beperken tot

agressieve delicten, maar ook te laten gelden voor andere vormen van criminaliteit.

De focus op geweldscriminaliteit komt echter wel specifiek tot uiting in de politiële

en justitiële reactie op geweldplegers, waarover meer in hoofdstuk 4.

Project Break in Lelystad

Het project in Lelystad is gestart met alleen een preventieve component dat - net als

in Arnhem - een daderaanpak bevat. Sinds oktober 1996 maakt de ITB van harde-

kernjongeren deel uit van het project. Anders dan in Deventer beschouwt Break

alle projectmaatregelen, dus zowel de preventief getinte als de sanctionerende

maatregelen (waaronder de ITB), als één geheel. Break heeft dan ook één project-

coSrdinator.

Naast de geformuleerde doelstellingen voor het handhavingsarrangement als geheel

(te weten verminderen van het aantal criminele jongerengroepen, terugbrengen van

de omvang en voorkomen van aanwas van de harde kern, terugbrengen van het

aantal door haar gepleegde ernstige misdrijven) zijn er doelen beschreven die meer
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betrekking hebben op het preventieve deel van het project. Een aantal zaken tracht

men te realiseren:

- het opzetten van een sluitend signaleringssysteem voor de harde kern en mee-

lopers waarbij diverse justitiële en niet-justitiële partners betrokken zijn;

- het opzetten van een informatie-uitwisselingssysteem betreffende de harde kern

en meelopers;
- het ontwikkelen en implementeren van een eenduidige handelingsstrategie die

gemeentebreed wordt toegepast (met betrekking tot wapenbezit, geweldsdelic-

ten, drugsdelicten);

- participatiegraad van onderwijsinstellingen en horecagelegenheden aan het

plan van aanpak van ten minste 75%;

- continuering van de aanpak na afloop van de experimentele fase.

Ook deze doelen zijn geconcretiseerd door middel van een omschrijving van uit te

voeren maatregelen per domein.

2.3 Doelgroep

De preventieprojecten zijn gestart met de intentie een bepaalde groep jongeren te

bereiken. De doelgroep waarop de projecten de inspanningen willen richten, staat

als volgt in de projectplannen geformuleerd. In Deventer rekent het project mee-

lopers vanaf 12 jaar tot de doelgroep. Aangezien de preventiemaatregelen gericht

zijn op jongeren in hun natuurlijke leefomgeving (school, wijk, horeca, sport) sluit

het project niet uit dat ook harde-kernjongeren worden bereikt.

Het project in Arnhem is opgezet met het oog op de aanpak van harde-kernjongeren

die zich schuldig maken aan geweldsmisdrijven. De inhoud van de maatregelen

brengt echter met zich mee dat deze niet alleen de harde kern, maar alle jongeren

zullen treffen die in Arnhem het voortgezet onderwijs volgen of in het uitgaans-

centrum vertoeven.

Het projectplan in Lelystad omschrijft de doelgroep als harde kern en meelopers.

Ten aanzien van de beoogde doelgroep is gedurende de projectuitvoering enige ver-

andering opgetreden. Hoewel de projecten bij de ontwikkeling van de maatregelen

criminele jongeren voor ogen stonden, is de doelgroep geleidelijk aan verschoven

danwel uitgebreid. Het accent is minder komen te liggen op jongeren met een fors

crimineel verleden (harde kern) ten gunste van jongeren die incidenteel of nog niet

met politie of justitie in aanraking zijn geweest.

De voornaamste reden hiervoor is - en dit komt uitgebreider aan de orde in hoofd-

stuk 4 - dat bij een aantal sectoren c.q. netwerkinstellingen geen basis aanwezig is

om zich in te spannen voor jongeren met een criminele carrière. Hetzij omdat men

deze groep als `verloren' beschouwt en de energie liever richt op een lichtere cate-

gorie jongeren waar met preventieve maatregelen nog wat te bereiken valt, hetzij

omdat men zich liever niet geafficheerd ziet met criminele jongeren omdat dit de

reputatie zou schaden. Dit laatste argument is voornamelijk naar voren gebracht
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door de horeca en het onderwijs. Nadat de projecten het thema criminaliteit hebben

gewijzigd c.q. uitgebreid naar'kwaliteitsverbetering' en 'leefbaarheid' (waaronder

veiligheid), is hiermee tevens de doelgroep verbreed: ook niet-criminele jongeren

worden tot de doelgroep gerekend.

Deze koersverandering is ingezet uit praktische overwegingen, omdat men verwacht

dat de keuze voor een andere invalshoek een grotere betrokkenheid van netwerk-

instellingen tot gevolg heeft. Zij is echter ook ingezet vanuit de visie, die gaandeweg

overtuigender werd, dat het preventieve aspect bredere aandacht verdient dan in

het oorspronkelijke projectplan gebeurt. Een andere reden voor verbreding van de

doelgroep is dat de aard van het oorspronkelijke projectplan niet in overeenstem-

ming is te brengen met een kleine doelgroep. Handelingsprotocollen, convenanten,

registratiesystemen, het zijn bij uitstek maatregelen die een organisatiebreed beleid

verlangen met als gevolg dat de gehele populatie van de instelling wordt bereikt

(bijvoorbeeld alle leerlingen van een school).

Ten slotte verwachten de projecten dat met het treffen van preventiemaatregelen

ten behoeve van een bredere doelgroep de harde kern vanzelf wordt bereikt.

Om genoemde redenen is gedurende het proces waarin de projecten zich ontwik-

kelden van plan tot uitvoering, de doelgroep veranderd tot 'alle' jongeren in de

leeftijd van 12 tot 25 jaar, met dien verstande dat daarbinnen specifieke categorieën

jongeren worden onderscheiden die een gedifferentieerde aanpak behoeven. Eigen-

lijk is er volgens de projecten sprake van een gelaagde doelgroep.

Zo wordt met algemene preventiemaatregelen op school of in uitgaanscentra een

brede doelgroep bereikt, ofwel alle jongeren die schoolgaan of uitgaan. Bij deze

doelgroep ligt de nadruk op maatregelen als voorlichting, regelgeving en toezicht,

waarmee men crimineel gedrag tracht te voorkomen.

Een tweede doelgroep omvat jongeren die overlast veroorzaken danwel met politie

of justitie in aanraking zijn geweest en dreigen af te glijden naar een crimineel ge-

dragspatroon. Met maatregelen als signaleren en reageren door middel van hulp-

verlening of sanctie probeert men deze groep te begeleiden.

Ten slotte komt de aandacht voor harde-kernjongeren specifiek tot uitdrukking in

vormen van trajectbegeleiding (intensieve hulpverlening) die onder'drang' kan

worden aangeboden of verplicht kan worden opgelegd.

De geschetste ontwikkeling maakt de spanning zichtbaar tussen de oorspronkelijk

beoogde doelgroep, zoals omschreven in de doelstellingen van de projecten, en

de uiteindelijk gedefinieerde doelgroep. Hoewel er praktische en inhoudelijke

redenen zijn aangevoerd voor deze verschuiving, heeft de intentie om door middel

van preventiemaatregelen een relatief zware justitiële dadergroep te bereiken,

duidelijk ingeboet.

De projecten hadden met het oorspronkelijke plan ook het oogmerk om netwerk-

instellingen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te laten dragen voor de harde

kern. Het is echter niet ondenkbaar dat door de verbreding van de doelgroep de

gedeelde verantwoordelijkheid onvoldoende wordt gewaarborgd. Met andere
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woorden, indien deze categorie daders niet meer specifiek als doelgroep wordt

genoemd, is het risico aanwezig dat niet-justitiële instellingen niet of nauwelijks met

de harde kern te maken krijgen waardoor het wederom 'justitieklanten' blijven.
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Projectstructuur

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de projectstructuur van de drie preventie-

projecten. De beschrijving is gebaseerd op gegevens afkomstig uit de projectplannen

en de interviews die gehouden zijn met de coordinatoren en netwerkpartners.

Per project zal een beeld worden geschetst van de participerende instellingen op

strategisch en uitvoerend niveau, hun verantwoordelijkheden en taken. Tevens

besteden we aandacht aan de wijze waarop deze projectstructuur - volgens de

geïnterviewden - tot nu toe heeft gefunctioneerd. De eventuele wijzigingen en

ontwikkelingen hierin gedurende de looptijd van het project komen eveneens ter

sprake.

Dat we vrij uitvoerig ingaan op de structuur van de projecten heeft te maken met

de beoogde integrale aanpak die een netwerk van instellingen veronderstelt. De

wijze waarop het project is georganiseerd en deze instellingen hierin participeren,

kunnen voor een adequate uitvoering van het project van relevante betekenis zijn.

Met het oog op het doel van het onderzoek worden daarnaast de positieve en nega-

tieve kanten van de projectstructuur belicht om potentiële projectgemeenten bij

de opzet van een vergelijkbaar project van mogelijke handvatten te voorzien.

3.1 Project Omslag in Deventer

Het project Omslag ging van start zonder dat er een duidelijk uitgekristalliseerde

projectstructuur was. Dit heeft ertoe geleid dat het lang duurde voordat het project

volledig functioneerde. Leden van zowel de driehoek als de voorloper van de huidige

stuurgroep vroegen zich voortdurend af wie de deelnemers aan het project zouden

moeten zijn en wie waarvoor verantwoordelijk was. Pas toen er na een half jaar een

projectcotirdinator werd aangesteld, zijn de projectstructuur en verantwoorde-

lijkheden vastgesteld (zie figuur 1).

Zoals gezegd, bestaat het project Omslag uit twee deelprojecten - een sanctione-

rende (ITB) en een preventieve component - met elk een eigen coordinator. De

opdrachtgever van het gehele project is de plaatselijke driehoek bestaande uit de

burgemeester, de officier van justitie en de districtschef van de politie. De gemeente

Deventer is deelverantwoordelijke voor de preventieve component terwijl de Raad

voor de kinderbescherming en de reclassering deelverantwoordelijken zijn voor de

sanctionerende component. De projectleiding en de eindverantwoordelijkheid zijn

in handen van het OM c.q. de officier van justitie. Het ministerie van justitie is de

subsidiegever.

Er zijn een stuurgroep en twee projectgroepen samengesteld: de projectgroep pre-

ventie en de projectgroep ITB voor de sanctionerende component. De ITB laten we

hier verder buiten beschouwing omdat deze niet in het bestek van dit onderzoek
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Figuur 1: Project Omslag (projectstructuur)
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valt. De projectgroep preventie draagt zorg voor de uitvoering van het projectplan.

De daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van de maatregelen is in handen van de

deelprojecten3 die zich op verschillende leefgebieden richten. De projectcodrdinator

coordineert alle projectactiviteiten en heeft een regiefunctie.

3.1.1 Stuurgroep

Het totale project Omslag - de preventieve èn de sanctionerende component -

heeft één stuurgroep. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het OM, het

ministerie van justitie, de reclassering en de gemeente Deventer en komt eens in de

paar maanden bijeen.

De belangrijkste taak van de stuurgroep is - de naam zegt het al - het aansturen van

het project op basis van voortgangsrapportages. De leden van de stuurgroep moeten

zich richten op de 'wat-vraag': Wat wordt er door het project beoogd en welke doel-

stellingen moeten worden bereikt?

Volgens zowel de ondervraagde projectcodrdinator als de vertegenwoordiger van de

gemeente en de stichting Kerninstelling Integraal jongerenwerk (KIJ) wijst de prak-

tijk echter uit dat de stuurgroep haar taak niet voldoende verstaat. Men denkt mee

op microniveau, namelijk de inhoud en uitvoering van maatregelen. Omslag heeft

daarentegen juist behoefte aan sturing op macroniveau: aan totaaloverzicht en infor-

matie over landelijke ontwikkelingen. Bovendien heeft de stuurgroep met betrekking

tot de 'wat-vraag' moeite met besluitvorming: zaken blijven nogal eens op de agenda

staan.

3 De 'deelprojecten' in Deventer zijn vergelijkbaar met de 'activiteitengroepen' in Arnhem en de

'werkgroepen' in Lelystad.
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Naast het geven van sturing heeft de stuurgroep de taak van klankbord voor de

projectcodrdinator. Maar ook deze taak wordt naar de mening van de ondervraag-

den niet optimaal vervuld. Het is vooral de projectgroep die als klankbord fungeert.

Ten slotte moet de stuurgroep zorgdragen voor afstemmingen informatie-uitwisse-

ling tussen de preventieve en de sanctionerende component van Omslag. Het blijkt

echter - tot teleurstelling van de ondervraagden - dat de twee componenten uit

elkaar zijn gegroeid. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de componenten

andere doelgroepen, subsidiestromen, projectgroepen en netwerken hebben. Daar-

naast is de stuurgroep niet in staat gebleken de samenhang tussen de componenten

te behouden. Ten tijde van het onderzoek bleek dat men binnen Omslag deze samen-

hang opnieuw probeert aan te brengen. Zo worden inmiddels de vergadernotulen

van de twee projectgroepen uitgewisseld, zodat men van elkaar weet waarmee men

bezig is.

De coordinator, de gemeente en de KIJ wijzen twee oorzaken aan voor het niet op-

timaal functioneren van de stuurgroep. Zo werkt de steeds veranderende samen-

stelling (vooral in de beginperiode) niet bevorderlijk voor het consequent uitvoeren

van haar taken. Daarnaast zou de beoogde leidende rol van het OM in de praktijk

niet tot uitdrukking komen.

3.1.2 Projectgroep

De projectgroep preventie bestaat naast de projectcodrdinator uit vertegenwoor-

digers van de gemeente Deventer, de politie, de stichting KIJ en de Raad voor de kin-

derbescherming. De coordinator overweegt om vertegenwoordiging te vragen vanuit

het OM, om op die manier de betrokkenheid van het OM bij het project te vergroten.

De projectgroep komt elke twee maanden bijeen.

Binnen de projectgroep houdt men zich vooral bezig met de 'hoe-vraag': Hoe kan de

uitvoering van maatregelen en andere activiteiten verbeterd worden en welke perso-

nen moeten hiertoe worden aangetrokken? Vervolgens adviseert men de coordinator

en de verschillende deelprojecten, bijvoorbeeld over de manier waarop scholen het

beste benaderd kunnen worden voor het uitvoeren van preventiemaatregelen. Daar-

naast fungeert de projectgroep als klankbord voor de coordinator. Naar de mening

van de ondervraagden functioneert de projectgroep goed: de leden zijn nauw be-

trokken bij het project, de vergaderingen worden goed bezocht en er wordt actief

meegedacht over de uitvoering van activiteiten en het oplossen van knelpunten.

De samenstelling van de projectgroep beschouwt men als een belangrijke grond

voor haar goede functioneren. De leden zijn leidinggevenden binnen uitvoerende

diensten, waardoor zij dichtbij de praktijk staan en inzicht hebben in de problema-

tiek die daar speelt.

De coordinator noemt één knelpunt: een vertegenwoordiger van de gemeente in de

projectgroep draagt een gemeentebeleid uit dat soms in strijd is met het beleid van

Omslag, bijvoorbeeld met betrekking tot het verbreden versus het versmallen van de
doelstellingen van het project.
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3.1.3 Coordinator
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De projectcodrdinator is in dienst van de KIJ en de gemeente Deventer. Dit heeft

volgens de coordinator voordelen. Zo maakt zij als werkneemster van de KIJ deel uit

van een uitvoerende organisatie. Hierdoor staat zij dicht bij de uitvoerders, krijgt

snel informatie en ziet welke problemen er op uitvoeringsniveau spelen. Daarnaast

verschaft de positie van werkneemster van de gemeente haar een breed netwerk. De

coordinator wordt door netwerkpartners echter niet gezien als vertegenwoordigster

van de KIJ en de gemeente. Dit komt mede doordat de coordinator zich niet als

zodanig profileert maar haar onafhankelijke positie benadrukt.

De coordinator heeft een aantal hoofdtaken. Naast de eerdergenoemde cotirdinatie

van alle projectactiviteiten is zij verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaar-

den die het mogelijk maken om de uitvoering van maatregelen in gang te zetten. Eén

van die voorwaarden is een werkplan met duidelijke doelen, afspraken en verdeling

van taken en verantwoordelijkheden. Er was bij de start van het project wel een pro-

jectplan, maar dit bood niet genoeg handvatten voor de praktische uitvoering. Door

de coordinator is het projectplan vertaald in een hanteerbaar werkplan, dat voortaan

het uitgangspunt van het project vormt. Een andere voorwaarde is het formeren en

activeren van een netwerk. Hiertoe moe(s)t de coordinator eerst een draagvlak

creëren bij de potentiële netwerkpartners. Dit blijkt een opgave waarmee veel tijd

en energie is gemoeid.

Een andere taak van de coordinator is het verzorgen van de interne communicatie

tussen de stuurgroep, de projectgroep en de deelprojecten. Zij voorziet de project-

organisatie van informatie c.q. rapportages over activiteiten, uitvoering van maat-

regelen, afspraken, enzovoort. Daarnaast stemt zij de activiteiten binnen Omslag

op elkaar af. Enkelen van de ondervraagde netwerkpartners van Omslag hebben

echter behoefte aan een intensievere informatie-uitwisseling dan nu gebeurt.

Ten slotte is de coordinator verantwoordelijk voor het beheer van de begroting en

verzorgt zij de voortgangsrapportages voor de project- en de stuurgroep.

Over de wijze waarop de coordinator haar rol vervult, zijn de ondervraagden posi-

tief. Zij zijn van mening dat men door toedoen van de coordinator tot nieuwe afspra-

ken komt met bestaande, maar voor elkaar vreemde, instellingen. De coordinator

geeft ideeën en suggesties en denkt actief mee over de uitvoering van maatregelen.

3.1.4 Deelprojecten

Deelprojecten bestaan uit vertegenwoordigers van instellingen, die vanuit hun eigen

deskundigheid een bijdrage leveren aan probleemoplossing op een bepaald terrein.

Er zijn vijf deelprojecten, waarvan er vier gericht zijn op verschillende leefgebieden:

onderwijs, wijk, horeca en voetbal. Het vijfde deelproject - preventieve daderaan-

pak - richt zich op de daders zelf.

Bij de formatie van de deelprojecten streeft Omslag naar aansluiting bij bestaande

samenwerkingsverbanden c.q. netwerken. De coordinator probeert deze netwerken
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te versterken en/of aan te vullen met vertegenwoordigers van - met het oog op de

specifieke problematiek - relevante organisaties. Binnen deze netwerken vraagt zij

aandacht voor de uitvoering van de preventiemaatregelen. Indien nodig, zet zij zelf

een (nieuw) netwerk c.q. deelproject op.

Binnen de deelprojecten wordt er gewerkt aan de uitvoering van activiteiten en pre-

ventiemaatregelen. Men maakt met elkaar concrete afspraken en verdeelt de taken.

Om te voorkomen dat dit te vrijblijvend gebeurt, wordt binnen de deelprojecten

geëvalueerd of de netwerkpartners zich aan de gemaakte afspraken houden. Als dit

niet het geval is, spreekt de coordinator de betreffende netwerkpartner hierop aan.

Er zijn echter geen drukmiddelen om partners te dwingen tot het nakomen van

afspraken, wat de coordinator soms als een gemis ervaart.

In het hiernavolgende zal een beknopte beschrijving worden gegeven van de samen-

stelling van de vijf deelprojecten; in hoofdstuk 4 komen de activiteiten aan de orde.

Onderwijs

Omslag kon niet aansluiten bij een bestaand netwerk omdat er geen overlegstruc-

tuur was waarbinnen de 'veilige school' besproken kon worden. Omslag is met één

school voor voortgezet onderwijs begonnen die bereidheid toonde mee te werken.

In een later stadium ontstond ook interesse bij de andere scholen. Daarnaast heeft

Omslag extra partners benaderd: de politie, de gemeente, de afdeling leerplicht, het

consultatieteam, de stadswachtenorganisatie en Bureau Halt. Gezamenlijk vormen

zij het deelproject 'onderwijs'. Omslag probeert de samenwerking tussen deze

partners te verbeteren en ervoor te zorgen dat de doelgroep die Omslag wil bereiken,

meer in beeld komt.

Volgens de ondervraagden die betrokken zijn bij het deelproject, verloopt de samen-

werking en de uitvoering van activiteiten redelijk. Het duurt echter lang voordat de

verschillende netwerkpartners tot concrete afspraken komen.

Wijk

In Deventer is de stichting Raster de centrale instelling vanwaaruit de gemeentelijke

wijkaanpak plaatsvindt. Deze stichting voorziet in club-/buurthuizen, kinderop-

vang, opbouwwerk en dergelijke in de verschillende wijken van Deventer en heeft

onder andere contacten met wijkambtenaren van de gemeente, wijkagenten en

buurtbewoners (onder wie ouders van jongeren). Omslag brengt zijn preventie-

activiteiten op de agenda van de wijkaanpak van de gemeente en heeft initiatief ge-

nomen tot samenwerking met de stadswachtenorganisatie. Daarnaast speelt Omslag

een actieve rol in het stedelijk overleg rond de aanpak van jongerenoverlast in de

wijk.

De betrokkenheid van de netwerkpartners bij het project Omslag is nog persoons-

afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld de ene wijkagent actiever in het kader van Omslag

dan de andere.
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Horeca

In Deventer had de horeca incidenteel overleg met de gemeente en politie, dat

plaatsvond naar aanleiding van problemen. Daarnaast functioneerde in Deventer

het Brink-overleg waarin vertegenwoordigers zaten van het Brinkbelang4, de politie,

de gemeente en bewoners. In dit overleg werd weliswaar gesproken over overlast

maar men kwam niet tot een gezamenlijke aanpak van deze problemen.

Omslag heeft het initiatief genomen tot het creëren van een netwerk met de ge-

meente Deventer, de verslavingszorg, de politie, de Nederlandse Horecabond en

het Brinkbelang. Na een lange aanloopperiode - mede veroorzaakt door de geringe

belangstelling van de horeca - is het deelproject 'horeca' kort geleden van start

gegaan.

Voetbal

Al enige jaren functioneert de werkgroep 'preventie voetbalvandalisme', hetgeen

een initiatief is van de politie, de voetbalclub Go Ahead Eagles, de supportersver-

eniging en de KIl. Omslag heeft zich bij deze werkgroep aangesloten en vervolgens

Bureau Halt en het OM betrokken bij het uitvoeren van preventiemaatregelen in en

om het voetbalstadion. Naar de mening van de ondervraagden wordt er binnen het

deelproject 'voetbal' goed samengewerkt en verloopt de uitvoering van activiteiten

voorspoedig.

Preventieve daderaanpak

Dit deelproject is later aan het projectplan toegevoegd omdat het in de praktijk als

gemis werd ervaren dat er geen duidelijke aandacht was voor maatregelen rondom

het contact met daders. Ook merkte Omslag dat een slechte communicatie tussen

justitiële organisaties een belemmering vormt om bij de overige deelprojecten

registratiesystemen op te zetten. Er is een deelproject samengesteld waarin de Raad

voor kinderbescherming, de jeugdreclassering, het OM, de politie en Bureau Halt

vertegenwoordigd zijn.

3.2 Project Rem op Geweld in Arnhem

Het project Rem op Geweld ging van start met een duidelijke projectstructuur (zie

figuur 2), hoewel deze in de praktijk nog moest worden ingevuld. Er dienden nog

goede werkafspraken te worden gemaakt tussen de participanten van het project.

Het invullen van de structuur duurde ongeveer twee maanden.

Eindverantwoordelijke voor het project is de lokale driehoek, bestaande uit de bur-

gemeester, de hoofdofficier van justitie, een officier van justitie en de districtschef

van de politie. De coordinator is ondergebracht bij het OM. Er is een kerngroep

4 Het Brinkbelang is een overlegorgaan van horeca-ondernemers rond de Brink, een plein in het centrum

van Deventer.
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Figuur 2: Project Rem op Geweld (projectstructuur)
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samengesteld die verantwoordelijk is voor het scheppen van voorwaarden voor de

uitvoering van het projectplan. Daarnaast zijn er vier activiteitengroepen in het

leven geroepen die werken aan de uitvoering van de preventiemaatregelen. Het

project is (gedeeltelijk) gefinancierd door het ministerie van Justitie. De regie is in

handen van het OM.

3.2.1 Kerngroep
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De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, het OM, het ministe-

rie van Justitie, de politie, de advies- en onderzoeksgroep Beke en de voorzitters van

de vier activiteitengroepen. De voorzitters van de activiteitengroepen zijn in de loop

van 1996 aan de kerngroep toegevoegd, zodat de werkzaamheden van de groepen

beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

De kerngroep heeft allereerst een aansturingsfunctie. Zij moet de activiteiten van

de activiteitengroepen omschrijven en sturen. Volgens de ondervraagde projectcoSr-

dinator en vertegenwoordigers van de gemeente volbrengt de kerngroep deze taak

niet voldoende. De kerngroep zou nog te veel op afstand staan en te weinig actief

en creatief bij het project betrokken zijn. Dit komt enerzijds tot uiting in de vergader-

frequentie: de kerngroep zou maandelijks bij elkaar moeten komen, maar in de

praktijk is dit niet het geval. Bovendien valt er nog wel eens een vergadering uit als

leden verhinderd zijn. Anderzijds lijkt de geringe sturing het gevolg van het feit dat

in de vergaderingen te veel aandacht uitgaat naar wat er op dat moment in het pro-

ject gebeurt in plaats van wat er in het project moet gebeuren. Een strategische visie

zou ontbreken, waardoor de kerngroep nogal eens achter de feiten aanloopt. De

ondervraagden ervaren het als positief dat de kerngroep zich niet bemoeit met

details omtrent de concrete uitvoering van maatregelen. Dit wordt nadrukkelijk aan
de activiteitengroepen overgelaten.

Een tweede functie van de kerngroep (en in het bijzonder van het OM) is die van

regisseur van het project. Zij dient zorg te dragen voor de uitvoering van het project-

plan en hiertoe de diverse projectactiviteiten op elkaar af te stemmen. Ook de regis-
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seursfunctie vervult de kerngroep niet optimaal. Voor een deel is dit veroorzaakt

door het ontbreken van een goede basis om te regisseren omdat het oorspronke-

lijke projectplan ten gevolge van allerlei wijzigingen niet meer te beschouwen is als

'handleiding'; inmiddels zijn geplande activiteiten van de baan en nieuwe ontplooid.

Ook heeft de kerngroep geen overzicht meer over de activiteiten die plaatsvinden

binnen het project, hetgeen het regisseren zou bemoeilijken. Zij onderneemt weinig

actie om hierin duidelijkheid te krijgen, wat terug te voeren is op de eerdergenoem-

de afstandelijkheid en onvoldoende betrokkenheid bij het project.

Ondanks het feit dat een duidelijke regie ontbreekt, worden de werkzaamheden van

de activiteitengroepen redelijk op elkaar afgestemd. Dit is vooral te danken aan de

uitbreiding van de kerngroep met de voorzitters van de activiteitengroepen.

Ten derde is de kerngroep verantwoordelijk voor de voortgangsrapportages aan de

lokale driehoek. De coordinator geeft aan dat dit minder vaak gebeurt dan afgespro-

ken is, wat overigens de kerngroep niet aan te rekenen is. De kerngroep is voor deze

rapportage afhankelijk van de verslagen van de coordinator, die er echter niet toe

komt om deze regelmatig te schrijven.

Ten vierde heeft de kerngroep een ambassadeursfunctie: zij moet de personen c.q.

organisaties die onvoldoende meewerken aan de uitvoering van maatregelen op

hun verantwoordelijkheden wijzen. De kerngroep heeft nog maar een enkele keer

gebruikgemaakt van deze functie. Dit heeft vooral te maken met het feit dat weinig

kerngroepleden een gezaghebbende functie bekleden die noodzakelijk is om perso-

nen c.q. organisaties aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Een laatste functie van de kerngroep is die van breekijzer. De leden van de kerngroep

moeten, zo nodig, bereid en in staat zijn binnen de eigen organisatie als intermedi-

air te dienen voor de coordinator. Hier doet zich echter hetzelfde voor: het ontbreekt

de leden van de kerngroep veelal aan invloed om als breekijzer te fungeren.

3.2.2 Coordinator

De projectcodrdinator is door het OM aan het project'uitgeleend' en werkzaam op

het parket. Hoewel hij zich als projectcoSrdinator onafhankelijk van het OM opstelt,

wordt hij door netwerkpartners als vertegenwoordiger van het OM gezien. Het voor-

deel hiervan is volgens hem, dat aan zijn functie een zeker gezag wordt toegeschre-

ven waardoor hij een goede entree heeft bij organisaties.

Binnen het OM is het project tot op dit moment nog te weinig geïntegreerd. Hoewel

het OM een belangrijke netwerkpartner is, heeft de coordinator de indruk dat het

project binnen het parket nog een geïsoleerde status heeft.

De belangrijkste taak van de coordinator is het formeren, aansturen en begeleiden

van de activiteitengroepen. Hoewel de uitvoering van maatregelen niet tot zijn taak

behoort, besteedt hij hieraan veel tijd vanwege het ingeschatte risico dat anders het

project stagneert. De beschikbare tijd komt hiermee echter onder druk te staan, wat

versterkt wordt door de tijdsinvestering die gemoeid is met het zoeken naar finan-
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ciële middelen om de maatregelen te realiseren. Ook dit karwei behoort niet tot de

oorspronkelijk geformuleerde taken.

De coordinator, zo komt in een aantal interviews met netwerkinstellingen naar

voren, vervult een belangrijke rol. Men vreest dat het project in elkaar zal zakken

wanneer hij de teugels niet meer in handen heeft.

3.2.3 Activiteitengroepen
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Er zijn vier activiteitengroepen5 geformeerd die verantwoordelijk zijn voor de uit-

voering van projectactiviteiten en preventiemaatregelen6. Zij richten zich respec-

tievelijk op het onderwijs, de horeca, een daderaanpak en voorlichting. In Arnhem

waren geen bestaande overlegstructuren waarbij Rem op Geweld kon aansluiten,

waardoor de activiteitengroepen door de coordinator zijn opgezet. Zij zijn met elk

ongeveer dertien leden behoorlijk omvangrijk geworden. Aan de ene kant is dit

volgens de coordinator noodzakelijk omdat alle relevante instanties in een activi-

teitengroep vertegenwoordigd moeten zijn. Aan de andere kant heeft dit als nadeel

dat het moeilijk is om met de verschillende instanties - en hiermee verschillende

belangen - tot overeenstemming te komen.

Uit de activiteitengroepen worden ad hoc werkgroepjes geformeerd, die kunnen

worden uitgebreid met mensen van buiten de activiteitengroep. Deze werkgroepjes

houden zich bezig met het uitvoeren van onderdelen van preventiemaatregelen.7

De activiteitengroepen zijn afzonderlijk van elkaar gestart. De coordinator veronder-

stelt dat het beter was geweest om voor alle en een gezamenlijke startbijeenkomst te

organiseren. Zo had men dwarsverbanden kunnen aangeven en het belang van een

synchrone uitvoering van maatregelen - wat het effect van de maatregelen zou

versterken - kunnen benadrukken.

Binnen de activiteitengroepen zijn de nodige ideeën en plannen aangedragen om

vorm en inhoud te geven aan de maatregelen en eventueel nieuwe te ontwikkelen,

maar men komt nog te weinig tot de uitvoering ervan. Hiervoor worden verschil-

lende redenen aangevoerd. Ten eerste is gewezen op de weerbarstige praktijk bij het

uitvoeren van maatregelen: voor elke maatregel moet men een draagvlak creëren,

wat veel tijd en energie kost. Ten tweede ontbreekt vaak de vereiste actieve inbreng

van de deelnemers van de activiteitengroepen. Voor veel deelnemers houdt hun

inbreng op bij het aanwezig zijn op vergaderingen. Dit zou vooral te maken hebben

met gebrek aan tijd: zij moeten de activiteiten in het kader van Rem op Geweld naast

5 In het projectplan was nog sprake van een vijfde activiteitengroep, namelijk' sportscholen'. Al in een

vroeg stadium heeft men besloten niet van start te gaan met deze groep wegens gebrek aan tijd; de

andere activiteitengroepen hebben prioriteit gekregen.

6 De activiteiten - met uitzondering van die van de activiteitengroep 'voorlichting' - zijn in hoofdstuk 4

beschreven.

7 Er is bijvoorbeeld een werkgroepje samengesteld ten behoeve van de ondertekening door scholen van

het nader te bespreken handelingsprotocol.
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hun reguliere werkzaamheden doen, waardoor het project niet altijd prioriteit heeft.

De coordinator kan hun inzet niet afdwingen, maar probeert hen op hun taken en

verantwoordelijkheden met betrekking tot het project te wijzen. Deze vorm van

kritiek wordt hem overigens, naar eigen zeggen, dan niet in dank afgenomen.

Onderwijs

De activiteitengroep 'onderwijs' bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen van

het voortgezet onderwijs in Arnhem, de gemeente, het OM en de politie. Volgens de

ondervraagde leden van deze en de coordinator functioneert de groep goed. Er is

vooral waardering voor de inzet van de gemeente die, zoals later nog aan de orde

komt, twee functionarissen heeft 'vrijgemaakt' ten behoeve van het project. De

coordinator is minder enthousiast over de inzet en aanwezigheid van de politie.

Hij oppert dat dit enerzijds kan liggen aan de politiecultuur waarin meer prioriteit

wordt gelegd bij repressie en anderzijds aan de overvolle taak van de preventie-

functionaris van de politie die in deze activiteitengroep participeert. Alhoewel de

politie op de werkvloer (gebiedsagenten) actief met de problematiek bezig is, is er

onvoldoende sturing en steun van bovenaf.

Horeca

Ongeveer 65% van de horeca-ondernemers in Arnhem-centrum is georganiseerd in

twee verschillende lokale belangenverenigingen. Via deze verenigingen zijn leden

geworven voor de activiteitengroep 'horeca'. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers

vaneen brouwerij, Horeca Nederland en de gemeente lid van deze activiteitengroep.

Wellicht dat de samenstelling nog gewijzigd wordt: de coordinator zou graag zien

dat er actievere leden en van een hoger beleidsniveau in de activiteitengroep

plaatsnemen.

Daderaanpak

In eerste instantie hadden vertegenwoordigers van politie, reclassering, OM, Raad

voor de kinderbescherming, bureau slachtofferhulp en stichting Rijnside zitting in

de activiteitengroep 'daderaanpak'. Later is deze aangevuld met vertegenwoordigers

van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg (GCV) en de jeugdreclassering. De

activiteitengroep heeft volgens de coordinator en de vertegenwoordiger van het OM

in het begin slecht gefunctioneerd. De leidende rol van het OM werd onvoldoende

vorm gegeven. Dit is later verbeterd. Onder leiding van het OM is een inhaalslag

gepleegd die de andere partners heeft geënthousiasmeerd bij de ontwikkeling van

een dadergerichte aanpak.

Voorlichting

In de activiteitengroep 'voorlichting' zitten voorlichters van de gemeente, de politie

en het OM. Zij verzorgt de interne communicatie door de andere activiteitengroepen

te voorzien van informatie over het verloop van de uitvoering. Daarnaast is de groep

verantwoordelijk voor de externe communicatie door middel van nieuwsbrieven en
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persberichten. De interne en externe communicatie verloopt nog niet optimaal,

omdat men ad hoc te werk gaat. De activiteitengroep 'voorlichting' wordt pas

ingeschakeld als de plannen voor het uitvoeren van maatregelen al gemaakt zijn.

Dit is volgens de ondervraagde voorlichter te laat. De werkgroep zou al tijdens het

ontwikkelen van maatregelen ingeschakeld moeten worden, om vorm te geven aan

de communicatie omtrent de betreffende maatregel(en).

In het oorspronkelijke projectplan is opgenomen dat de activiteitengroep ook tot

taak heeft om te communiceren richting harde-kernjongeren: de communicatie-

strategie. Door middel van publiciteit over bijvoorbeeld politieel optreden, justitiële

maatregelen, sancties, zou men hun beeldvorming kunnen veranderen waardoor zij

aan het plegen van delicten een groter risico verbinden. Aan deze maatregel wordt,

blijkens het projectplan, een belangrijke strategische waarde toegekend. De commu-

nicatiestrategie richting harde-kernjongeren is echter niet van de grond gekomen.

Het verzorgen van publiciteit over het project zelf en de maatregelen van de acti-

viteitengroepen heeft bij de activiteitengroep 'voorlichting' de overhand gekregen.

Hiervoor wordt als reden aangegeven dat de voorlichters hun werkzaamheden in het

kader van Rem op Geweld naast hun reguliere werkzaamheden moeten doen, waar-

door men kampt met tijdgebrek. Bovendien wil men pas een communicatiestrategie

op gang brengen, als de projectmaatregelen in voldoende mate zijn uitgevoerd om

hierover te kunnen communiceren. Wel stimuleert de activiteitengroep de lokale

pers om geregeld over Rem op Geweld en de zittingen van het Projectplan Versnelde

Afhandeling Strafzaken (PROVAS) te berichten, al heeft dit nog niet geleid tot een

stelselmatige berichtgeving.

Ten slotte is de samenstelling en organisatie van de nader te bespreken themabij-

eenkomsten voor de scholen en de horeca in Arnhem, de 'Loesje'-posteractie en de

samengestelde informatiebundel over de Wet Wapens en munitie in handen van

deze activiteitengroep (zie hoofdstuk 4).

3.3 Project Break in Lelystad

Bij aanvang van het project Break bestond er een projectgroep van ongeveer twintig

personen die het project op zowel strategisch als operationeel niveau aanstuurde.

Nadat er door de projectgroep een projectcodrdinator was aangesteld, is er een

scheiding gemaakt tussen het strategische en het operationele niveau en is er meer

vormgegeven aan de projectstructuur.

Net als project Omslag kent Break een preventieve en een sanctionerende compo-

nent (ITB). In het geval van Break vormen ze tezamen één project met één coordi-

nator en één netwerk. Er is wel sprake van een fasering in uitvoering van beide

componenten. Eerst is begonnen met het opzetten van de preventieve component,

na ongeveer anderhalf jaar heeft men de ITB8 in gang gezet.

8 Zoals gezegd, blijft hier de sanctionerende component buiten beschouwing.
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Figuur 3: Project Break (projectstructuur)
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De opdrachtgever van Break is de districtsdriehoek9 die bestaat uit de burgemees-

ters van Lelystad, Dronten en Zeewolde (de laatste twee zijn in mindere mate be-

trokken bij Break), de districtsofficier van justitie en de districtschef van de politie.

De driehoek is tevens eindverantwoordelijke voor het project. Om het project op

strategisch niveau aan te sturen, is er een stuurgroep samengesteld. Op het opera-

tionele niveau bevinden zich de projectgroepen voor de preventieve en sanctione-

rende component. De projectgroep preventie bestaat uit de voorzitters van de zes

werkgroepen en wordt ook wel aangeduid als 'voorzittersoverleg'. De coordinator

stuurt en coordineert de activiteiten van de werkgroepen (zie ook figuur 3). Ten

slotte is het OM de projectleider en ligt de regie bij de gemeente.

3.3.1 Stuurgroep
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De stuurgroep van Break bestaat uit vertegenwoordigers van het OM, het ministerie

van justitie, de politie, de reclassering, de Raad voor de kinderbescherming, de rech-

telijke macht, de gemeente Lelystad, de stichting Jeugd En Criminaliteit (JEC) en de

cotirdinator van Break. Een punt van kritiek die in de interviews naar voren komt,

betreft de eenzijdigheid in samenstelling van de stuurgroep. De justitiële instellin-

gen (OM, rechtelijke macht en Raad voor de kinderbescherming) en de politie

zouden te veel vertegenwoordigd zijn. Gesteld wordt dat hierdoor de kans bestaat

dat er te veel nadruk komt te liggen op straf, in plaats van een goede 'mix' van hulp

en straf.

De functie-omschrijving van de stuurgroep is dezelfde als die van de kerngroep in

Arnhem. Zo heeft de stuurgroep een belangrijke sturingsfunctie: zij moet op hoofd-

9 Lelystad kent geen lokale driehoek, waardoor de districtsdriehoek fungeert als opdrachtgever.
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lijnen de koers vaststellen voor de uitvoering van het project(plan). Men kan hierbij

denken aan het bepalen van de breedte, reikwijdte en continuering van het project.

Maar ook in Lelystad is er kritiek op de uitvoering van deze sturingstaak. De coor-

dinator en de ondervraagde vertegenwoordigers van de stichting JEC en de Raad

voor de kinderbescherming geven eenaantal mogelijke oorzaken voor het gebrek

aan sturing. Zo zijn zij van mening dat het de stuurgroep ontbreekt aan een voor

sturing noodzakelijke strategische visie, doordat zij zich (nog steeds) te veel met de

uitvoeringsdetails bezighoudt. Daarnaast zou de stuurgroep zich beperkt inzetten

en weinig betrokken zijn. Dit leidt de coordinator af uit het feit dat door de leden

weinig beleidsbijdragen worden geleverd. Ten slotte wijt men het gebrek aan sturing

aan de afstandelijke houding van de stuurgroep. De leden van de stuurgroep zouden

te ver afstaan van de (praktijk)situatie in Lelystad. Gewezen wordt op de functionele

afstandelijkheid, ofwel de posities die de leden bekleden (rechter, officier van justi-

tie) en de fysieke afstandelijkheid, daar de meesten buiten Lelystad wonen.

Volgens het projectplan heeft de stuurgroep (en in het bijzonder de gemeente) ook

een regiefunctie, waarbij de gemeente fungeert als 'hoofdregisseur'. Uit de inter-

views komt naar voren dat de gemeente in de beginperiode van het project deze taak

daadwerkelijk op zich nam: zij heeft een actieve rol gespeeld in het mogelijk maken

van het project en de diverse preventiemaatregelen. Maar inmiddels is er veel kritiek

op de gemeente. Bijna alle ondervraagden zijn van mening dat de gemeente te wei-

nig creativiteit, inspanning en betrokkenheid aan de dag legt en haar regiefunctie

niet (meer) waarmaakt. Ook de stuurgroep als geheel zou haar regiefunctie nog

onvoldoende vervullen.

De stuurgroep heeft daarnaast een tijdsbewakingsfunctie, ofwel het bepalen van de

voortgang van de activiteiten van de werkgroepen. Zij doet dit aan de hand van de

tijdsplanningen van de activiteitengroepen en rapporteert aan de driehoek.

Evenals in Arnhem heeft de stuurgroep de functie van ambassadeur het aanspreken

van personen c.q. organisaties die zich niet aan de afspraken houden. In de praktijk

heeft zich dit een aantal keer voorgedaan, onder andere met betrekking tot het OM

en het onderwijs.

De breekijzerfunctie waarbij de leden van de stuurgroep dienen als intermediair

tussen hun eigen organisatie en de coordinator, werkt volgens de coordinator goed.

De stuurgroep dient ook te fungeren als klankbord voor de projectcoSrdinator. De

coordinator maakt hiervan regelmatig gebruik door knelpunten voor te leggen.

Ten slotte is de stuurgroep verantwoordelijk voor het verkrijgen, besteden en be-

heren van de financiën. Hierbij verzorgt de gemeente de financiële administratie.

3.3.2 Projectgroep

De projectgroep c.q. het voorzittersoverleg wordt onder andere gevormd door de

voorzitters van de zes werkgroepen, die afkomstig zijn van het OM, de gemeente, de

Stichting Jongerenwerk Lelystad (SJL) en de Stichting Onderwijsvoorrang Lelystad

(SOL). Daarnaast hebben vertegenwoordigers van de politie en JEC (als adviseur) en
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de projectcoordinator als voorzitter, zitting in de projectgroep. Zij komen eens in

de zes weken bij elkaar. De belangrijkste taak van de projectgroep is nagaan hoe het

projectplan het beste uitgevoerd kan worden en welke afspraken met welke netwerk-

partners nodig zijn. Hiertoe wordt aandacht besteed aan beleidsontwikkeling en

men bespreekt de voortgang, de knelpunten en oplossingen met betrekking tot de

werkgroepen en de uit te voeren - eventueel alternatieve - preventiemaatregelen.

Daarnaast worden in de projectgroep de activiteiten van de verschillende werkgroe-

pen op elkaar afgestemd. De geïnterviewde projectgroepsleden en de coordinator

zijn van mening dat de projectgroep haar taken goed verstaat en op een enthou-

siaste en creatieve manier plannen maakt. Maar ondanks de enthousiaste instelling

komen vooralsnog veel plannen niet van de grond. De coordinator zoekt de oorzaak

hiervoor bij het gebrek aan financiën om voorzieningen te realiseren. Ook het gemis

aan ondernemersgeest en organisatorische expertise bij de leden van de project-

groep dragen hieraan bij. Om dit knelpunt op te lossen, wil zij externe expertise

inhuren in de vorm van een organisatie-adviesbureau. Ten slotte ziet zij de oorzaak

gelegen in de tijdsdruk waaraan de leden van de projectgroep blootstaan. Voor

veel leden is er binnen de eigen organisatie geen tijd vrijgemaakt voor het project,

waardoor de activiteiten in het kader van Break na(ast) de reguliere werkzaamheden

komen.

3.3.3 Coordinator

De coordinator is de enige aangestelde en betaalde functionaris voor Break. Zij is in

dienst van de stichting lEC en heeft haar werkplek bij de gemeente, maar heeft een

onafhankelijke positie. Overigens had de coordinator liever gezien dat de gemeente

niet alleen haar werkplek, maar ook haar werkgever was, omdat de gemeente (mede-)

opdrachtgever is van het project Break.

Toen de coordinator werd aangesteld, was het voorbereidingsproces voor het op-

zetten van het project al gaande. Zij ervaart dit als een knelpunt omdat zij hierdoor

met een achterstand is begonnen. Zij heeft de fase gemist waarin bepaalde keuzes

zijn gemaakt, posities zijn ingenomen, enzovoort.

De belangrijkste taak van de coordinator is het aansturen en coordineren van de

activiteiten van de werkgroepen. Dit betreft ook het scheppen van voorwaarden

- zoals een draagvlak bij de (potentiële) netwerkpartners - teneinde de activiteiten

en preventiemaatregelen te kunnen uitvoeren. Met dit laatste waren hogere (tijds-)

investeringen gemoeid dan de coordinator had verwacht. Er werd bij aanvang van

het project verondersteld direct te kunnen beginnen met het uitvoeren van het

projectplan, maar dit was geenszins het geval. Er moest eerst een draagvlak

gecreëerd worden, behoeften en ideeën van netwerkpartners moesten op elkaar

worden afgestemd en het projectplan moest worden omgezet in een hanteerbaar

'ondernemingsplan'. Omdat dit veel investeringen kost(e), raakte de coordinator in

tijdnood. Dit is grotendeels opgelost doordat haar parttime aanstelling is uitgebreid

naar 80%.
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Daarnaast is de coordinator verantwoordelijk voor de uitwisseling van informatie

tussen de werkgroepen en de twee projectgroepen. De coordinator probeert door

een goede informatie-uitwisseling tussen de preventieve en sanctionerende compo-

nent de eenheid van Break te bewaren. Overigens geeft zij aan dat nog niet alle

netwerkpartners het project als één geheel zien. Vooral de leden van de driehoek

zouden het project nog niet genoeg als eenheid en gezamenlijk product beschouwen.

De coordinator verzorgt tevens de informatie-uitwisseling tussen de stuurgroep en

de projectgroep. Hiertoe functioneert zij binnen de stuurgroep als secretaris.

Uit de interviews met netwerkinstellingen blijkt een positieve waardering van de rol

van de coordinator.

3.3.4 Werkgroepen

In eerste instantie zijn de voorzitters van de werkgroepen aangesteld. Vervolgens

hebben deze in overleg met de coordinator de werkgroepen verder samengesteld.

Bij de keuze van de werkgroepsleden ging men praktijk- en situatiegericht te werk.

Men nam in mindere mate de uit te voeren maatregelen als uitgangspunt, als wel de

mogelijkheden, wensen en behoeften van bepaalde instellingen. Als er op een be-

oogd terrein reeds een vorm van samenwerking bestond, heeft men zich hierbij

aangesloten. De samenstelling van de werkgroepen ligt overigens niet vast: als

bepaalde maatregelen dit vergen, kunnen zij ad hoc worden aangevuld met andere

instanties.

De taken van de werkgroepen zijn dezelfde als die van de deelprojecten en activitei-

tengroepen in Deventer en Arnhem. Ze geven vorm en inhoud aan de voorgenomen

preventiemaatregelen en zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering ervan. De

werkgroepen onderwijs, jongerenwerk, horeca en daderaanpak vertegenwoordigen

allemaal een leefgebied van jongeren. Daarnaast onderscheidt men nog de werk-

groepen 'informatievoorziening' en 'Breakpoint'. Tezamen moeten zij een gesloten

(vang)netwerk vormen om snel en adequaat te reageren op afwijkend gedrag van

jongeren.

Er wordt gesteld dat het functioneren van de werkgroepen geheel afhankelijk is van

de interne stand van zaken bij de netwerkorganisaties. Zo werken bijvoorbeeld de

vele reorganisaties, bezuinigingen en groeiende werkdruk bij de netwerkorganisaties

belemmerend. Mede hierdoor komt het voor dat netwerkorganisaties zich niet aan

de gemaakte inspanningsverplichtingen houden. De coordinator staat echter niet

in een hiërarchische verhouding tot de werkgroepen en heeft ook geen stok achter

de deur om de netwerkpartners hun afspraken te laten nakomen. Overigens zou

de coordinator het ook niet wenselijk achten de netwerkpartners met behulp van

drukmiddelen te dwingen tot participatie. Zij geeft aan dat organisaties intrinsiek

gemotiveerd moeten zijn om mee te doen, vooral met het oog op de continuering

van de preventiemaatregelen na afloop van het project. Het enige dat zij meent te

kunnen doen, is de netwerkpartners duidelijk maken dat de problemen van jongeren

verergeren indien zij niet voldoende participeren terwijl de betreffende organisatie
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het risico loopt buitengesloten te worden van een belangrijk lokaal netwerk. Het

ondernemingsplan is de gezamenlijk gedragen visie op de bijdrage aan de probleem-

oplossing, en hieraan wordt een ieder gehouden.

Onderwijs

De werkgroep 'onderwijs' wordt gevormd door de reeds bestaande Werkgroep

Uitvallende Leerlingen (WUL) van de gemeente Lelystad. Deze werkgroep bestaat

uit vertegenwoordigers van alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Lelystad,

de afdeling leerplicht van de gemeente, de Riagg en de SOL. De WUL overlegt maan-

delijks over specifieke leerlingen en hun problemen en tweemaandelijks over

beleidszaken. Binnen deze werkgroep wordt ook gewerkt aan de uitvoering van de

Breakmaatregelen, waarbij deze hoge prioriteit genieten. De ondervraagden zijn

van mening dat de werkgroep 'onderwijs' c.q. WUL - na een aanloopfase - goed

functioneert.

Jeugd- en jongerenwerk

Vóór de start van het project was er al sprake van een informeel netwerk met onder

andere de stichting JEC en de SJL. Binnen de werkgroep 'jeugd- en jongerenwerk' zijn

deze twee instanties formele netwerkpartners geworden. Er wordt gesteld dat de

werkgroep (nog steeds) moeizaam functioneert. Dit zou aan beide netwerkpartners

te wijten zijn. Zo kampt de SJL enerzijds met een managementcrisis. Zij moet eerst

intern orde op zaken stellen, alvorens optimaal te kunnen participeren. Anderzijds

wordt erop gewezen dat de SJL weinig tot geen ervaring heeft met het ontwikkelen

van beleid, wat wel noodzakelijk is voor het goed functioneren van de werkgroep.

Ook de rol van JEC zou belemmerend zijn voor de werkgroep. De stichting staat

uiterst kritisch tegenover de huidige ontwikkelingen binnen Break en houdt zich

daarom op de achtergrond (hierover meer in hoofdstuk 4).

Horeca

Bij de horeca was/is er geen sprake van een structureel overleg waarbij Break zich

kan aansluiten. Daarom is er ten behoeve van Break een overleg geformeerd: de

werkgroep 'horeca'. Een ambtenaar van de gemeentelijke bestuursdienst is voor-

zitter van de werkgroep die verder gevormd wordt door drie horeca-ondernemers uit

Lelystad. De activiteiten binnen de werkgroep verlopen moeizaam. Tot nu toe is de

voorzitter alleen bezig geweest met het creëren van een draagvlak bij de netwerk-

partners uit de horeca en de overige horeca-ondernemers in Lelystad. Inmiddels lijkt

de betrokkenheid van de horeca bij het project te groeien.

Daderaanpak

Ook de werkgroep 'daderaanpak' is in het kader van Break samengesteld en wordt

gevormd door vertegenwoordigers van de politie (met een centrale rol) en het OM.

Zij richt haar activiteiten zowel op de preventieve als de sanctionerende component

van Break. De ondervraagden merken op dat er door de positieve inzet van de politie
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en het OM al de nodige maatregelen zijn uitgevoerd. De coordinator geeft echter wel

aan dat het OM zich in de beginperiode van het project boven en daarmee op een

afstand van het project wilde plaatsen. Zij heeft het OM ertoe kunnen bewegen zich

centraler op te stellen.

Informatievoorziening

Voorlichters van het OM, de gemeente en de politie vormen tezamen de werkgroep

'informatievoorziening'. De coordinator treedt op als adviseur. De werkgroep houdt

zich bezig met de interne en externe voorlichting over Break. Hiertoe heeft zij een

handleiding 'communicatie' opgesteld, waarin staat aangegeven welke rol de

project- en de werkgroepen kunnen spelen in de communicatie in en rond Break en

welke ondersteuning de werkgroep 'informatievoorziening' hierbij kan geven.

Daarnaast verzorgt de werkgroep de promotie van Break door middel van een

regelmatig verschijnende nieuwsbrief, promotiemateriaal als stickers en posters,

artikelen in (school)kranten en binnenkort een pagina op de plaatselijke Teletekst.

Ten slotte organiseerde de werkgroep de netwerkconferentie voor de netwerkpart-

ners. Tijdens deze conferentie (ongeveer een jaar na de start van het project) is

gesproken over jeugdcriminaliteit en een gezamenlijke aanpak hiervan door middel

van Break. De werkgroep functioneert volgens de ondervraagden naar tevredenheid.

Breakpoint

De werkgroep 'Breakpoint', met vertegenwoordigers van het OM, de reclassering, de

Raad voor de kinderbescherming en een informatie-analist van de politie probeert

vorm te geven aan een centraal registratie- en informatiesysteem, ofwel het 'Break-

point'. Binnen dit systeem moeten justitiële en niet-justitiële gegevens over jonge-

ren uitgewisseld kunnen worden, teneinde een sluitende aanpak te realiseren.

1 3.4 Samenvatting

1 De projectstructuur van de drie projecten is grotendeels gelijk. In alle gevallen is de

driehoek de opdrachtgever. Daarnaast onderscheiden de drie projecten een strate-

gisch en een uitvoerend niveau; ook de daarbij behorende verantwoordelijkheden,

taken en activiteiten komen grotendeels overeen. Het blijkt dat de projecten niet

alleen een vergelijkbare projectstructuur hanteren, maar ook vergelijkbare knel-

punten tegenkomen.

Zo zijn de projecten allemaal van start gegaan zonder een uitgekristalliseerde of

werkbare projectstructuur. Pas nadat de coordinatoren waren aangesteld, is de

structuur duidelijker geworden. Dit betekende echter niet dat de instellingen die

men een rol had toebedeeld in het project, automatisch bereid of in staat waren in

het project mee te draaien. De projectcotirdinatoren zagen zich voor de taak gesteld

eerst een draagvlak te creëren bij de potentiële netwerkpartners en hen te motiveren

tot participatie in het project. Na deze bereidheid hebben vertegenwoordigers van

netwerkinstellingen hun positie ingenomen in de diverse geledingen van het project.
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Het netwerk vraagt echter veel ondersteuning van de coordinator opdat de verschil-

ende partijen een goede invulling geven aan hun rol in het project.

Te constateren valt dat de belangrijkste taak van de stuurgroep danwel kerngroep,

namelijk de sturingsfunctie, te wensen overlaat. Het ontbreken van een strategische

visie, een afstandelijke houding en een te grote gerichtheid op de uitvoering zijn de

belangrijkste bezwaren.

De projecten van Deventer en Lelystad kennen elk een projectgroep die als schakel

fungeert tussen het sturende en het uitvoerende niveau. Deze projectgroepen

blijken goed te functioneren. De leden tonen zich nauw betrokken bij het project en

leveren een creatieve bijdrage. In Lelystad leidt dit echter minder vaak tot uitvoering

van plannen dan men wenselijk acht door het ontbreken van voorwaarden.

Er zijn in Deventer, Arnhem en Lelystad respectievelijk deelprojecten, activiteiten-

groepen en werkgroepen samengesteld rondom bepaalde thema's. Het heeft, af-

hankelijk van het betreffende thema, relatief veel tijd gekost om instellingen bereid

te vinden hierin te participeren. Wel zijn uiteindelijk in deze groepen de meest

relevante netwerkpartners vertegenwoordigd. Het functioneren van de groepen

- waaronder de samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners, de betrok-

kenheid en inzet - verschilt per thema. De groepen op het gebied van onderwijs,

voetbal, wijk en daderaanpak verlopen grosso modo voorspoediger dan die met

betrekking tot de horeca, het jongerenwerk, de communicatie/voorlichting en het

registratiesysteem. Over het algemeen vergt het veel tijd voordat de diverse instel-

lingen de benodigde overeenstemming hebben bereikt om tot concrete afspraken te

komen en tot uitvoering daarvan over te gaan.

Volgens de oorspronkelijke plannen heeft in Lelystad de gemeente de regie over

het project. In de praktijk is het de coordinator die de rol van regisseur vervult. In

Arnhem, waar het OM een regisseursfunctie was toegedacht, komt de vervulling

hiervan ook niet uit de verf en ontbreekt het aan duidelijke regie. In Deventer heeft

de coordinator volgens het projectplan de regie over het project, hetgeen goed ver-

loopt.

De cotirdinatoren zelf vervullen in alle drie de projecten een belangrijke rol. Hun

functie is die van bindend element en spil in het project waardoor zij vrijwel onont-

beerlijk zijn voor de uitvoering daarvan.
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Uitvoering van de maatregelen

De preventieprojecten in Deventer, Arnhem en Lelystad hebben een groot aantal

concrete maatregelen geformuleerd die men gedurende de projectperiode tot

uitvoering wil brengen. Conform de onderzoeksvragen zullen we nagaan of de

voorgenomen maatregelen zijn gerealiseerd en zo ja, hoe er aan de maatregelen

gestalte is gegeven in de periode tot 1 januari 1997. Het antwoord op deze vragen

is ontleend aan de interviews die gehouden zijn met de projectcoórdinatoren en

vertegenwoordigers van netwerkinstellingen (zie bijlage 2). De hier gepresenteerde

gegevens vormen derhalve een weergave van de mening van de ondervraagden.

Uit de interviews is duidelijk geworden dat alle drie de projecten na de officiële start

niet gelijk met de uitvoering van maatregelen konden beginnen. Eerst moe(s)ten

voorwaarden geschept worden teneinde de maatregelen te kunnen uitvoeren. De

belangrijkste voorwaarde betreft het creëren van een draagvlak bij instellingen

waarmee men een netwerk wil vormen. De meeste netwerkinstellingen zijn niet

betrokken geweest bij het opzetten van een projectplan en het formuleren van maat-

regelen. Het gevolg was dat de coordinator de netwerkinstellingen eerst moest zien

'te winnen' voor de plannen. Dit bleek geen eenvoudige opdracht. In veel gevallen

waren de beoogde (preventie)maatregelen niet in overeenstemming met de wensen

en behoeften van de netwerkinstellingen. Er is door de projectcoórdinatoren veel

tijd en energie gestoken in het overreden van de instellingen en/of het ontwikkelen

van alternatieve maatregelen die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de

netwerkpartners. In een aantal gevallen is ervan afgezien de maatregel(en) uit het

plan van aanpak uit te voeren.

Niet alleen in het begin maar gedurende de gehele looptijd van het project besteed-

den de coordinatoren veel tijd aan het creëren van een draagvlak en het vormen van

een sluitend netwerk teneinde de uitvoering van preventiemaatregelen te kunnen

realiseren.

Alle preventiemaatregelen die de drie projecten hebben geformuleerd, zijn onder-

gebracht in een aantal thema's die overeenkomen met de eerder besproken werk-

groepen: onderwijs, wijk- en jongerenwerk, horeca, daderaanpak, voetbal en

centrale registratie en informatie-uitwisseling.

In de komende paragrafen worden de preventiemaatregelen, per project, beschreven

aan de hand van deze thema's. Eerst wordt bij elk thema een overzicht gegeven van

de daarop betrekking hebbende preventiemaatregelen zoals deze in het oorspron-

kelijke projectplan zijn geformuleerd.

Vervolgens is per maatregel beschreven of, en zo ja, op welke wijze is toegewerkt

naar de uitvoering daarvan en met welk resultaat. Ook aan later geformuleerde

alternatieve maatregelen wordt aandacht besteed. Aan het eind van elke paragraaf

volgt een (schematische) samenvatting van de gepresenteerde gegevens.
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4.1 Onderwijs

42

Het voortgezet onderwijs is een omgeving waarin jongeren - als het goed is - zich

vaak bevinden. Dit maakt het onderwijs tot een onmisbare netwerkpartner van de

preventieve projecten Omslag, Rem op Geweld en Break. De projecten hebben dan

ook verscheidene preventiemaatregelen met betrekking tot het onderwijs geformu-

leerd. Deze maatregelen zijn gericht op een vroegtijdige signalering van strafbaar

gedrag van jongeren en het geven van een eenduidige, adequate reactie op dit

gedrag. Volgens de ondervraagden heeft de praktijk echter uitgewezen dat de

maatregelen uit het projectplan niet zomaar uitgevoerd konden worden. Toen de

projecten van start gingen, was er bij de meeste scholen geen draagvlak voor maat-

regelen ter preventie van criminaliteit op school. De weinige scholen die aangaven

dat zij kampten met onveiligheid en criminaliteit op school, stonden vaak op hun

autonomie bij de oplossing van deze problematiek. Maar verreweg de meeste

scholen ontkenden dat er problemen waren met criminaliteit en gaven te kennen

niet geïnteresseerd te zijn in een preventieve aanpak. Geïnterviewde leerkrachten

en (leerplicht) ambtenaren van de gemeente wijzen er echter op, dat op veel scholen

wel degelijk sprake was/is van door jongeren veroorzaakte overlast en criminaliteit,

maar dat scholen hiermee niet geassocieerd willen worden. Zij wensen niet 'de vuile

was buiten te hangen', uit angst leerlingen te verliezen.

Er was dus een andere invalshoek nodig om scholen bij de projecten te betrekken.

Na een koerswijziging van het thema 'criminaliteit' naar het thema 'leefbaarheid /

(sociale) veiligheid' raakten de scholen wel geïnteresseerd. De aandacht is nu niet

alleen gericht op het tegengaan van criminaliteit, maar ook op het creëren van een

veilig leefklimaat binnen de school. De projecten stimuleren scholen tot het opstel-

len van een eenduidig huishoudelijk reglement en het vaststellen van sancties bij het

overtreden hiervan. Deze regels betreffen bijvoorbeeld spijbelen en pesten, maar

ook wetsovertredend gedrag. Op deze wijze worden de door de projecten beoogde

preventiemaatregelen in een breder kader uitgevoerd. Het streven is om alle scholen

voor het voortgezet onderwijs in Deventer, Arnhem en Lelystad bij de projecten

te betrekken waarmee voorkomen wordt dat de aanpak van (on)veiligheid de

concurrentie tussen scholen bepaalt.

4.1.1 Project Omslag

De voorgenomen maatregelen van Omslag zijn:

- draagvlak creëren door bijeenkomsten en inventarisatie-onderzoek;

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

- training'omgaan met agressie';

- toezicht rond scholen;

- veldwerk op het schoolplein;

- begeleiding van jongeren;

- voorlichting aan jongeren.
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Draagvlak

Getuige de interviews verloopt in Deventer het uitvoeren van maatregelen in het

voortgezet onderwijs zeer moeizaam. Twee factoren spelen hierbij een rol. Ten

eerste waren in de beginfase van Omslag de meeste scholen niet geïnteresseerd in

een aanpak van criminaliteit en onveiligheid, omdat zij - net als de scholen in Arn-

hem en Lelystad - ontkenden dat er sprake was van deze problematiek. Ten tweede

waren veel scholen verwikkeld in fusies, waardoor men geen aandacht had voor

andere zaken. Doordat Omslag zich ging richten op het vergroten van de leefbaar-

heid - waaronder veiligheid - zijn scholen meer geïnteresseerd geraakt. Inmiddels

nemen alle scholen voor het voortgezet onderwijs en twee scholen voor voortgezet

speciaal onderwijs deel aan het deelproject 'onderwijs' van Omslag en wordt er met

hen gesproken over de uit te voeren maatregelen.

Eén school was ook onder het motto 'criminaliteit en onveiligheid' direct bereid

tot het uitvoeren van preventiemaatregelen in het kader van Omslag. De betreffende

school geeft aan een moeilijke populatie leerlingen te hebben, die veel problemen

heeft en veroorzaakt. De school heeft te kampen met een groeiende onveiligheid en

daardoor behoefte aan instrumenten om deze onveiligheid aan te pakken. Omslag is

met deze school van start gegaan door een studiedag te organiseren voor het onder-

wijzend personeel. Tijdens deze studiebijeenkomst konden leerkrachten ervaringen

uitwisselen, ideeën bespreken en informatie vergaren over onveiligheid, overlast en

strafbaar gedrag van jongeren. Tevens vond er in workshops deskundigheidsbevor-

dering plaats met betrekking tot het omgaan met overlast en agressie. Van de kant

van zowel de betreffende school als de projectcoórdinator is in de interviews aan-

gegeven dat de studiedag met enthousiasme is ontvangen door de leerkrachten.

Deze dag heeft tevens tot gevolg dat ook andere scholen zich geïnteresseerd tonen.

Indien ook bij hen behoefte aan een dergelijke studiedag ontstaat, zal deze door

Omslag worden georganiseerd.

In het projectplan staat vermeld dat er een inventarisatie-onderzoek gehouden zal

worden naar veiligheidsbeleving en veiligheid op scholen in Deventer. Dit onder-

zoek is echter niet uitgevoerd. Omslag geeft hiervoor een aantal redenen aan. Ten

eerste is er op landelijk niveau al onderzoek gedaan naar onveiligheid op scholen en

nieuw onderzoek in Deventer zou geen meerwaarde opleveren. Ten tweede zouden

'harde' cijfers over onveiligheid op scholen niet vanzelf leiden tot meer draagvlak.

Ten slotte wilden scholen niet meewerken aan een groot inventarisatie-onderzoek.

Wel is er op de eerdergenoemde school een enquête verspreid onder het onderwij-

zend personeel, waarin onder andere gevraagd wordt naar (on)veiligheid op school.

De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt bij het opstellen van het hande-

lingsprotocol.

Handelingsprotocol onderwijs

Inmiddels wordt er in het deelproject 'onderwijs' met alle scholen voor het voort-

gezet onderwijs overleg gevoerd over een op te stellen handelingsprotocol (zie bij-

lage 3 voor een voorbeeld). Dit protocol, ofwel actieplan, zal afspraken bevatten over
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gedragsregels op school, de hantering van deze regels, de reactie op het overtreden

ervan en de instanties die hierbij betrokken worden. Het uitgangspunt bij het han-

delingsprotocol zal zijn dat de scholen hun eigen gedragsregels kunnen vaststellen,

maar dat er bepaalde regels zijn die op elke school gelden. Zo zal er door elke school

eenduidig worden gereageerd op wetsovertredend gedrag van leerlingen.

Hoewel alle scholen bereid zijn een handelingsprotocol te gaan hanteren, blijkt het

veel tijd te kosten voordat de scholen eensgezind zijn over de formulering van de

regels en afspraken. Daardoor zal er naar verwachting pas in het begin van het

nieuwe schooljaar (september 1997) met een protocol kunnen worden gewerkt.

Ondanks het feit dat er nog geen formeel protocol is geformuleerd, wordt er volgens

de ondervraagden al wel met informele regels en afspraken gewerkt. Men reageert

beter en sneller op incidenten op school. Dit komt onder meer doordat de scholen

beter contact onderhouden met de politie sinds de komst van Omslag. Zo bezoekt

de politie één keer per week een scholengemeenschap om concrete incidenten te

bespreken en algemene adviezen te geven met betrekking tot overlast.

Training 'omgaan met agressie'

Het projectplan geeft aan dat de leefomgeving van jongeren betrokken moet worden

bij een reactie op het gedrag van de jongeren. In het onderwijs bestaat de leefomge-

ving uit leerkrachten, mentoren, leerlingbegeleiders, decanen, conciërges en ouders.

Hiertoe wil men onderwijzend en niet-onderwijzend personeel voorlichten over

normovertredend gedrag en handelingsinstrumenten geven. De genoemde deskun-

digheidsbevordering van leerkrachten heeft een eerste aanzet gegeven. Meer spe-

cifiek ontstond het voornemen een training 'omgaan met agressie' te organiseren.

Hiervan is echter nog geen sprake. Zodra binnen het deelproject 'onderwijs'

duidelijk is geworden waaraan de verschillende scholen behoefte hebben bij een

dergelijke training, zal Omslag deze organiseren. De planning is dat de training in

september 1997 van start zal gaan.

Toezicht rond scholen

Inmiddels wordt ook de stadswachtenorganisatie gerekend tot de leefomgeving van

jongeren op school. De stadswachten voeren een maatregel uit die niet in het oor-

spronkelijke projectplan vermeld staat: de surveillance bij scholen. Ze houden pre-

ventief toezicht op de directe omgeving van alle scholen voor voortgezet onderwijs

en grijpen in als dat nodig is. Ernstige problemen c.q. incidenten bespreken zij met

de betreffende school. Bij sommige scholen surveilleren zij ook op het schoolplein

of in de school, afhankelijk van de afspraak die gemaakt is met de school. De stads-

wachten hebben een door Omslag ontwikkelde training gekregen om adequaat met

jongeren te kunnen omgaan. Volgens de geïnterviewde stadswachten reageerden

jongeren in eerste instantie uitdagend op hun aanwezigheid, maar inmiddels wor-

den zij geaccepteerd. De stadswachten menen dat de surveillance effect heeft; er zou

minder sprake zijn van overlast bij de scholen dan voorheen.
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Veldwerk

De KIJ doet al enige tijd veldwerk bij één scholengemeenschap, maar dit is geen

Omslag-activiteit. Het wordt wel door de Omslag gestimuleerd. Jongerenwerkers van

de KIJ lopen rond op school en proberen contacten te leggen met jongeren en hun

vertrouwen te winnen. Op deze wijze wil men problemen signaleren en snel tot

oplossingen komen. Het is afhankelijk van de behoeften van de andere scholen of

de KII ook daar veldwerk zal gaan verrichten.

Begeleiding

Omslag stimuleert de bestaande vormen van begeleiding en advies die door onder

andere de school, het consultatieteam10 en de KIJ worden gegeven en heeft meer

structuur aangebracht in hun werkwijze. De procedure is nu dat jongeren met pro-

bleemgedrag in eerste instantie door de school worden begeleid. Er wordt gezocht

naar de oorzaken van het probleemgedrag en naar mogelijke oplossingen. Indien

nodig, worden andere instanties ingeschakeld, zoals het consultatieteam in het geval

dat schooluitval dreigt. Omslag streeft ernaar om binnen dit consultatieteam ook

andere problemen - waaronder overlast, agressie en criminaliteit - te bespreken.

Voorlichting

Belangrijk bij het stellen van regels is dat degenen die geacht worden zich hieraan te

houden, ervan op de hoogte zijn. Dit betekent dat men leerlingen wil benaderen om

hen te informeren over het handelingsprotocol: de gedragsregels op school en de

daaraan gekoppelde sancties. De voorlichting betreft niet alleen de gevolgen van

grensoverschrijdend gedrag op school, maar ook, in het algemeen, de mogelijke

consequenties van crimineel gedrag voor de jongeren zelf en voor slachtoffers, de

pakkans, het strafblad, de justitiële organisatie, enzovoort. De maatregel is nog niet

uitgevoerd, maar zal onderdeel gaan uitmaken van het handelingsprotocol voor alle

scholen voor voortgezet onderwijs. Externe instanties, waaronder Bureau Halt en de

politie, zullen een bijdrage leveren aan een structurele voorlichting aan jongeren.

4.1.2 Project Rem op Geweld

De voorgenomen maatregelen van Rem op Geweld zijn:

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van geweld en wapenbezit door

jongeren;

- instellen vertrouwenspersoon op scholen;

- deskundigheidsbevordering onderwijspersoneel;

- voorlichting aan jongeren.

10 Het consultatieteam bestaat uit een leerplichtambtenaar en leerlingbegeleiders van de verschillende

scholen. Binnen het team worden leerlingen besproken voor wie schooluitval dreigt en wordt gezocht

naar oplossingen.
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Nadat het project Rem op Geweld ten behoeve van het uitvoeren van preventie-

maatregelen in het onderwijs, de leefbaarheid / (sociale) veiligheid op school als

uitgangspunt had genomen, raakten alle scholen voor het voortgezet onderwijs in

Arnhem bij het project betrokken. De scholen treden op dit punt eensgezind naar

buiten. Zo kan volgens de gemeente worden voorkomen dat de ene school zich gaat

profileren als veilig en daarmee andere scholen als onveilig worden betiteld.

Handelingsprotocol onderwijs

Bij de start van het project was er geen sprake van een structurele, integrale aanpak

van (sociale) onveiligheid op school. De individuele scholen zochten zelf oplossin-

gen voor problemen met onveiligheid. Wat er precies gebeurde, was afhankelijk van

de individuele leerkracht die zich met het probleem bezighield en met `de wind die

er op dat moment waaide' binnen de scholen. Door de komst van het handelings-

protocol - waar sinds een jaar mee wordt gewerkt - is deze situatie veranderd. De

gedragsregels binnen school zijn duidelijker geformuleerd en er zijn afspraken

gemaakt over hoe er gereageerd moet worden op overtredingen van deze regels. De

scholen hebben de vrijheid zelf de gedragsregels en reacties te bepalen binnen het

raamwerk dat Rem op Geweld aanreikt. Maar, zo heeft men afgesproken, als leerlin-

gen strafbare feiten hebben gepleegd, moet altijd de politie gewaarschuwd worden.

Dit is inmiddels een aantal keren gebeurd. Zo deed een school aangifte toen een aan-

tal leerlingen van diefstal en fraude werd verdacht. Zij werden vervolgens bestraft

met een boete en een werkstraf. De leerlingen uit het onderhavige geval zeggen dat

er door de school anders is gereageerd dan zij gewend waren. Voorheen zouden zij

er met een gesprek en een eventuele schorsing vanaf zijn gekomen.

Elke school heeft een gebiedsagent toegewezen gekregen, met wie de school direct

contact onderhoudt. Voor de afhandeling van strafbaar gedrag van leerlingen is er

bewust voor gekozen om de politie in uniform de scholen te laten betreden. Volgens

de scholen wekt een uniform ontzag bij jongeren en maakt het zichtbaar dat de

school reageert op strafbaar gedrag van leerlingen. De ondervraagde leerlingen be-

vestigen dit en zijn van mening dat er van een dergelijke aanpak een afschrikkende

werking uitgaat. Volgens hen weten nu alle leerlingen dat ze met de politie te maken

krijgen als ze op school strafbare feiten plegen.

De politie overlegt met scholen om na te gaan of justitieel ingrijpen noodzakelijk is.

Men probeert - afhankelijk van het incident, de betrokken leerling en het karakter

van de school - op maat te reageren. Als het komt tot een justitiële afhandeling" 1

blijft de school er nauw bij betrokken. Zo tracht men bij voorkeur een leerling de

alternatieve sanctie op school te laten uitvoeren (schoonmaken en dergelijke) zodat

voor andere leerlingen de reactie op strafbaar gesteld gedrag zichtbaar is en hiervan

- naar verwachting - tevens een preventieve werking uitgaat.

11 Als een leerling wordt vervolgd in verband met het plegen van (gewelds)delicten op school, krijgt deze

te maken met de lik-op-stukreactie van politie en/of justitie (zie hiervoor paragraaf 4.4.2).
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Volgens de ondervraagden is niet alleen het contact tussen het onderwijs en politie

en justitie verbeterd, maar ook met de afdeling van de gemeente die onderwijs in de

portefeuille heeft. Voordat het protocol werd gehanteerd, was het contact minimaal.

Inmiddels zijn er twee ambtenaren van die afdeling gedeeltelijk vrijgemaakt voor

het project Rem op Geweld, die zich profileren als grote trekkers van de activiteiten-

groep 'onderwijs'. Zij bezien hoe er het beste gereageerd kan worden als blijkt dat

er achterliggende problemen spelen bij leerlingen die afwijkend gedrag vertonen.

Hiertoe moet de rol van de jeugdhulpverleningsinstellingen met betrekking tot het

onderwijs worden gedefinieerd.

De scholen zijn positief over de constructie van het protocol omdat instanties als

politie, justitie en gemeente door de nieuwe samenwerking een 'gezicht' hebben

gekregen. De geinterviewden zijn van mening dat de aanpak van onveiligheid en de

reactie op afwijkend gedrag van leerlingen structureler en slagvaardiger is geworden

en dat er sprake is van een onomkeerbaar proces.

Maar de aanpak verloopt nog niet in alle gevallen optimaal. Na een incident op een

van de scholen deed justitie er maanden over om de zaak af te handelen. Bovendien

is er wel eens onenigheid onder het onderwijzend personeel over de juiste reactie

van de school, bijvoorbeeld over het al dan niet schorsen van een leerling. Daarnaast

is het handelingsprotocol nog niet voldoende ingebed in de schoolstructuur. Het

veiligheidsbeleid en de mate waarin het protocol wordt gehanteerd, is nog te veel

afhankelijk van een aantal enthousiaste leerkrachten en gemeente-ambtenaren.

Over het algemeen is het schoolmanagement er nog te weinig bij betrokken. Een

laatste knelpunt betreft de inspanningen die scholen in het kader van het protocol

verrichten. De scholen verwachten voor het uitvoeren van hun veiligheidstaken

extra geld en faciliteiten van de gemeente. Laatstgenoemde ziet de veiligheidstaken

als reguliere taken van de scholen, waarvoor geen extra middelen beschikbaar zijn.

Vertrouwenspersoon

Er is nog geen officiële vertrouwenspersoon ingesteld bij de verschillende scholen,

maar de reeds aanwezige conrectoren, leerlingbegeleiders of mentoren vervullen

deze functie. Leraren, leerlingen en eventuele anderen kunnen incidenten en pro-

blemen - waaronder strafbaar gedrag - bij de vertrouwenspersoon c.q. conrector

melden. Vervolgens ziet deze erop toe dat het handelingsprotocol (verder) gehan-

teerd wordt. De vertrouwenspersoon blijft bij de afhandeling van het incident

betrokken en fungeert als contactpersoon voor anderen. Het is de bedoeling één

vertrouwenspersoon aan te stellen, maar volgens een conrector die nu die functie

vervult, zouden dit er twee moeten zijn. Hij ervaart de functie als een zware taak-

belasting en ziet graag een tweede persoon tegemoet. Bovendien is het volgens hem

belangrijk naast een mannelijke ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon aan te

stellen. Dit maakt het voor meisjes wellicht makkelijker om bij bepaalde problemen

hulp te zoeken. Ook de ondervraagde leerlingen zien het belang van een tweede ver-

trouwenspersoon: als een leerling het met de ene vertrouwenspersoon niet goed kan

vinden of als deze persoon uitvalt, kan de leerling bij de ander terecht.
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Deskundigheidsbevordering

Ter bevordering van de deskundigheid van het onderwijzend personeel is er door

Rem op Geweld een informatiebundel over de Wet Wapens en munitie samen-

gesteld. 12 Daarnaast is er kort geleden een themadag voor het onderwijs georgani-

seerd. Tijdens deze dag wisselde het personeel van de scholen ervaringen uit over de

hantering van het protocol. Overeenkomstig het projectplan wil Rem op Geweld in

de nabije toekomst aandacht besteden aan het trainen van leerkrachten in het

omgaan met agressie van leerlingen.

Voorlichting

In het projectplan is gesteld dat leerlingen, en eventueel de ouders, voorlichting

moeten krijgen over de gevolgen van het plegen van strafbare feiten, zoals de reactie

hierop van de school en politie, de mogelijke sancties, de strafrechtelijke gang van

zaken, enzovoort. Echter, alvorens over te gaan tot een structurele voorlichting aan

leerlingen en ouders, wil men eerst het handelingsprotocol volledig implementeren

in de scholen.

Wel is inmiddels in lessen extra aandacht besteed aan deze materie en heeft er een

'Loesje'-posteractie plaatsgevonden. Bij deze posteractie lag de nadruk op het tegen-

gaan van pesten op school: leerlingen werden hier met slogans als 'knijp je puisten

uit in plaats van je medeleerlingen' op gewezen. Een klankbordgroep van leerlingen

heeft mede vorm gegeven aan deze actie. De ondervraagde leerlingen beoordelen

de actie op zich als positief, maar betwijfelen de effectiviteit ervan.

Op de komende 'open dagen' willen scholen ook toekomstige leerlingen en hun

ouders voorlichten over'de veilige school'.

4.1.3 Project Break

De voorgenomen maatregelen van Break zijn:

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

- aanstellen criminaliteitsmentor;

- deskundigheidsbevordering onderwijspersoneel;

- begeleiding van jongeren;

- voorlichting aan jongeren en ouders.

Ook in Lelystad hadden de scholen voor voortgezet onderwijs in eerste instantie

moeite met het erkennen van criminaliteit op school. Wel was er al enige tijd een

ontwikkeling gaande met betrekking tot het verbeteren van de sociale veiligheid

op scholen. Break heeft aansluiting gezocht bij de WUL, waarin vertegenwoordigers

12 Deze informatiebundel over wapens is vergelijkbaar met de bundel die aan de horeca-ondernemers is

verstrekt.
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van de gemeente, het onderwijs en de SOL13 zitting hebben. Binnen deze werkgroep

wordt gewerkt aan de uitvoering van de Break-maatregelen, terwijl bestaande

samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen worden gestimuleerd.

Handelingsprotocol onderwijs

In nauwe samenwerking met de politie en het voortgezet onderwijs is er een

handelingsprotocol opgesteld. Het protocol bevat, net als in Deventer en Arnhem,

afspraken over gedragsregels op school en de reacties op het overtreden ervan. De

taken van de school, de politie en de instellingen voor de jeugdhulpverlening staan

hierin duidelijk omschreven. Er was altijd al sprake van samenwerking tussen deze

organisaties, maar Break heeft er volgens de ondervraagden voor gezorgd dat deze

samenwerking formeler, intensiever en efficienter is geworden. Ook de samenwer-

king tussen scholen onderling is verbeterd. Men wisselt informatie uit over pro-

blematische jongeren terwijl het (veiligheids)beleid op elkaar wordt afgestemd.

Het handelingsprotocol voorziet in richtlijnen - waaronder een civielrechtelijk

sanctiemodel - voor het reageren op afwijkend gedrag van leerlingen, maar geeft de

scholen de ruimte om problemen en incidenten zelf op te lossen. Als echter een

leerling verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, moet de politie erbij

betrokken worden. Er zijn twee politiefunctionarissen die hierin een taak vervullen;

zij vormen het aanspreekpunt van de politie voor de Break-maatregelen. Om het de

scholen gemakkelijker te maken aangifte te doen van strafbare feiten, heeft de poli-

tie een verkort aangifteformulier ontwikkeld. In overleg met de betreffende school

besluit de politie of justitieel ingrijpen noodzakelijk is.

Uit de interviews blijkt dat de verschillende instanties positief zijn over de formu-

lering van het handelingsprotocol maar dat de uitvoering, net als in Arnhem, nog

afhankelijk is van een aantal enthousiaste personen. De procedure is nog geen

gemeengoed binnen het gehele onderwijs. Dit heeft allereerst te maken met het feit

dat het protocol nog niet officieel is goedgekeurd door de schoolbesturen en - voor

openbare scholen - de gemeente. Bij schoolbesturen speelt het tijdselement een rol

waardoor fiattering nog niet heeft plaatsgevonden. Bij de gemeente zou dit te wijten

zijn aan een minimale betrokkenheid bij de Break-maatregelen en een tegenstrijdig

onderwijsbeleid, aldus een aantal ondervraagden. Het feit dat een in het kader van

het handelingsprotocol genomen beslissing door de gemeente ongedaan is gemaakt,

wordt daarbij als voorbeeld genoemd. Overigens spreekt de gemeente het gebrek

aan betrokkenheid tegen door aan te geven dat de dienst die veiligheid in de porte-

feuille heeft, het project als belangrijk ziet.

Een tweede reden voor het feit dat de aanpak nog geen gemeengoed is, betreft

de discussie over het takenpakket van de scholen. Een aantal leerkrachten is van

mening dat de veiligheidstaak die het protocol voorstaat, een extra taak is naast het

13 De SOL voert in opdracht van de gemeente projecten in het onderwijs uit, waarbij men zich richt op

leerlingen in achterstandssituaties.
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lesgeven. Hiervoor verwacht men extra geld en faciliteiten van de gemeente. Daaren-

tegen zijn zowel de gemeente als de SOL van mening dat de veiligheidstaak geen

extra taak is, maar behoort tot het reguliere takenpakket van het onderwijs.

Criminaliteitsmentor

Het projectplan stelt voor om criminaliteitsmentoren aan te stellen op school. De

term criminaliteitsmentor wordt niet gebruikt omdat het onderwijs deze term te

beladen vindt. Break sluit daarom aan bij de reeds bestaande naam en functie van

conrector of leerlingbegeleider. In het kader van Break zijn zijn taken geformali-

seerd en afgestemd op het handelingsprotocol. Hij fungeert als aanspreekpunt van

de school voor alle zaken die met het handelingsprotocol te maken hebben en onder-

houdt contact met politie, gemeente en hulpverlening. Problemen op school wor-

den door hem gesignaleerd en als het handelingsprotocol dit voorschrijft, licht hij

de politie in. Daarnaast probeert hij inzicht te krijgen in groepen die problemen

(overlast, enzovoort) veroorzaken op school.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering van onderwijspersoneel gericht op het signaleren van

probleemgedrag van leerlingen heeft nog niet plaatsgevonden. De stichting JEC zou

hiervoor een cursus geven, maar zij heeft - mede door haar kritische houding - nog

steeds geen duidelijke rol in Break. Als aan deze rol is vormgegeven, zal een cursus

over het signaleren van en het reageren op probleemgedrag van leerlingen van start

gaan. JEC heeft al materiaal voor een dergelijke cursus klaar liggen.

Wel heeft de politie in het kader van deskundigheidsbevordering een wapen- en

drugsmap voor de onderwijsinstellingen samengesteld. Hierin staan de verschillen-

de soorten wapens en drugs afgebeeld en worden tevens de sancties op het gebruik

of bezit ervan vermeld.

Begeleiding

Al vóór de start van Break onderhielden de scholen contacten met hulpverlenings-

instellingen die leerlingen een vorm van opvang en begeleiding (kunnen) geven.

Door Break zijn deze contacten formeler en intensiever geworden, aldus de onder-

vraagden.

In het projectplan wordt gesproken over het opzetten van een structureel intern en

extern vervolgtraject. Bij een intern vervolgtraject denkt men aan het geven van

opvang en extra begeleiding van probleemleerlingen, binnen de school. Bij een

extern vervolgtraject zou deze opvang en begeleiding door andere instellingen

- waaronder JEC en de SJL - gegeven moeten worden. Deze trajecten zijn echter niet

gerealiseerd. Voor het opzetten van een intern traject is er niet genoeg draagvlak bij

de scholen: zij hebben hiervoor te weinig tijd, geld en personeel. Er is wel draagvlak

voor het opzetten van een extern vervolgtraject. Maar de plannen die door (externe)

instellingen gemaakt zijn, komen in de praktijk niet van de grond. Dit komt onder

andere door een gebrek aan financiën. Break zoekt nu aansluiting bij de bestaande
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Schema 1: Overzicht van de maatregelen en de mate van uitvoering met betrekking

tot het thema 'onderwijs'

project maatregelen mate van uitvoering

Omslag draagvlak creëren bij onderwijs

opstellen handelingsprotocol

training 'omgaan met agressie'

toezicht rond scholen

veldwerk op het schoolplein

begeleiding van jongeren

voorlichting aan jongeren

+1-

+1-

+1-

Rem op Geweld opstellen handelingsprotocol

instellen vertrouwenspersoon

deskundigheidsbevordering

voorlichting aan jongeren

Break opstellen handelingsprotocol

aanstellen criminaliteitsmentor

deskundig heidsbevordering

begeleiding van jongeren

voorlichting aan jongeren en ouders

+ (grotendeels) gerealiseerd

+/- deels gerealiseerd (maatregelen hebben deze score gekregen indien activiteiten in gang zijn gezet die moeten

leiden tot uitvoering van de maatregel)

niet gerealiseerd

ontwikkelingen in het onderwijs. Deze betreffen het opzetten van een 'zorgteam'

van vertegenwoordigers van de verschillende hulpverleningsinstanties. Dit team

moet zorg gaan dragen voor de opvang en begeleiding van probleemleerlingen.

Voorlichting

Er is nog geen structurele publiciteitscampagne omtrent het handelingsprotocol,

richting scholieren en hun ouders, van start gegaan. Wel is er sprake geweest van

incidentele publiciteit over het project. Zo zijn er bij de scholen posters opgehangen

en is er in de schoolkrant over de Break-maatregelen geschreven. Andere manieren

om deze in de publiciteit te brengen, worden overwogen.

4.1.4 Samenvatting

Schema 1 geeft een overzicht van de maatregelen uit de projectplannen van de drie

projecten met betrekking tot het thema 'onderwijs', waarbij is aangegeven in welke

mate deze zijn gerealiseerd. Er is een grove indeling gemaakt in drie uitvoerings-

stadia die in één oogopslag duidelijk maakt welke maatregelen wel, gedeeltelijk of

niet gerealiseerd zijn. Uiteraard doet dit schema de werkelijkheid enigszins geweld

aan aangezien deze genuanceerder is. In de voorgaande paragrafen zijn echter de

„C
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noodzakelijke nuances en achtergronden met betrekking tot (de mate van uitvoering

van) de maatregelen aangebracht.

In de drie steden bleek er bij aanvang van de projecten bij de scholen geen draagvlak

te bestaan voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het probleem 'criminaliteit' werd

door de scholen niet erkend. Vervolgens hebben de drie projecten gekozen voor een

andere benadering: het creëren van een veilig leefklimaat op scholen. Hierin raakten

de scholen wel geïnteresseerd. Dit heeft ertoe geleid dat vooral in Arnhem en Lely-

stad de meeste beoogde preventiemaatregelen in gang zijn gezet, waarvan enkele

grotendeels gerealiseerd zijn. In Deventer staat het uitvoeren van maatregelen in

het onderwijs nog in de kinderschoenen. Het blijkt hier voor de scholen moeilijk om

overeenstemming te bereiken over (de invulling van) de uit te voeren maatregelen.

Wel vindt er op een aantal scholen veldwerk en een vorm van begeleiding van leer-

lingen plaats, maar dit zijn geen Omslag-activiteiten.

4.2 Wijk- en jongerenwerk

Het wijk- en het jongerenwerk richten zich onder meer op de woon- en vrijetijds-

omgeving van jongeren. Deze instellingen leggen contact met jongeren en organi-

seren opvang, activiteiten en praktische hulpverlening. Omdat zij regelmatig met

jongeren in aanraking komen, zijn zij belangrijke netwerkpartners voor de preventie-

projecten in Deventer, Lelystad en Arnhem. De Omslag in Deventer legt in zijn

plannen vooral de nadruk op het uitvoeren van preventiemaatregelen in de wijken

terwijl Break zich richt op het jongerenwerk in het centrum van Lelystad. Rem op

Geweld heeft in het projectplan geen specifieke maatregelen op het terrein van het

wijk- en jongerenwerk opgenomen. Omdat het Arnhemse project zich echter richt

op jongeren in het algemeen en een integrale aanpak voorstaat, beweegt het zich wel

op dit terrein.

4.2.1 Project Omslag

De voorgenomen maatregelen van Omslag zijn:

- informatieverzameling over jongeren;

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

- opvoedingsondersteuningscursus voor ouders;

- weerbaarheidsbevordering buurtbewoners;

- voorlichting aan buurtbewoners;

- begeleiding van jongeren.

In Deventer bestaat de doelgroep van de wijkaanpak uit jongeren - vooral mee-

lopers - die overlast veroorzaken in de wijken. Om de overlast aan te pakken, sluit

men aan bij reeds bestaande samenwerkingsverbanden, stimuleert deze en vormt zo

nodig nieuwe.
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Informatieverzameling

Om een beeld te krijgen van de problemen die er spelen met betrekking tot jongeren-

groepen in wijken, is er door Raster en de KIJ veldonderzoek gedaan. Dit onderzoek

leverde een overzicht van de groepen die er in de wijken zijn te onderscheiden en de

samenstelling daarvan.
Daarnaast kwam het signaal van de politie dat vooral Turkse jongeren veel overlast

veroorzaken (het veroorzaken van schade, conflicten en geluidsoverlast). Naar

aanleiding van dit signaal heeft de KIJ contacten gelegd met Turkse jongeren en de

problemen geïnventariseerd.

Handelingsprotocol wijk- en jongerenwerk

Er is in samenwerking met de netwerkpartners een handelingsprotocol opgesteld

ten aanzien van het optreden tegen jongeren.14 In het protocol staat beschreven wat

de inspanningsverplichtingen zijn van de deelnemende netwerkpartners en welke

werkwijze men hanteert. Dit protocol moet leiden tot een 'opvangstructuur' voor

jongeren in de verschillende wijken: een vangnet van instellingen waarin jongeren

die problemen hebben en veroorzaken, opgevangen kunnen worden en zo nodig

hulp krijgen.

De geïnterviewden wijzen erop dat het handelingsprotocol in de praktijk onder meer

geleid heeft tot meer controle door politie en stadswachten in de wijken. Naast de

wijkagenten zijn er twaalf extra politiemensen ingezet met het taakaccent 'jongeren

in de wijk'. Ook de stadswachtenorganisatie laat in de wijken extra mensen surveil-

leren. Dankzij een training (zie ook paragraaf 4.1.1, 'Toezicht rond scholen') zijn

zij meer op jongeren gericht zijn. Tot ieders tevredenheid zijn de stadswachten-

organisatie en de politie beter met elkaar gaan samenwerken. Men voert overleg met

elkaar en stemt controle-activiteiten op elkaar af. Toch was in eerste instantie niet

iedereen enthousiast over het protocol en de hiermee in verband staande samen-

werking tussen stadswachten en politie. De wijkagenten hadden tot dan toe ieder

een eigen werkwijze en hadden het voor het zeggen in hun eigen wijk. In het kader

van Omslag moesten zij deze werkwijze aanpassen aan het protocol en dit zorgde in

eerste instantie voor enige weerstand.

Een ander resultaat van het protocol is de vernieuwde, integrale aanpak van inciden-

ten en problemen in de wijk. Zo gaan de netwerkorganisaties met het werkterrein

'wijk' meer 'outreachend' te werk dan voorheen; zij gaan, naar eigen zeggen, actie-

ver op zoek naar jongeren en leggen contact met hen. Op deze manier signaleert

men eerder problemen en kan men dus sneller iets aan de problemen doen. Het is

nog niet zo lang geleden dat verschillende organisaties op individuele wijze oplos-

singen zochten voor problemen in de wijk. Nu het protocol gehanteerd wordt, is dit

volgens hen minder het geval. Als er nu bepaalde problemen worden gesignaleerd,

komt de werkgroep 'wijk' bij elkaar om - onder regie van Raster - gezamenlijk naar

14 De netwerkpartners politie, KIJ, Raster en Buurtsportwerk hebben het protocol ondertekend.
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een oplossing te zoeken en activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit overleg heeft

bijvoorbeeld geresulteerd in een nader onderzoek van de probleemsituatie, een

verwijzing naar de (jeugd)hulpverlening, het organiseren van vrijetijdsbesteding

van jongeren en het veiliger maken van de leefomgeving door middel van het aan-

brengen van verlichting en het verwijderen van begroeiing.

Er is nog geen sanctiestructuur ontwikkeld ten behoeve van een repressieve aanpak

van jongeren. Hiermee wil men wachten tot de in het protocol vastgelegde opvang-

structuur voldoende is geïmplementeerd.

Hoewel in Deventer dus al een protocol wordt gehanteerd, verloopt de toepassing

ervan nog niet optimaal. De geïnterviewden wijzen op een aantal oorzaken. Ten

eerste speelde er vooral bij de start van het project een concurrentiestrijd tussen de

instellingen met het werkgebied 'wijk'. Doordat zij alle hetzelfde werkterrein maar

een andere werkwijze hebben, accepteerden zij geen kritiek van elkaar. Nog steeds

ontstaan hierdoor conflicten.

Ten tweede kunnen sommige instellingen niet waarmaken wat zij in het protocol

hebben beloofd. Zo heeft het buurtsportwerk niet de kwaliteit in huis om jongeren

intensief te begeleiden.

Ten derde hebben instellingen verschillende verwachtingen van het protocol. Raster

ziet het protocol als middel om ad hoc actie te ondernemen als het bestaande aan-

bod voor de aanpak van jongeren niet toereikend is. Als er een oplossing gevonden

is, zou het protocol weer opzij gelegd moeten worden. Bovendien wil Raster bij de

aanpak van jongeren de nadruk leggen op zelfredzaamheid; jongeren moeten gesti-

muleerd worden zelf iets aan hun situatie te verbeteren. De Kil daarentegen is van

mening dat het handelingsprotocol bedoeld is om altijd van toepassing te zijn en

dat de samenwerking binnen het netwerk structureel van aard moet zijn. Haar

werkwijze is gericht op het begeleiden van jongeren en het oplossen van problemen.

Bovendien hanteert de KIl een andere definitie van'probleemjongeren' dan Raster.

De betrokken instellingen zijn het erover eens dat men eerst meer op één lijn moet

komen alvorens het protocol optimaal te kunnen uitvoeren.

Opvoedingsondersteuningscursus

Door middel van voorlichting en advies wil Omslag de leefomgeving van jongeren

betrekken bij het probleemgedrag van jongeren. Met de leefomgeving worden in het

kader van de wijkaanpak de ouders, vrienden en buurtbewoners bedoeld.

In samenwerking met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) heeft de coordinator

van Omslag een 'opvoedingsondersteuningscursus' ontwikkeld. Deze cursus is

bedoeld voor ouders die behoefte hebben aan steun bij de opvoeding van hun

kinderen, omdat deze probleemgedrag vertonen. Het stelt hen in staat ervaringen

uit te wisselen en advies en voorlichting te krijgen over opvoedingstechnieken, ver-

slavingsproblematiek, over de politie, Bureau Halt, de (strafrechtelijke) gevolgen van

strafbaar gedrag door jongeren, en dergelijke.15 Tot nu toe hebben twintig ouders

de cursus gevolgd. Volgens onze respondenten is de cursus door de deelnemers

met enthousiasme ontvangen. Het aantal deelnemende ouders had groter kunnen
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zijn, maar de instanties (maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, enzovoort) die

ouders naar de cursus moeten doorverwijzen, zouden dit in onvoldoende mate

doen. Omslag probeert de betreffende instellingen hiertoe meer te stimuleren.

Weerbaarheidsbevordering
In het projectplan is gesteld dat buurtbewoners door middel van een 'weerbaar-

heidstraining' weerbaar gemaakt moeten worden ten opzichte van jongeren die

overlast veroorzaken. Deze training wordt inderdaad gegeven, maar is een initiatief

van Raster en dus geen Omslag-activiteit.

Voorlichting buurtbewoners

Een andere methode om de leefomgeving bij de jongeren te betrekken, is het geven

van voorlichting aan buurtbewoners. Naar aanleiding van specifieke incidenten

communiceren de politie, de KIJ en/of Raster met de betreffende buurtbewoners

om hen te stimuleren op een andere manier - strenger, of juist milder - op overlast

gevende jongeren te reageren. Het blijkt echter dat buurtbewoners moeilijk te

betrekken zijn bij de problematiek rond jongeren. De ervaring van Raster is dat zij

vaak de beschuldigende vinger naar de jongeren uitsteken en weinig bereid zijn tot

overleg. Het is volgens Raster een kwestie van uitproberen om te achterhalen hoe

deze bereidheid bij buurtbewoners kan worden versterkt.

Begeleiding

Zoals blijkt uit het voorgaande, kan begeleiding door de KIJ of Raster een reactie zijn

op het gedrag van jongeren. Deze instellingen gaven altijd al een vorm van begelei-

ding aan probleemjongeren en deze is sinds de komst van Omslag weinig veranderd.

Afhankelijk van de situatie wordt er een begeleidingstraject uitgezet. Deze kan bij-

voorbeeld gericht zijn op het vinden van werk, een opleiding, het krijgen van een

uitkering, enzovoort. Eerder is echter al gezegd dat de beide instellingen verschillen

in de manier waarop zij begeleiding geven. Raster legt de nadruk op de bevordering

van de zelfredzaamheid van jongeren en stimuleert hun kansen. De KIJ richt zich op

het oplossen van de problemen van jongeren. Men beziet nu hoe de begeleiding van

jongeren meer eenduidig en daarmee verbeterd kan worden. De begeleiding moet

in de toekomst vorm krijgen in een 'coachproject'. In deze lichte vorm van traject-

begeleiding wordt met behulp van een 'coach' gezocht naar oplossingen voor de

problemen van de jongere.

4.2.2 Project Rem op Geweld

In het Arnhemse projectplan zijn geen specifieke maatregelen opgenomen ten

aanzien van wijk- en jongerenwerk. Wel stimuleert Rem op Geweld de activiteiten

15 Om voorlichting te geven over een specifiek (probleem)gebied, worden gastsprekers uitgenodigd.
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van de stichting Rijnside. Deze stichting organiseert onder meer activiteiten voor en

begeleiding van randgroepjongeren in achterstandswijken. Rijnside wordt door het

project aangemoedigd om in samenwerking met de politie actief in de wijken op

zoek te gaan ('outreaching') naar jonge geweldplegers en oplossingen te zoeken voor

de problemen die deze jongeren hebben en veroorzaken. In de toekomst zullen Rem-

op-Geweld-klanten door Rijnside worden begeleid in het kader van de jeugdreclas-

sering (zie paragraaf 4.4.2).

4.2.3 Project Break

De voorgenomen maatregelen van Break zijn:

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

- voorlichting aan jongeren;

- begeleiding van jongeren.

De SIL was voordat Break van start ging, in het slop geraakt. Er speelden verschil-

lende problemen - waaronder een managementcrisis en communicatiestoornissen -

die in eerste instantie participatie in Break bemoeilijkten en vertraagden. Deze crisis

blijkt echter voor zowel Break als de SJL een positief gevolg te hebben. Volgens de

ondervraagden heeft Break tijdens de reorganisatie van de SIL een constructieve

bijdrage geleverd aan de herdefiniëring van de (reguliere) taken van de SJL. Tegelij-

kertijd bood de reorganisatie Break de kans om binnen de SJL plaats in te ruimen

voor de Break-maatregelen. Inmiddels is de uitvoering van maatregelen in het

jongerenwerk in gang gezet. De SJL betrekt vooral het jongerencentrum 'Het Rif' en

activiteitencentrum 'De Klinker' bij de uitvoering van de maatregelen, omdat deze

centra bezocht worden door jongeren die tot de doelgroep behoren.

In het projectplan wordt naast de SJL JEC als belangrijke netwerkpartner genoemd.

Deze stichting richt zich op minderjarigen met politiecontacten en biedt hun vrij-

willige hulp en hulp in het kader van jeugdreclassering. Ook houdt men zich bezig

met preventieve activiteiten, zoals het geven van voorlichting op scholen. In het

kader van Break zou JEC zorgdragen voor specialistische hulpverlening en begelei-

ding van jongeren, maar in de praktijk is dit niet van de grond gekomen. Dit is vooral

toe te schrijven aan de kritische houding van JEC ten opzichte van het project.JEC is

teleurgesteld dat Break geen prioriteit legt bij de aanpak van harde-kernjongeren,

maar zich (inmiddels) richt op een bredere doelgroep. Dit heeft geleid tot menings-

verschillen en discussies, waardoor de rol van JEC in het kader van Break onduidelijk

blijft en zij haar taken uitvoert als voorheen.

Handelingsprotocol jongerenwerk

Er was al snel een handelingsprotocol ten behoeve van de SJL, maar hier bleek niet

mee te werken. Een aantal jeugdwerkers stond niet achter de afspraken binnen dit

protocol en onder invloed van de managementcrisis kwam men niet op één lijn.

Inmiddels is er een nieuw protocol, dat grotendeels gelijk is aan het protocol dat in
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het onderwijs wordt gehanteerd. Het protocol bevat afspraken over regels waaraan

jongeren zich moeten houden in 'Het Rif' en 'De Klinker', de handhaving van deze

regels door medewerkers, de reacties op het overtreden van de regels en afspraken

over samenwerking met gemeente en politie. Ten tijde van het huidige onderzoek

wordt het protocol nog niet officieel gehanteerd, maar bepaalde aspecten worden al

uitgevoerd. Zo vindt er tussen de politie, de gemeente en het jongerenwerk uitwisse-

ling van informatie over jongeren(groepen) plaats, zodat duidelijk wordt welke jon-

geren aandacht behoeven. Voorheen was dit minder het geval. Vooral het contact

tussen de SJL en de politie was minimaal en er was veelal sprake van een negatieve

verhouding. Uit de vraaggesprekken komt naar voren dat onder invloed van Break

en de interim-directeur van de SIL bij beide instanties een 'cultuurverandering'

heeft plaatsgevonden. De politie is meer gaan denken in de zorg- en aandachtssfeer

en respecteert de vertrouwensrelatie tussen de jongerenwerkers en jongeren. De SJL

staat minder huiverig tegenover het betrekken van de politie bij de aanpak van

jongeren die overlast veroorzaken. Naar aanleiding van incidenten - bijvoorbeeld

joyriding in een woonwijk - wordt er overleg gepleegd en gezamenlijk naar een

oplossing gezocht.

Voorlichting

Er wordt door instanties als de SJL, de politie, het 0m en bureau Slachtofferhulp nog

geen structurele voorlichting gegeven aan jongeren over de strafmaat, de pakkans,

het slachtofferschap enzovoort, bij de zwaardere vormen van criminaliteit. Door

crisis in de SJL en het prille stadium waarin het handelingsprotocol zich bevindt, is

het uitvoeren van deze maatregel niet mogelijk. Wel geven jongerenwerkers indivi-

duele jongeren voorlichting over onder andere de gevolgen van strafbaar gedrag.

Begeleiding

Net als in Arnhem stimuleert Break het jongerenwerk om outreachend te werk te

gaan in de wijken en hierbij samen te werken met de politie. Dit heeft er volgens

de geïnterviewden toe geleid dat jongerenwerkers meer in de wijk aanwezig zijn en

contact leggen met jongeren, waardoor problemen eerder gesignaleerd worden dan

voorheen en er sneller wordt gereageerd. Deze reactie bestaat bijvoorbeeld uit het

vergroten van toezicht door de politie en het begeleiden van jongeren.

De wijze van begeleiding door de SJL is sinds Break niet veranderd. Men biedt jon-

geren praktische hulp, zoals begeleiding bij het vinden van werk, een opleiding of

het krijgen van een uitkering. Daarnaast organiseert de SJL activiteiten als voetbal

en muzieksessies. Voor meer specialistische hulp verwijst men door naar de Riagg,

het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD), maatschappelijk werk, en

dergelijke. Er vindt dus een reactie plaats op het gedrag van jongeren, maar er is

nog geen sprake van een structurele, sluitende aanpak: niet altijd reageert de juiste

instelling op het juiste moment en op de juiste wijze.
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Schema 2:
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Overzicht van de maatregelen en de mate van uitvoering met betrekking

tot het thema `wijk-en jongerenwerk'

project maatregelen mate van uitvoering

Omslag

Break

informatieverzameling over jongere

opstellen handelingsprotocol

opvoedingsondersteuningscursus

weerbaarheidsbevordering

voorlichting aan buurtbewoners

begeleiding van jongeren

opstellen handelingsprotocol

voorlichting aan jongeren

begeleiding van jongeren

+/-

+ (grotendeels) gerealiseerd

+/- deels gerealiseerd (maatregelen hebben deze score gekregen indien activiteiten in gang zijn gezet die moeten

leiden tot uitvoering van de maatregel)

niet gerealiseerd

4.2.4 Samenvatting

Het uitvoeringsstadium van de maatregelen betreffende het thema `wijk- en jon-

gerenwerk' zijn in schema 2 samengevat. Bij project Omslag in Deventer zijn de

maatregelen ten aanzien van de wijken in een gevorderd stadium. Dit is vooral te

danken aan het feit dat Omslag zich kon aansluiten bij een bestaand netwerk van

instellingen die zich richten op de wijk. Het bestaande netwerk blijkt echter geen

garantie te zijn voor een optimale uitvoering van de maatregelen; de netwerk-

instellingen zijn nog niet eensgezind in hun aanpak van jongeren. Overigens zijn

niet alle uitgevoerde maatregelen toe te schrijven aan Omslag; enkele werden al

uitgevoerd, zoals de weerbaarheidstraining en de begeleiding van jongeren.

In Lelystad zijn de meeste maatregelen in gang gezet, maar er zijn een aantal fac-

toren die een goede uitvoering nog in de weg staat. De belangrijkste factor is de

organisatiecrisis bij de SJL.

4.3 Horeca

De integrale aanpak van de drie projecten strekt zich uit tot de horeca. Door middel

van verschillende preventiemaatregelen wil men de onveiligheid en criminaliteit

in de uitgaanscentra bestrijden. Maar het blijkt niet eenvoudig de beoogde maat-

regelen te realiseren. Allereerst heeft dit te maken met de houding van de horeca-

ondernemers. Op een aantal goedwillenden na is men weinig geïnteresseerd in een

gezamenlijke aanpak van criminaliteit. Over het algemeen is men pas bereid tot

actie over te gaan, als het bezoekersaantal - en daarmee de omzet - afneemt. Het

kost veel tijd en moeite om horeca-ondernemers de problematiek rond jongeren

en veiligheid te laten erkennen en een draagvlak te creëren voor het uitvoeren van
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preventiemaatregelen. Naast het feit dat veiligheid geen prioriteit heeft bij veel

horeca-ondernemers, spelen nog een aantal andere knelpunten een rol. Zo is vooral

de horecabranche in Arnhem en Lelystad slecht georganiseerd en is er nauwelijks

samenwerking tussen ondernemers. Bovendien staan veel horeca-ondernemers

wantrouwig tegenover de politie en de gemeente. Het door hen gevoerde beleid is

in de ogen van veel ondernemers onduidelijk, onjuist en inconsequent.

Dit maakt het moeilijk tot een gezamenlijke aanpak te komen. Weinig tot geen van

de maatregelen uit de projectplannen zijn gerealiseerd. Vooral de geplande hande-

lingsprotocollen c.q. actieplannen ten aanzien van de aanpak van jongeren in het

uitgaanscentrum laten op zich wachten.

Wel blijkt dat de aandacht van de projecten voor de horeca een positieve ontwik-

keling in gang heeft gezet die eigenlijk buiten het projectplan valt. De projecten

hebben de drie gemeenten ervan bewust gemaakt dat er veel schort aan het

gemeentelijke horecabeleid. Vaak werken de verschillende diensten die te maken

hebben met horeca(beleid), langs elkaar heen, waardoor er sprake is van een

gebrekkig, onduidelijk, en soms tegenstrijdig beleid. De projecten stimuleren de

gemeenten tot het voeren van overleg en het ontwikkelen van een integraal horeca-

beleid.

4.3.1 Project Omslag

De voorgenomen maatregelen van Omslag zijn:

- draagvlak creëren door bijeenkomsten en inventarisatie-onderzoek;

- informatie verzamelen over incidenten in de horeca;

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

- vaststellen 'zwarte lijst' in uitgaanscentrum;

- extra voetsurveillance door politie in uitgaanscentrum;

- training'omgaan met agressie';

- stimuleren plaatsen van detectiepoortjes;

- stimuleren afspraken omtrent aanstelling en taken horecapersoneel;

- promotie huisregels en sancties.

Draagvlak

In Deventer ligt op het gebied van de horeca de prioriteit bij het creëren van een

draagvlak. Hoewel deze 'maatregel' niet voorkomt in het oorspronkelijke project-

plan, is deze toegevoegd toen het ontbreken van een draagvlak een struikelblok

bleek om tot uitvoering van maatregelen over te kunnen gaan.

Door Omslag is een themamiddag georganiseerd voor de horeca-ondernemers uit

het centrum van Deventer. Tijdens deze themamiddag werden de projectplannen

besproken en wisselden ondernemers ervaringen uit over (on)veiligheid. Omdat al

snel bleek dat veel ondernemers niet gemotiveerd waren om iets aan de maatschap-

pelijke problemen omtrent onveiligheid en criminaliteit te doen, heeft Omslag

een andere invalshoek gezocht. Men is zich gaan richten op kwaliteitsverbetering
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- waaronder veiligheid - in de horeca. Dit spreekt.de ondernemers meer aan omdat

een betere kwaliteit meer klanten betekent. Er is samen met de gemeente een

'kwaliteitskring' opgericht waarbinnen de doelstellingen van Omslag verwezenlijkt

moeten worden, zonder dat de coordinator er op uitvoerend niveau bij betrokken is.

Informatieverzameling

Om na te gaan hoe vorm gegeven moet worden aan deze kwaliteitsverbetering,

inventariseert de gebiedsagent de problemen in het uitgaanscentrum, de behoef-

ten van zowel ondernemers als bewoners en mogelijke oplossingen. Zo is er een

bewonersenquête gehouden. Ook in het Brinkoverleg16 is aandacht besteed aan

bovenstaande punten, omdat Omslag hier op de agenda staat.

Handelingsprotocol horeca

Het realiseren van de maatregelen verloopt moeizaam, waardoor er voorlopig nog

geen sprake is van een handelingsprotocol en de daarmee samenhangende huis-

regels en sanctiemaatregelen in de horeca. Wel heeft Omslag tot positieve ontwik-

kelingen geleid. Zo merkt de wijkagent uit het centrum dat, sinds er meer overleg

wordt gevoerd met ondernemers, deze meer bereid zijn contacten met de politie

te onderhouden. Steeds meer ondernemers spreken de politie aan als er zich

incidenten voordoen. Ook de houding van de politie is veranderd. Voorheen voelde

men er weinig voor om als uitsmijter te fungeren bij ongeregeldheden in uitgaans-

gelegenheden. Doordat het contact met ondernemers is verbeterd, is men meer

bereid op ongeregeldheden af te stappen.

Zwarte lijst

Een zwarte lijst is een sanctiemaatregel ten aanzien van lastige klanten. Als klanten

op deze lijst komen, moeten zij uitgesloten worden in alle horecagelegenheden. Er

is nog geen sprake van een officiële zwarte lijst in het kader van Omslag. Wel wordt

door enkele ondernemers een informele lijst gehanteerd; als een bepaalde klant

overlast veroorzaakt, brengt men collega's hiervan op de hoogte door middel van

een telefoontje. Als een klant ernstige overlast veroorzaakt, wordt de politie gewaar-

schuwd. Hierbij ondervinden ondernemers echter het probleem dat de politie niet

snel genoeg ter plekke is.

Voetsurveillance

Het is al langer gebruikelijk dat er tijdens het weekend extra voetsurveillance door

de politie plaatsvindt in het uitgaanscentrum. Omslag en ondernemers zouden graag

zien dat de politie deze surveillance nog verder uitbreidt, maar dit kan op korte

termijn niet worden gerealiseerd wegens gebrek aan gebrek aan genoeg capaciteit.

16 Het Brinkoverleg is een overlegorgaan waarin politie, gemeente, ondernemers en bewoners van de

Brink - een plein in het centrum van Deventer - zitting hebben.
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Training 'omgaan met agressie'

Met behulp van een training'omgaan met agressie' wil Omslag de leefomgeving

betrekken bij een reactie op agressief en overlastgevend gedrag van jongeren in het

uitgaanscentrum. Deze leefomgeving bestaat uit beheerders, portiers, barpersoneel

en bedienend personeel in horecagelegenheden. Tijdens de themamiddag bleek er

bij een aantal ondernemers genoeg interesse te bestaan voor een dergelijke training,

waarna Omslag en de Instelling Verslavingszorg Stedendriehoek overgingen tot de

organisatie daarvan. Volgens onze respondenten is de training 'omgaan met agres-

sie' enthousiast ontvangen door de deelnemende ondernemers. Zowel deelnemers

als Omslag proberen meer ondernemers te stimuleren de training te volgen.

Detectiepoortjes en horecapersoneel

Overige maatregelen voor het betrekken van de leefomgeving bij jongeren - waar-

onder het vergroten van controle door de horeca door middel van het plaatsen van

metaaldetectiepoortjes en het maken van afspraken omtrent de aanstelling en taken

van horecapersoneel - zijn nog niet gerealiseerd. Hiervoor is het draagvlak nog te

minimaal. Zo beoordeelt een ondervraagde horeca-ondernemer het plaatsen van

detectiepoortjes als klantonvriendelijk.

Promotie-acties

Het ontwikkelen van een handelingsprotocol waarin afspraken over huisregels in

horecagelegenheden, sancties op het overtreden van deze regels en samenwerking

met de politie worden vastgelegd, is een prioriteit voor de nabije toekomst. Nadat

een dergelijk protocol is vastgesteld, zal er een promotiecampagne van start gaan

om jongeren te benaderen en hierover te informeren.

4.3.2 Project Rem op Geweld

De voorgenomen maatregelen van Rem op Geweld zijn:

- plaatsen detectiepoortjes in horecagelegenheden;

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van wapenbezit bij uitgaanspubliek;

- vaststellen 'zwarte lijst' in uitgaanscentrum;

- inzetten signaalteam;

- afspraken omtrent aanstelling en taken van portiers;

- extra voetsurveillance door politie in uitgaanscentrum;

- afschaffen acties die stimuleren tot alcoholgebruik;

- alcoholcontrole door politie;

- training'omgaan met agressie';

- deskundigheidsbevordering van horeca-ondernemers;

- promotie huisregels en sancties.

Net als in Deventer is het project in Arnhem in de loop van de projectperiode de

nadruk gaan leggen op kwaliteitsverbetering van de horeca in plaats van de aanpak
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van (gewelds)criminaliteit. Hiertoe is een 'kwaliteitskring' opgezet, die naast de

activiteitengroep 'horeca' functioneert, maar voor een deel dezelfde mensen bevat.

Door de kwaliteitskring worden maatregelen bedacht en uitgevoerd die niet in het

projectplan zijn opgenomen.17 Op deze manier probeert men het draagvlak bij

ondernemers te vergroten. Een andere manier om de betrokkenheid van de horeca

te stimuleren, is gebruikmaken van drukmiddelen als een 'bonus-malussysteem'.

Deze strategie van 'wie niet horen wil, moet maar voelen' behelst financiële belonin-

gen - zoals lagere gemeentelijke premies - voor ondernemers die willen meewerken,

waardoor onwillenden worden benadeeld. De projectcoárdinator is in gesprek met

de gemeente over de invoering van een dergelijk systeem.

De horeca van zijn kant verwijt de gemeente naïviteit omdat deze niet zou weten

wat er werkelijk in de horeca speelt en waar ondernemers mee te maken krijgen.

Bovendien vindt de horeca het gemeentelijke horecabeleid onduidelijk en inconse-

quent, bijvoorbeeld omdat er geen consequente controle is op sluitingstijden. Er is,

naar zeggen van de horeca, een hoop 'oud zeer' dat een goede samenwerking tussen

gemeente en horeca belemmert.

Detectiepoortjes

Om de veiligheid in horecagelegenheden te vergroten, streeft Rem op Geweld naar

het plaatsen van metaaldetectiepoortjes bij de ingang ervan. In de interviews met

horeca-ondernemers, politie en coordinator, komen een aantal bedenkingen naar

voren waardoor deze maatregel nog niet is uitgevoerd. Een genoemd bezwaar is dat

aan plaatsing van detectiepoortjes hoge kosten zijn verbonden terwijl het niet dui-

delijk is wie dit moet betalen. Ook zou er - vooral in de cafés - weinig ruimte zijn

om detectiepoortjes te plaatsen. Bovendien geeft plaatsing van detectiemateriaal

geen garantie dat deze ook gebruikt zullen worden. Het blijkt dat bij een aantal

discotheken waar al detectiepoortjes staan, deze lang niet altijd in werking zijn.

Ten slotte zien veel ondernemers detectiemateriaal als stigmatiserend; hiermee

zou men te kennen geven dat het etablissement onveilig is hetgeen klanten kan

afschrikken.

Toch zou Rem op Geweld graag zien dat horecagelegenheden detectiepoortjes

plaatsen en ziet hiertoe een mogelijkheid door opname in het vergunningenstelsel

van de horeca. Hiervoor is een wijziging in het gemeentebeleid nodig, waardoor het

nog wel even zal duren voordat dit doorgang zal vinden.

Handelingsprotocol horeca

Er is geen sprake van een officieel handelingsprotocol, ofwel een standaardproce-

dure voor het handelen bij geconstateerd wapenbezit - al dan niet door middel van

17 Een maatregel in het kader van de kwaliteitsverbetering is het'plasproject'. Hierbij is het uitgaans-

publiek door middel van een publiciteitscampagne erop gewezen dat urineren in het openbaar

verboden is.
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detectiepoortjes - bij het uitgaanspubliek. Wel is op enig moment aan de onder-

nemers een draagbare telefoon ter beschikking gesteld, waarmee men direct contact

kon opnemen met de vertrouwenspersonen van de politie. Maar in de praktijk heeft

nog geen enkele ondernemer hier gebruik van gemaakt. Hiervoor wijst de coordina-

tor twee redenen aan. In de eerste plaats lossen veel ondernemers problemen liever
zelf op en willen geen bemoeienis van de politie, vooral omdat politie-optreden wel

eens klanten zou kunnen afschrikken. In de tweede plaats hebben ondernemers

angst voor het optreden tegen wapenbezitters; deze zouden zich tegen hen kunnen

keren.

Zwarte lijst

De bedoeling van een zwarte lijst is om gewelddadige jongeren bekend te maken bij

alle ondernemers in het uitgaanscentrum, die vervolgens deze jongeren de toegang

ontzeggen. In Arnhem is een zwarte lijst ingevoerd, maar inmiddels wordt deze in de

praktijk niet meer gebruikt. Dit komt onder andere door onverschilligheid van een

aantal ondernemers die er niet (consequent) aan meewerkten. Daarnaast zouden

ondernemers bang zijn voor onrust in het etablissement wanneer de politie een

'zwarte' klant komt oppakken. Ten slotte is het vanwege privacyregelingen niet

mogelijk foto's van de personen op de zwarte lijst in omloop te brengen. Alleen de

namen mogen worden geregistreerd, wat het moeilijk maakt de betreffende perso-

nen herkenbaar te maken voor ondernemers en politie.

Signaalteams

Onder signaalteams verstaat men groepjes van twee personen die tot het oorspron-

kelijke uitgaanspubliek behoren. Deze teams, die het uitgaanscircuit goed kennen

en aansluiting hebben met het publiek, zouden ingezet moeten worden om vroeg-

tijdig overlast te signaleren. Voorlopig echter is deze maatregel van de baan. Volgens

de coordinator hebben horeca-ondernemers geen behoefte aan extra toezicht naast

politie- en stadswachtensurveillance. Ook de politie is niet erg enthousiast; zij ziet

het houden van toezicht als haar verantwoordelijkheid en ziet weinig meerwaarde

in het inzetten van signaalteams.

Portiers

Er zijn nog geen afspraken gemaakt omtrent regulering van de aanstelling en taken

van portiers. Rem op Geweld volgt de landelijke ontwikkelingen op dit terrein en is

voorstander van de plannen om portiers onder de Wet op de weerkorpsen te laten

vallen. Deze wet voorziet in de legalisering van (de beveiliging van) portiers(organi-

saties). Rem op Geweld biedt Arnhem aan als pilot voor het invoeren van deze wet.

Gemeente en politie maken op dit moment een inventarisatie van de achtergrond

en het functioneren van de portiers die in het uitgaanscentrum werken.
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Voetsurveillance

De geformuleerde maatregel in het projectplan betreft extra voetsurveillance door

geuniformeerde politie in het uitgaanscentrum van Arnhem. Deze maatregel is

uitgevoerd. Op donderdagavond en in het weekend wordt er in het centrum extra

gesurveilleerd door de politie. Hoewel ook voorheen in het centrum werd gesurveil-

leerd, is sinds de start van het project de werkwijze veranderd. Voorheen bleef men

vooral in de surveillance-auto. Agenten wilden meestal geen voetsurveillance doen

in het centrum, uit angst lastiggevallen te worden door het uitgaanspubliek (pistool,

pet afpakken enzovoort). Onder stimulans van Rem op Geweld gaan agenten steeds

meer de auto uit, lopen in en rond horecagelegenheden en blijken hier ook plezier

in te hebben. De mate waarin zij worden lastiggevallen is minimaal. De politie

verwacht van de surveillance niet dat het de criminaliteit noemenswaardig zal doen

verminderen, al gaat er wellicht enige afschrikking vanuit. De surveillance bevordert

naar de mening van de politie vooral het veiligheidsgevoel van de ondernemers en

het uitgaanspubliek.

'Alcohol'-acties

Het afschaffen van promotiecampagnes en 'happy hours' die tot alcoholgebruik

stimuleren, is niet uitgevoerd. Dit komt omdat het aantal acties in de horeca mee-

valt en degene die er zijn, niet eenvoudig zijn af te schaffen. Voor een aantal onder-

nemers is een happy hour een belangrijke bron van inkomsten.

Alcoholcontrole

De politie zal niet overgaan tot extra alcoholcontroles in het verkeer, omdat zowel

Rem op Geweld als de politie twijfelt aan het nut van een dergelijke maatregel. Om

dronkenschap en de daarmee samenhangende overlast tegen te gaan, is de maat-

regel volgens de ondervraagden niet zinvol. Bij een alcoholcontrole gaat het om het

eventuele drankgebruik van de bestuurder van de auto en niet van de bijrijders.

Bovendien vervoeren veel uitgaanders zich met het openbaar vervoer. Ook ter

preventie van rijden onder invloed ziet men het beperkte nut van verkeerscontroles.

Het is snel genoeg bekend waar er op een bepaald moment controles plaatsvinden,

waardoor mensen een andere route kiezen. Ten slotte speelt er een capaciteits-

kwestie: de politie moet bij het inzetten van personeel een keuze maken tussen meer

surveillance of meer alcoholcontrole. De voorkeur gaat uit naar het eerste.

Training 'omgaan met agressie'

Er is in Arnhem een training 'omgaan met agressie' van start gegaan in het kader

van verantwoord gastheerschap. Deze is echter niet succesvol. Dit komt volgens de

coordinator enerzijds omdat de ondernemers hun eigen boontjes willen doppen en

problemen op hun eigen manier willen oplossen, en anderzijds door de lage kwali-

teit van de training en de hoge kosten. Door het wegvallen van een subsidie kost de

training ƒ750 die door de deelnemers betaald moeten worden. Dit heeft tot gevolg

dat er geen animo meer is voor de training.
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Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering bij ondernemers op het terrein van wapens heeft in

Arnhem al enige vorm gekregen. Er is een informatiebundel over de Wet Wapens en

munitie samengesteld. Hierin staan afbeeldingen van wapens en de straffen op het

bezitten, vervoeren, verhandelen en/of gebruiken van wapens vermeld. Daarnaast

is er tijdens de door Rem op Geweld en politie georganiseerde bijeenkomsten18 voor-

lichting gegeven over verschillende soorten wapens en drugs. Het laatste gebeurde

naar aanleiding van het verzoek van ondernemers om de drugs(problematiek) mee

te nemen in de voorlichting. Ten slotte benaderen individuele ondernemers de

politie voor persoonlijk advies.

Promotie-acties

Men wil pas promotie-acties met betrekking tot bovengenoemde maatregelen

starten als deze zijn uitgevoerd.

4.3.3 Project Break

De voorgenomen maatregelen van Break zijn:

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

- vaststellen 'zwarte lijst' in uitgaanscentrum;

- plaatsen wapendetectiepoortjes;

- extra voetsurveillance door politie in uitgaanscentrum;

- training'omgaan met agressie';

- afspraken omtrent aanstelling en taken van portiers;

- afschaffen acties die stimuleren tot alcoholgebruik;

- alcoholcontrole door politie;

- promotie huisregels en sancties.

In Lelystad is nog geen enkele horecamaatregel uit het projectplan gerealiseerd. Dit

is niet alleen toe te rekenen aan het geringe draagvlak bij de ondernemers, maar ook

aan de gemeente. Door de grote werkdruk en organisatorische omstandigheden bij

de gemeente heeft de uitvoering van de maatregelen vertraging opgelopen. Bij de

politie heeft het uitvoeren van maatregelen met betekking tot de horeca, zoals het

inzetten van extra voetsurveillance in het uitgaanscentrum, geen prioriteit. Zij geeft

er de voorkeur aan te investeren in het uitvoeren van maatregelen met betrekking

tot het onderwijs.

Inmiddels heeft Break, net als Omslag en Rem op Geweld, de kwaliteitsverbetering

van de horeca als invalshoek genomen. Men organiseert. bijeenkomsten en voert

discussies met ondernemers om zo de horeca te betrekken bij het project Break

en een draagvlak te creëren voor de uitvoering van maatregelen. Uit de discussies

18 De bijeenkomsten c.q. informatie-avonden vinden ongeveer eenmaal per kwartaal plaats.
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Schema 3: Overzicht van de maatregelenen de mate van uitvoering met betrekking

tot het thema 'horeca'

project maatregelen mate van uitvoering

Omslag draagvlak creëren bij de horeca +/-

informatie verzamelen over incidenten +

opstellen handelingsprotocol -

vaststellen 'zwarte lijst' -

extra voetsurveillance door politie -

training 'omgaan met agressie' +

stimuleren plaatsen van detectiepoortjes -

stimuleren afspraken omtrent horecapersoneel -

promotie huisregels en sancties -

Rem op Geweld plaatsen detectiepoortjes -

opstellen handelingsprotocol -

vaststellen 'zwarte lijst' -

inzetten signaalteam -

afspraken omtrent portiers -

extra voetsurveillance door politie +
afschaffen alcoholpromotiecampagnes -

alcoholcontrole door politie -
training 'omgaan met agressie'

deskundigheidsbevordering +/-

promotie huisregels en sancties -

Break opstellen handelingsprotocol

vaststellen 'zwarte lijst'

plaatsen wapendetectiepoortjes

extra voetsurveillance door politie

training 'omgaan met agressie'

afspraken omtrent portiers

afschaffen alcoholpromotiecampagnes

alcoholcontrole door politie

promotie huisregels en sancties

+ (grotendeels) gerealiseerd

+/- deels gerealiseerd (maatregelen hebben deze score gekregen indien activiteiten in gang zijn gezet die moeten

leiden tot uitvoering van de maatregel)

niet gerealiseerd

kwam naar voren dat de ondernemers niet altijd instemmen met de beoogde

maatregelen, waardoor Break meer aandacht heeft gekregen voor de belangen

en behoeften van de horeca-ondernemers.

4.3.4 Samenvatting

In schema 3 is de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot de horeca in

Deventer, Arnhem en Lelystad samengevat weergegeven. Bij de uitvoering van
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maatregelen in de horeca kampen de drie projecten met dezelfde problemen. Het

blijkt dat horeca-ondernemers veelal ongeïnteresseerd en ongemotiveerd zijn ten

aanzien van de aanpak van de jeugdcriminaliteit in de horeca. Zij leggen hun prio-

riteiten bij andere zaken. Net als bij het onderwijs hebben de projecten vervolgens

gekozen voor een andere benadering: kwaliteitsverbetering. Dit vindt meer gehoor

bij de ondernemers, maar nog steeds verloopt de uitvoering van maatregelen

moeizaam. In Arnhem zijn verscheidene pogingen gedaan om maatregelen te

introduceren en te hanteren, maar de praktijk is weerbarstig (bijvoorbeeld bij de

hantering van een zwarte lijst). In Lelystad kon zelfs nog geen enkele maatregel in

gang worden gezet. Overigens geldt voor de projecten in Arnhem en Lelystad dat

sommige voorgenomen maatregelen niet uitgevoerd zullen worden, omdat deze

weinig prioriteit (voetsurveillance in Lelystad) of omdat men er bij nader inzien

weinig meerwaarde van verwacht (alcoholcontrole in Arnhem).

4.4 Daderaanpak

67

Blijkens de projectplannen willen de projecten Rem op Geweld en Break ruime

aandacht besteden aan de aanpak van daders en hebben gerichte maatregelen

geformuleerd. Bij project Omslag was in eerste instantie geen specifieke aandacht

voor de daderaanpak. Het project heeft dergelijke maatregelen in een later stadium

aan het plan toegevoegd.

4.4.1 Project Omslag

De voorgenomen maatregelen van Omslag zijn:

- inventarisatie informatiebehoefte;

- afnemen sociale enquête;

- handelingsprotocol minderjarige verdachten;

- opvangstructuur first-offenders met meervoudige problematiek.

Inventarisatie informatiebehoefte

Gedurende de projectuitvoering hebben de netwerkpartners geconstateerd dat de

informatie-uitwisseling tussen justitiële instellingen niet goed functioneert. Om te

komen tot een verbetering van informatiestromen heeft Omslag een inventarisatie

gemaakt van de informatiebehoefte bij deze instellingen. Er is achterhaald welke

informatie een instelling van andere instanties nodig heeft ten behoeve van het

contact met de cliënt. Tevens is nagegaan hoe een betere informatie-uitwisseling

tussen justitiële instellingen tot stand kan komen. Deze inventarisatie heeft geleid

tot aanbevelingen.

Het ontwikkelen van een centrale registratie is een hieropvolgende stap. Omdat dit

punt sterke overeenkomsten vertoont met die van de andere projecten, wordt dit

besproken in paragraaf 4.6.
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Sociale enquête

Een sociale enquête wordt als onderdeel van het verhoor door de politie afgeno-

men en dient tot het achterhalen van achtergronden en motieven van de dader

ten behoeve van de beeldvorming van de rechter. De sociale enquête bestond al

in Deventer maar heeft door Omslag nieuwe aandacht gekregen en is inhoudelijk

bijgeschaafd (hierin geïnspireerd door het project Break).

Door het gebruik van de vernieuwde enquête hebben politiefunctionarissen meer

oog gekregen voor jonge daders en hun achtergronden, al vindt een aantal politie-

mensen de enquête (nog) 'geitenwollen-sokkenachtig'. Door het hanteren van de

enquête is bovendien de informatie-uitwisseling tussen instellingen verbeterd. Het

is duidelijker geworden welke instellingen in welke probleemgevallen ingeschakeld

moeten worden. Als naar aanleiding van de sociale enquête blijkt dat een dader

bepaalde problemen heeft, dan schakelt de politie - naar haar zeggen - meer dan

voorheen de juiste hulpverleningsinstelling in.

Handelingsprotocol minderjarige verdachten

Het project acht het wenselijk dat de politie op uniforme wijze reageert op aan-

gehouden minderjarige verdachten. De partners van het deelproject hebben hier-
toe een handelingsprotocol opgesteld; hierin staat de procedure beschreven die

gehanteerd moet worden met betrekking tot jongeren die bij de politie op het

bureau binnenkomen. Het handelingsprotocol is ontwikkeld maar nog niet

geïmplementeerd.

De politie ziet in de standaardisering van procedures een relevant middel om spe-

ciale aandacht aan jongeren te geven. Voor Omslag ziet zij een belangrijke taak

weggelegd bij verdere standaardisering van procedures rond jonge daders.

Opvangstructuur first-offenders

Omslag beoogt ongewenst gedrag bij jongeren vroegtijdig te signaleren. De vraag is

echter welke instelling vervolgens bereid is te reageren op de signalen. Als antwoord

op deze vraag is in het kader van het Grote-Stedenbeleid een coachproject bedacht.

Het dient een overleg te worden, bestaande uit medewerkers (coaches) van verschil-

lende organisaties, waarin gesignaleerde probleemjongeren worden besproken en

afspraken worden gemaakt over concrete hulpverlening. Het coachproject verkeert

nog in een ontwikkelingsfase.

4.4.2 Project Rem op Geweld

De voorgenomen maatregelen van Rem op Geweld zijn:

- harde aanpak first-offenders;

- communiceren wettelijke verplichting tot schadevergoeding bij geweldsdelict;

- frequentie crimineel gedrag in strafmaat;

- uitvoeren lik-op-stukbeleid met betrekking tot geweldplegers;

- afnemen sociale enquête.
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Harde aanpak

In het Arnhemse plan van aanpak wordt gesproken over een harde aanpak bij de

aanhouding van first-offenders, onder andere door terughoudend te zijn met het

verschaffen van extra informatie tijdens het verblijf op het politiebureau. Deze maat-

regel zal niet worden uitgevoerd omdat dit volgens Rem op Geweld en de politie niet

noodzakelijk en wenselijk is. Men is van mening dat een harde aanpak niet altijd

effectief is en dat een verblijf in een cel per definitie al een negatieve ervaring is voor

first-offenders. De politie beoordeelt van persoon tot persoon hoe zij deze aan moet

pakken en dat zal in het ene geval harder zijn dan in het andere.

Schadevergoeding

De mogelijkheid tot schadevergoeding bij geweldsdelicten is sinds de Wet-Terwee19

een landelijke maatregel. Door het project Rem op Geweld zal hier geen speciale

aandacht aan geschonken worden. Men gaat ervan uit dat deze wet gehanteerd

wordt zoals het hoort.

Strafmaatmodel

Door het OM is er een strafmaatmodel voor daders van geweldsdelicten ontwikkeld,

waarin onderscheid is gemaakt tussen first-offenders, meelopers en harde-kern-

jongeren. Het doel van dit model is een zo eenduidig mogelijke strafrechtelijke

afdoening van geweldsdelicten, waardoor er geen discussie meer nodig is bij elke

individuele zaak. Het model geeft richtlijnen over de op te leggen straf per delict en

dadercategorie.

Het strafmaatmodel is in samenwerking met de leden van de werkgroep 'dader-

gerichte aanpak' totstandgekomen. Dit is volgens de ondervraagde officier van

justitie een uniek gegeven binnen het OM: nog nooit tevoren werd er met instanties

als de reclassering overlegd over strafoplegging. De nieuwe samenwerking wordt

door de betrokken partijen als positief ervaren, maar had ook een nadeel. Het duur-

de lang voordat iedereen de richtlijnen aanvaardbaar vond. Zo wilde de reclassering

meer aandacht voor taak-en leerstraffen dan het OM. Het strafmaatmodel is ten tijde

van de dataverzameling afgerond en zal vanaf 1 januari 1997 worden toegepast.

Lik op stuk

Het PROVAS is door het OM in het leven geroepen om eenvoudige delicten - waar-

onder winkeldiefstal - van een recente datum sneller af te handelen. In het kader

van Rem op Geweld is nu ook bij geweldsdelicten gebruikgemaakt van de PROVAS-

zittingen. Geweldsdelicten zijn versneld behandeld en geëxecuteerd. Daarvoor

wordt de dagvaarding op het politiebureau al uitgegeven en het proces-verbaal

i

19 De Wet-Terwee is per 1 april 1995 in werking getreden, waardoor de mogelijkheden tot vergoeding van

materiële en immateriële schade voor slachtoffers aanzienlijk is uitgebreid.
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gemerkt met een stempel. Hierdoor is het voor het parket duidelijk dat een zaak in

aanmerking komt voor een PROVAS-zitting.

De PROVAS-zittingen voor geweldszaken zijn voor zowel first-offenders, meelopers

als harde-kernjongeren bedoeld, met extra aandacht voor de harde kern. Er is een

'hotlist' samengesteld van harde-kernjongeren tegen wie in de afgelopen vijf jaar

minimaal vijf keer proces-verbaal is opgemaakt voor het plegen van gewelds-

delicten. Eén keer in de anderhalve maand wordt deze lijst door politie en justitie

geactualiseerd. Ten tijde van het huidige onderzoek stonden dertig namen op de

hotlist. Als een verdachte voorkomt op de hotlist en het betreft een voorgeleidings-

waardige zaak, dan zal de verdachte altijd worden voorgeleid (normaal is dit niet

altijd het geval).

Bij de beschreven lik-op-stukprocedure vindt er volgens de ondervraagden (cotir-

dinator, politie en officier van justitie) een goede samenwerking plaats tussen politie

en justitie. Dit is volgens hen mede toe te schrijven aan het project Rem op Geweld.

De lik-op-stukprocedure verloopt echter nog niet optimaal. Het komt nog wel eens

voor dat er een 'Rem-op-Geweld-zaak' tussendoor glipt en terechtkomt op een

reguliere zitting, in plaats van op een PROVAS-zitting. Daarnaast voorziet het OM

een aantal knelpunten in de nabije toekomst. Het gevaar is aanwezig dat PROVAS-

zittingen overbelast raken door de toestroom van zaken. Het OM heeft niet genoeg

capaciteit om het aantal zittingen uit te breiden. Bovendien betekent een snellere

rechtspraak dat daders sneller vastgezet worden. Men kampt nu echter al met een

cellentekort, waardoor daders in de toekomst heengezonden dreigen te worden. Niet

alleen justitie komt in de problemen door de versnelde daderaanpak, ook andere

instanties ondervinden de gevolgen, zo blijkt uit de interviews. Er moet sneller vroeg-

hulp en begeleiding worden gegeven, de Raad voor de kinderbescherming en de

reclassering moeten sneller rapporteren dan zij gewend zijn, enzovoort. Ten slotte

geldt voor alle betrokken instanties dat naarmate het tempo wordt opgevoerd, de

kans op fouten groter wordt.

Rem op Geweld heeft zich gaandeweg de projectuitvoering ten doel gesteld om niet

alleen op bovenomschreven strafrechtelijke wijze te reageren op daders, maar om

ook een vorm van trajectbegeleiding te gaan ontwikkelen. Hierbij denkt men aan

het begeleiden van daders en het verlenen van hulp, bijvoorbeeld bij het zoeken

naar werk, opleiding of vrijetijdsbesteding. Bij deze toekomstige vorm van traject-

begeleiding zal naar verwachting de stichting Rijnside20 een belangrijke rol gaan

vervullen. De politie zal alle geweldplegers die tot de doelgroep van de stichting

behoren, bij haar gaan melden. De stichting krijgt de taak om, naast de groep jonge-

ren voor wie zij nu al de jeugdreclassering verzorgt, deze geweldplegers in het kader

van de jeugdreclassering te begeleiden en rapport uit te brengen ten behoeve van de

PROVAS-zitting. Als het nodig blijkt, zal Rijnside passende hulpverlening inschakelen.

20 De doelgroep van Rijnside bestaat uit randgroepjongeren uit de achterstandswijken van Arnhem.
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Vooralsnog zijn het ideeën. De ontwikkeling van een dergelijke aanpak verkeert op

dit moment slechts in een fase van brainstormen.
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Sociale enquête

In Arnhem wordt, in tegenstelling tot Deventer en Lelystad, bij een aanhouding door

de politie nog geen sociale enquête afgenomen. De netwerkpartners zijn het nog

niet eens over de functie van een dergelijke enquête: het verkrijgen van inlichtingen

over een zaak danwel het achterhalen van motieven en achtergronden van de dader.

Ook is nog niet duidelijk voor welke instantie de gegevens uit de enquête bedoeld

zouden zijn. Tijdens het huidige onderzoek is de discussie nog volop gaande.

4.4.3 Project Break

De voorgenomen maatregelen van Break zijn:

- politie-activiteiten met betrekking tot wapenverkoop en -presentatie in winkels;

- communiceren wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

- harde aanpak first-offenders;

- opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

- afnemen sociale enquête;

- uitvoeren lik-op-stukbeleid;

- publiciteit tegen crimineel gedrag.

Politie-activiteiten in winkels

Er zijn geen politie-activiteiten uitgevoerd om de verkoop en presentatie (uitstalling)

van wapens in winkels te controleren, maar deze maatregel is nog niet volledig van

de baan. Men legt nu de prioriteit bij de uitvoering van andere maatregelen. Echter,

in de toekomst wil men ervoor zorgen dat er 'bijsluiters' geleverd worden bij wapens

c.q. voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, om de koper te informeren

over de mogelijke gevaren en (strafrechtelijke) gevolgen van wapengebruik.

Schadevergoeding

In Lelystad geldt hetzelfde als in Arnhem. De Wet-Terwee voorziet in schadevergoe-

ding ten behoeve van de slachtoffers van delicten.

Harde aanpak first-offenders

Volgens de coordinator en de politie zal deze maatregel niet worden uitgevoerd.

Men vindt het niet wenselijk om first-offenders bij verblijf op het politiebureau

harder aan te pakken en onzekerheid te bestendigen. Wel wil men in het algemeen

first-offenders (maar ook meelopers en harde-kernjongeren) sneller en efficiënter

aanpakken met behulp van een handelingsprotocol.
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Handelingsprotocol politie

Bij de politie Lelystad zijn twee mensen vrijgemaakt in het kader van Break. Zij

hebben verscheidene taken. Zij fungeren als aanspreekpunt binnen de politie voor

alle zaken die met Break te maken hebben, zij signaleren en volgen jongeren die

crimineel gedrag vertonen en zijn verantwoordelijk voor de implementatie van

Break-maatregelen in de politie-organisatie.

In samenwerking met het OM heeft de politie een 'handelingsprotocol aanhouding

minderjarige verdachten' ontwikkeld. Dit protocol bevat afspraken tussen de politie

en het OM over de behandeling en de doorlooptijd van jeugdzaken, waardoor ieders

werkzaamheden beter op elkaar afgestemd worden. De jeugdofficier van justitie

en het aanspreekpunt bij de politie onderhouden rechtstreeks contact met elkaar.

Zij geven beiden aan dat er sinds Break en het handelingsprotocol intensiever en

beter met elkaar is samengewerkt. Ook de verhuizing van het OM naar Lelystad heeft

bijgedragen aan een betere onderlinge samenwerking. 21

Met behulp van het organiseren van een zestal informatiebijeenkomsten voor poli-

tiemensen - waarvan inmiddels de eerste hebben plaatsgevonden - probeert Break

het protocol en de daarmee samenhangende maatregelen in de politie-organisatie

te implementeren.

In het protocol zijn concrete afspraken vastgelegd over de sociale enquête, de lik-op-

stukprocedure, de hotlist van harde-kernjongeren en strafrechtelijke afdoeningen.

Sociale enquête

Als een minderjarige op het bureau vastzit, wordt er eerst begonnen met het uitwis-

selen van informatie met de netwerkpartners.22 Enerzijds heeft dit als doel anderen

te informeren over het feit dat een jongere vastzit, anderzijds wil de politie via de

netwerkpartners inzicht krijgen in de achtergrond van jongeren. Hierna neemt

men de sociale enquête af bij de jongere, mits deze het plegen van (het) delict(en)

bekend. Met behulp van deze enquête wil men meer inzicht krijgen in de motieven

voor het plegen van het delict, de situatie op school, thuis, met vrienden, en derge-

lijke. De enquête biedt handvatten bij het afhandelen van de zaak door de politie,

de Raad voor de kinderbescherming, de jeugdofficier van justitie en de rechter. De

politie bespreekt de inhoud van de sociale enquête niet met de ouders. Als dat

nodig is, kan dit later gebeuren door bijvoorbeeld de Raad voor de kinderbescher-

ming. Naar de mening van de coordinator echter, is hetgeen de Raad voor de kinder-

bescherming met de informatie uit de sociale enquête doet, nog enigszins ondoor-

zichtig. De raad koppelt (nog) niet terug naar de politie. Hierin moet in de nabije

toekomst duidelijkheid komen. Overigens blijkt uit het interview met de raad dat

21 Voorheen had Lelystad geen eigen parket en werden zaken in Zwolle behandeld.

22 Zo wordt er - afhankelijk van de problematiek - informatie uitgewisseld met de ouders, het om, de

eigen politie-organisatie (Herkenningsdienstsysteem, HKS),de Raad voor de kinderbescherming, het

CAD, de Riagg,enzovoort.
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deze de sociale enquête gebruikt bij het opstellen van een raadsrapport ten behoeve

van de officier van justitie en de rechter.

Lik op stuk

Nadat een minderjarige verdachte verhoord is en de sociale enquête is afgenomen,

wordt er gekeken of deze op de hotlist voorkomt. Deze hotlist bevat namen van

jongeren die aan harde-kerncriteria voldoen23 en is door het om en de politie

samengesteld en up-to-date gehouden. Komt een jongere voor op de hotlist en is

hij ouder dan 16 jaar, dan komt deze in aanmerking voor de onlangs opgezette ITB

van Break. Verdachten die niet in aanmerking komen voor een ITB, krijgen een

andere afdoening. Het proces-verbaal dat tegen een minderjarige verdachte is op=

gemaakt, wordt, ongeacht de afdoeningsvorm, met een stempel gemerkt. Als een

zaak met een politiesepot (waaronder Halt) is afgedaan, wordt dit ook met een

stempel aangegeven. Zodoende is voor het OM snel duidelijk of een zaak is afgedaan

of dat deze door het OM versneld - binnen drie maanden - moet worden afgehan-

deld. Inmiddels is de regel in gebruik genomen dat na de strafzitting de politie van

de afloop op de hoogte wordt gesteld. Hierdoor is het voor de politie mogelijk om bij

een nieuwe aanhouding van de jongere adequater te reageren.

Een maatregel - overigens geen Break-maatregel - die ertoe bijdraagt dat jeugd-

zaken versneld op zitting gebracht kunnen worden, is de hantering van een lijst

met delicten die in aanmerking komen voor een alternatieve sanctie. Naast het OM

beschikt de politie over deze lijst en kan zij namens de officier van justitie een dag-

vaarding uitreiken aan de jongere op het politiebureau.

Overigens verloopt de versnelde afhandeling van jeugdzaken naar mening van de

officier van justitie, de politie en de coordinator, niet zonder problemen. Het OM

heeft niet genoeg capaciteit om de toestroom van reguliere zaken te verwerken. Er

is maar één officier van justitie die de jeugdzaken behandelt en iri geval van uitval

- bijvoorbeeld door ziekte - ligt de zaak helemaal stil. Daarom remt de Qfficier van

justitie de lik-op-stukprocedure enigszins af. Om tot een betere afhandeling van

jeugdzaken te komen, zal volgens haar eerst een achterstand moeten worden weg-

gewerkt, nieuw personeel worden aangenomen en apparatuur worden geleverd. Ook

de Raad voor de kinderbescherming ondervindt knelpunten bij de versnelde afhan-

deling van jeugdzaken. Normaal gesproken heeft de raad zes weken nodig voor zijn

rapportage aan de rechtbank over een jongere. In het kader van het lik-op-stuk-

beleid moet dit veel sneller gebeuren. Maar de raad is hier niet op ingesteld, waar-

door zaken soms zonder raadsrapport afgehandeld worden. Ook is de raad niet in-

gesteld op de beoogde snelle executie van taakstraffen. Bijkomend knelpunt is het

23 De volgende harde-kerncriteria worden gehanteerd: leeftijd 25 jaar of jonger; woonplaats Lelystad;

afhankelijk van de leeftijd minimaal 10, 8, 6, 4 of 3 gepleegde misdrijven in de afgelopen 5 jaar, waarvan

minimaal één keer in de afgelopen 12 maanden; minimaal 3 misdrijven behorend tot de artikelen 141,

285 t/m 289, 300 t/m 317 Wetboek van Strafrecht.
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Schema 4: Overzicht van de maatregelen en de mate van uitvoering met betrekking

tot het thema 'daderaanpak'

project maatregelen mate van uitvoering

Omslag inventarisatie informatiebehoefte +

afnemen sociale enquête +/-

handelingsprotocol minderjarige verdachten +

opvangstructuur first-offenders -

Rem op Geweld harde aanpak first-offenders -

communiceren verplichting tot schadevergoeding +

frequentie crimineel gedrag in strafmaat

uitvoeren lik-op-stukbeleid +/-

afnemen sociale enquête -

Break politie-activiteiten m.b.t. wapens in winkels -

communiceren verplichting tot schadevergoeding +

harde aanpak first-offenders -

opstellen handelingsprotocol +

afnemen sociale enquête +

uitvoeren lik-op-stukbeleid +/-

publiciteit tegen crimineel gedrag -

+ (grotendeels) gerealiseerd

+/- deels gerealiseerd (maatregelen hebben deze score gekregen indien activiteiten in gang zijn gezet die moeten

leiden tot uitvoering van de maatregel)

niet gerealiseerd

tekort aan taakstrafprojecten waar jongeren te werk kunnen worden gesteld. Dit

staat een snelle executie in de weg.

Publiciteit

Er is nog geen gerichte publiciteitscampagne van start gegaan om crimineel gedrag

te ontmoedigen. Men wil wachten tot het handelingsprotocol en de daarmee samen-

hangende maatregelen voldoende geïmplementeerd zijn, alvorens een dergelijke

campagne te starten. De maatregel heeft een lage prioriteit.

4.4.4 Samenvatting

De uitvoering van de bovenomschreven maatregelen in het kader van de' dader-

aanpak'wordt in schema 4 weergegeven. De projecten Rem op Geweld en Break

richten zich op een justitiële aanpak van jeugdige daders, waarbij de harde kern met

behulp van de hotlist extra aandacht krijgt. Bij de uitvoering van de maatregelen is

er prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een lik-op-stukprocedure om jeugd-

zaken versneld af te handelen. Deze versnelde afhandeling is deels gerealiseerd,

maar het gebrek aan capaciteit bij het OM staat een volledige realisatie in de weg.
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Voor de projecten is de uitvoering van de maatregel die een harde aanpak van first-

offenders op het politiebureau voorstaat, van de baan. Men ziet geen meerwaarde

in een dergelijke aanpak. De maatregel betreffende de verplichting tot schade-

vergoeding is geen specifieke projectmaatregel (meer), omdat dit inmiddels deel

uitmaakt van de normale gang van zaken bij politie en justitie.

4.5 Voetbal

Project Omslag in Deventer heeft zich ten doel gesteld preventiemaatregelen te

ontwikkelen bij de plaatselijke voetbalclub Go Ahead Eagles (GAE). De projecten in

Lelystad en Arnhem hebben geen speciale aandacht voor de plaatselijke voetbalclub,

waardoor deze paragraaf alleen betrekking heeft op het project in Deventer.

Omslag ziet voetbal als een vorm van vrijetijdsbesteding van jongeren, waarbij zich

vaak geweld, intimidatie, wapenbezit en vandalisme voordoen. Met behulp van pre-

ventiemaatregelen in het voetbalstadion wil men komen tot een beheersbare situatie

ten aanzien van het gedrag van jonge supporters. Men wil ze als het ware 'opvoeden'.

4.5.1 Project Omslag

De voorgenomen maatregelen van Omslag zijn:

opstellen handelingsprotocol ten aanzien van het optreden tegen jongeren;

training 'omgaan met agressie';

veldwerk in het stadion;

begeleiding van jongeren.

In eerste instantie was het moeilijk bij het bestuur van GAE een draagvlak te creëren

voor het uitvoeren van maatregelen. De voetbalclub wilde het liefst de problematiek

met supporters afdoen door middel van het opleggen van stadionverboden, in plaats

van een preventief supportersbeleid te ontwikkelen. Nadat Omslag zitting had geno-

men in de bestaande werkgroep 'voetbalvandalisme preventie'24 en bijeenkomsten

bijwoonde, veranderde de houding van het bestuur enigszins. Men ging het belang

van een duidelijk supporters- en veiligheidsbeleid inzien en besefte dat Omslag
hierbij iets kon betekenen.

Handelingsprotocol voetbal

Omslag heeft in samenwerking met het bestuur van GAE, de politie en Bureau Halt

een handelingsprotocol ontwikkeld. Hierin staan de huisregels van GAE vermeld

alsmede (civielrechtelijke) sancties op het overtreden van deze regels en sancties op

24 In de huidige werkgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: het bestuur van GAE, de

veiligheidscoiirdinator van GAE, de supportersvereniging van GAE, de stichting KIl, het OM, de politie

en Omslag.
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wetsovertredend gedrag. De huisregels van GAE zijn bekendgemaakt bij het publiek

met behulp van pamfletten, waarschuwingsbordjes op de hekken, artikelen in het

clubblad, een prijsvraag en posters.

Afhankelijk van de huisregel(s) die een jongere overtreedt, volgt er een al dan niet

voorwaardelijk stadionverbod, een schadeclaim en/of een Halt-verwijzing. Dit

laatste is opvallend, omdat het hier gedragingen betreft die normaal gesproken

niet in aanmerking zouden komen voor een Halt-afdoening. Men kan hierbij denken

aan het betreden van het veld, het klimmen over hekken, voorwerpen als wapens

gebruiken en schelden. Om de voetbalclub meer mogelijkheden te geven deze

overtredingen van de huisregels te bestraffen, heeft het OM de selectiecriteria

voor een Halt-afdoening aangepast. Een supporter die voor de wet strafbare feiten

pleegt in het stadion, krijgt - naast een stadionverbod van GAE - een sanctie van

justitie.

Tot nu toe heeft één jongere een Halt-afdoening gekregen naar aanleiding van zijn

gedrag in het voetbalstadion. Zijn straf heeft hij in het stadion uitgevoerd. Er hadden

wellicht meer jongeren in aanmerking kunnen komen voor Halt, als er beter was

gesignaleerd door de 'stewards' (vrijwilligers die tijdens wedstrijden zorgdragen

voor de veiligheid in het stadion). De door ons geïnterviewde betrokkenen (Halt,

GAE, coordinator) verwachten dat per jaar tussen de tien en twintig jongeren die

zich misdragen, een Halt-afdoening zullen krijgen. Dit relatief lage verwachte aantal

is vanwege het feit dat verreweg de meeste 'lastige' supporters meerderjarig zijn en

dus niet in aanmerking komen voor Halt. Deze meerderjarigen krijgen vooral een

(voorwaardelijk) stadionverbod en/of een schadeclaim opgelegd.

Training 'omgaan met agressie'

Omslag pleit ervoor de leefomgeving van supporters in het stadion te betrekken

bij de reactie op wangedrag van deze jongeren. De leefomgeving betreft hier het

bestuur van GAE, stewards, de politie en voetbalkameraden. GAE maakt al enige tijd

gebruik van stewards. Samen met de aanwezige politie signaleren zij wangedrag van

supporters en proberen escalaties te voorkomen door adequaat te reageren. Tijdens

de bijeenkomsten met de werkgroep 'voetbalvandalisme preventie' bleek er bij het

bestuur van GAE behoefte te zijn aan het verbeteren van het stewardsbeleid. Een

aantal stewards voerde zijn taken niet naar behoren uit en de training die stewards

van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) krijgen, voldoet volgens het

bestuur niet. Daarom is de door Omslag ontwikkelde training 'omgaan met agressie'

voor iedere steward verplicht gesteld. Deze training is - op kleine aanpassingen na -

dezelfde als die de stadswachten krijgen. De stewards die na het volgen van de

training (nog steeds) niet goed functioneren, moeten afscheid nemen. Inmiddels

zijn op een bijeenkomst het stewardsbeleid geëvalueerd en de belangrijkste punten

uit de training herhaald. Vier stewards krijgen een extra training van de politie om

bij uitwedstrijden supporters van en naar het stadion te begeleiden. Het contact

tussen GAE en de politie was altijd al goed maar is, volgens beide partners, sinds het

aangescherpte stewardsbeleid nog verbeterd. Er vindt meer overleg plaats, de taken
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Schema 5: Overzicht van de maatregelen en de mate van uitvoering met betrekking tot

het thema 'voetbal'

project maatregelen

Omslag

mate van uitvoering

opstellen handelingsprotocol +

training 'omgaan met agressie' +

veldwerk in het stadion +

begeleiding van jongeren +/-

+ (grotendeels) gerealiseerd

+/- deels gerealiseerd (maatregelen hebben deze score gekregen indien activiteiten in gang zijn gezet die moeten

leiden tot uitvoering van de maatregel)

- niet gerealiseerd

zijn beter verdeeld, de samenwerking tijdens wedstrijden verloopt soepeler en

nadien evalueert men de gang van zaken tijdens de wedstrijd.

Voorheen waren de stewards niet goed herkenbaar. Hierin is door toedoen van

Omslag verandering gebracht. Zij zijn nu herkenbaar aan hun kleding, wat hen

tevens enige status geeft. De ondervraagden zijn zeer te spreken over de training

en het functioneren van de stewards. Men ziet dat de training effect heeft, doordat

de stewards zelfverzekerder en gerichter te werk gaan. Zij houden supporters

beter in de gaten, signaleren wangedrag - al gebeurt dit nog niet optimaal - en

zijn klantvriendelijker in hun optreden. Het bestuur van GAE merkt op dat het sup-

portersgeweld in het stadion is verminderd.

Hoewel Omslag ook voetbalkameraden rekent tot de leefomgeving van jonge sup-

porters, wordt er door Omslag verder geen melding meer gemaakt van het betrekken

van hen bij gesignaleerd wangedrag.

Veldwerk en Begeleiding

De KIJ had altijd al een belangrijke rol bij het begeleiden van supporters en het

organiseren van activiteiten. Deze rol is sinds de komst van Omslag niet veranderd.

De KIJ probeert bij wedstrijden contact te leggen met supporters bij wie ze pro-

bleemgedrag signaleert en probeert hun vertrouwen te winnen. Als een supporter

(persoonlijke) problemen heeft, verwijst de KIJ hem door naar de juiste hulpver-

leningsinstelling. Als er sprake is van'eenvoudige problematiek' - zoals het

niet-ingeschreven staan bij het arbeidsbureau of de sociale dienst - geeft de KIJ

zelf hulp. Er is dus niet echt sprake van een trajectbegeleiding. Dit moet in de nabije

toekomst vorm krijgen in het nader te bespreken coachproject (zie ook paragraaf

4.6.1).

4.5.2 Samenvatting

De mate van uitvoering van de maatregelen ten aanzien van het thema 'voetbal' is

in schema 5 weergegeven. De uitvoering van de preventiemaatregelen in en om het

voetbalstadion in Deventer kende een wat moeizame start omdat GAE niet direct
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warmliep voor de maatregelen. Toen Omslag liet blijken dat de voetbalclub baat had

bij participatie - onder andere door het aanbieden van een training voor stewards -

veranderde de houding van de club. De uitvoering van de maatregelen is vervolgens

succesvol verlopen. Gedurende de projectperiode is vrijwel elke maatregel gereali-

seerd. Er moet echter wel worden vermeld dat zowel het veldwerk in het stadion als

de begeleiding van jongeren op dezelfde wijze plaatsvinden als voor het project.

Hierbij is de rol van Omslag beperkt.

4.6 Centrale registratie en informatie-uitwisseling

Typerend voor de werkwijze van de preventieprojecten is dat men het criminele

gedrag van jongeren wil corrigeren door vroegtijdige signalering en een eenduidige,

adequate reactie op dit gedrag. Hierbij is samenwerking tussen de lokale netwerk-

partners van grote betekenis. Binnen een integrale aanpak moeten acties gecoor-

dineerd en op elkaar afgestemd worden. De projecten in Deventer en Lelystad zien

een centraal registratie- en informatiepunt als een belangrijk hulpmiddel voor deze

integrale aanpak van jongeren. Bij dit nog te ontwikkelen centrale punt dienen

justitiële en niet-justitiële gegevens over jongeren te worden verzameld, geanaly-

seerd, gekoppeld en uitgewisseld. Deze centrale registratie moet de projecten en

netwerkpartners in staat stellen een passende reactie op het gedrag van jongeren te

geven. Daarnaast kan men aan de hand van de informatie een totaalbeeld krijgen

van en regelmaat ontdekken in de jongerenproblematiek. Het centrale registratie-

en informatiepunt moet uiteindelijk uitmonden in een geautomatiseerde databank,

waartoe justitiële en niet-justitiële instanties toegang hebben. Een dergelijke data-

bank blijkt echter niet eenvoudig te realiseren. Men stuit - zo blijkt uit de interviews

- op verschillende knelpunten en vragen die het opzetten van een registratie- en

informatiepunt in de weg staan.

Volgens verschillende netwerkpartners die betrokken zijn bij de preventieprojecten,

moet een dergelijk informatiepunt allereerst aan strenge eisen voldoen om onnodige

stigmatisering en criminalisering van jongeren tegen te gaan. Hiertoe wil men een

aantal belangrijke vragen beantwoord krijgen: Wie wordt eigenaar van de infor-

matie? Wie gaat het informatiepunt beheren? Welke informatie over jongeren

mag worden geregistreerd (privacyreglementen)? Welke informatie over jongeren

is noodzakelijk? Wie mag het informatiepunt bevragen? Wat gebeurt er met de infor-

matie over jongeren? Hoe kan misbruik van informatie worden tegengegaan? De

beantwoording vergt lange discussies tussen instellingen.

Ten tweede zijn de netwerkpartners van mening dat de reeds bestaande justitiële

informatiesystemen - van justitie, politie, Raad voor de kinderbescherming en

reclassering - niet optimaal functioneren. De informatie zou niet up-to-date zijn,

de registratie niet consequent en de informatie-uitwisseling voor verbetering vat-

baar. Men meent dat eerst de bestaande justitiële informatiesystemen goed moeten

functioneren, alvorens men van andere instellingen kan verwachten dat zij een goed
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functionerend informatiesysteem opzetten en er uitwisseling van informatie tussen

justitiële en niet-justitiële instanties kan plaatsvinden.

Ten derde wordt momenteel op landelijk niveau een cliënt-volgsysteem25 ontwik-

keld, dat in grote lijnen lijkt op het systeem dat de drie preventieprojecten voor-

staan. Men acht het niet wenselijk om naast deze bestaande ontwikkeling een

andere in gang te zetten en men wil afwachten wat een landelijk cliënt-volgsysteem

te bieden heeft.

Ten slotte spelen er bij het opzetten van een centraal informatiepunt praktische

problemen. Zo verwacht men dat het moeilijk zal zijn justitiële en niet-justitiële

informatie in één systeem te koppelen. De informatie is verschillend van aard, in-

stellingen gebruiken verschillende soorten software, enzovoort. Daarnaast acht men

het gevaar aanwezig dat een databank met justitiële en niet-justitiële informatie te

omvangrijk is om goed en snel te kunnen hanteren.

4.6.1 Project Omslag

Door bovenstaande knelpunten ziet Omslag in Deventer er voorlopig van af om een

databank te ontwikkelen. Men richt zich nu op het verbeteren van reeds bestaande

justitiële informatiesystemen en de informatie-uitwisseling tussen de Raad voor de

kinderbescherming, het OM, de politie, Bureau Halt en de reclassering. Hiertoe is het

in paragraaf 4.4.1 beschreven deelproject'preventieve daderaanpak' in het leven

geroepen die aanbevelingen omtrent verbeteringen heeft gedaan. Na een verbete-

ring van de bestaande systemen moet justitiële en niet-justitiële informatie gekop-

peld worden in een samen met de gemeente Deventer te ontwikkelen coachproject.

Dit project zal geen databank zijn, maar een centraal overleg waar verschillende

instanties jongeren bespreken.

Tevens speelt Omslag een adviserende rol bij de ontwikkeling van het landelijke

client-volgsysteem.

4.6.2 Project Rem op Geweld

In Arnhem heeft men in het projectplan geen maatregelen geformuleerd omtrent het

ontwikkelen van een centraal registratie- en informatiesysteem.

4.6.3 Project Break

In Lelystad beoogt men ten behoeve van de informatievoorziening een registratie-

systeem op te zetten, het'Breakpoint'. Dit is nog niet gerealiseerd. Wel is een

r

25 Het cliënt-volgsysteem wordt vermoedelijk in het najaar van 1998 landelijk ingevoerd en betreft de

registratie van en informatie-uitwisseling tussen de justitiële partners OM, politie en Raad voor de

kinderbescherming.
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Schema 6: Overzicht van de maatregelen en de mate van uitvoering met betrekking

tot het thema 'centrale registratie en informatie-uitwisseling'

project maatregelen mate van uitvoering

Omslag centrale registratie en informatie-uitwisseling +/-

Break centrale registratie en informatie-uitwisseling +/-

+ (grotendeels) gerealiseerd

+/- deels gerealiseerd (maatregelen hebben deze score gekregen indien activiteiten in gang zijn gezet die moeten

leiden tot uitvoering van de maatregel)

- niet gerealiseerd

werkgroep in het kader van Breakpoint gestart met het ontwikkelen van coirdinatie-

punt. Het is de bedoeling dat hier signalen - omtrent problemen met jongeren -

vanuit het onderwijs, het jongerenwerk, de politie en (later) de horeca bij elkaar

komen. De signalen worden besproken, waarna een actieplan kan worden opgesteld.

Het coirdinatiepunt moet voor het einde van de projectperiode functioneren. De

Raad voor de kinderbescherming krijgt de regie over het Breakpoint.

4.6.4 Samenvatting

Deventer en Lelystad zien een centrale registratie en informatie-uitwisseling van en

over delinquente jongeren als belangrijk hulpmiddel voor een integrale aanpak van

deze jongeren. Hiertoe zouden justitiële en niet-justitiële gegevens geregistreerd en

gekoppeld moeten worden. Er is echter nog geen centrale registratie en informatie-

uitwisseling gerealiseerd (zie schema 6), omdat er nog te veel knelpunten zijn bij het

opzetten van een dergelijk systeem. Bovendien wil men landelijke ontwikkelingen

op dit terrein afwachten, alvorens zelf een ontwikkeling in gang te zetten.

4.7 Meerwaarde en toekomst

We hebben in de voorgaande paragrafen de voorgenomen maatregelen de revue

laten passeren. Daarbij is een beeld geschetst van de specifieke problemen die er

spelen om bepaalde maatregelen uitgevoerd te krijgen, de oplossingen die hiervoor

zijn gezocht en het stadium waarin de uitvoering verkeert.

Uit de meningen van de coordinatoren is op te maken dat de meeste problemen zijn

terug te brengen tot één knelpunt, namelijk het feit dat in de drie steden amper

sprake was van een integraal gemeentebeleid, met bijbehorend draagvlak, netwerk

en afspraken. Voor het slagen van het project wordt dit noodzakelijk geacht, omdat

het anders niet mogelijk is om tot een eenduidige en sluitende reactie op het gedrag

van jongeren te komen. Gedurende de projectperiode hebben de uitvoerders gepro-

beerd, ofwel de gemeente te stimuleren tot het ontwikkelen van een integraal beleid,

of bestaande beleidsontwikkelingen te ondersteunen door bijdragen en ideeën te

leveren. Een effectieve uitvoering van de beoogde preventiemaatregelen blijkt dus
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meer voeten in aarde te hebben dan men in eerste instantie dacht. Het ontwikkelen

van een draagvlak, netwerken en beleid kost de nodige, onvoorziene investeringen.

Tegelijkertijd echter hebben de geleverde inspanningen vruchten afgeworpen. De

ondervraagden hebben juist het ontwikkelen van netwerken en integraal beleid als

positief ervaren en zien dit als meerwaarde van de projecten. Dit brengt ons op het

volgende punt.

Meerwaarde

Vrijwel alle geïnterviewden vinden 'het samen om de tafel zitten' en gezamenlijk

zoeken naar oplossingen, de belangrijkste verdiensten van de projecten. Door het

project zijn diverse partijen, met een verschillende achtergrond en cultuur, met

elkaar in contact gekomen. Het heeft de anonimiteit tussen instellingen doen op-

heffen. Men heeft zowel begrip gekregen voor elkaars positie als inzicht in elkaars

mogelijkheden, waarvan men vervolgens ook gebruikmaakt. Zo is bijvoorbeeld in

Arnhem de reclassering door justitie betrokken bij het ontwikkelen van een model

voor strafmaten; en binnen het onderwijs leveren leerlingen een bijdrage aan het te

vormen veiligheidsbeleid op school. Verschillende partijen werken voor het eerst

samen. In Lelystad zijn de politie en het onderwijs sinds kort nauw betrokken bij

elkaars werkzaamheden, en is de horeca samengebracht met de gemeente en de

politie die - naar zeggen van de horeca - nu aandacht hebben voor hun wensen en

klachten.

Met betrekking tot het thema 'onderwijs' benadrukken ondervraagden dat de meer-

waarde ligt in het feit dat'veiligheid' door de scholen als probleem is erkend, terwijl

dit voorheen onbespreekbaar was. Er wordt nu gezamenlijk, door alle scholen voor

voortgezet onderwijs aan oplossingen gewerkt.

Verschillende netwerkpartners stellen vast dat men jeugdcriminaliteit is gaan zien

als een gezamenlijk probleem dat men gezamenlijk wil aanpakken, waardoor er

voor het eerst sprake is van een integrale benadering. Het onderlinge contact tussen

instellingen maakt een effectieve aanpak van criminaliteit mogelijk.

Behalve samenwerking heeft het contact met andere instellingen tot gevolg dat de

partijen anders zijn gaan kijken naar hun eigen beleid. Zo realiseerden gemeenten

zich dat een duidelijk horeca- of jeugdbeleid in de gemeente ontbreekt en onderwijs-

instellingen beseften dat niet alles binnen de school kan worden opgelost, maar dat

'veiligheid' een beleid verlangt waarbij de politie een rol vervult.

Voor een aantal ondervraagde netwerkpartners in Deventer ligt de meerwaarde van

het project (daarnaast) in de samenhang die is aangebracht op het terrein van

jongeren en veiligheid. Dit zou mede het gevolg zijn van de werkwijze van Omslag

om aan te sluiten bij bestaande instanties en samenwerkingsverbanden en hierin

verbetering aan te brengen. De betekenis van het project voor het voetbal is, naar

mening van de geïnterviewden uit deze hoek, evident. Er is maatwerk afgeleverd dat

in de praktijk effect heeft; de plannen zijn niet op papier gebleven maar werkelijk

gerealiseerd.
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Toekomst

Ook over de toekomst van het project bestaan eensluidende, zij het ambivalente

meningen. Aan de ene kant heeft men vertrouwen in de toekomst omdat er ont-

wikkelingen in gang zijn gezet die niet meer zijn terug te draaien. Een deel van de

geïnterviewden meent dat er op verschillende terreinen inmiddels sprake is van een

onomkeerbaar proces. Onderdelen van het project zouden ook na de experimentele

periode levensvatbaar zijn. Zo verwacht men dat de samenwerkingsverbanden die

gedurende de projectperiode zijn ontstaan, zullen voortbestaan, vooral die waar

aangesloten is bij bestaande overlegorganen. Daarnaast beschouwt men sommige

ingevoerde maatregelen voldoende ingebed om voortgezet te worden, zoals met

betrekking tot het onderwijs. De continuïteit ervan zou redelijk gewaarborgd zijn

doordat de maatregelen zijn gefiatteerd door ouderraden of zijn opgenomen in de

educatieportefeuille van de gemeente waar mensen verantwoordelijk zijn gesteld

voor de verdere uitvoering.

Aan de andere kant beseft men dat veel maatregelen die door de projecten op de

rails zijn gezet, kwetsbaar zijn. Ze zijn nog onvoldoende geïmplementeerd en

structureel geworden. Zolang er sprake is van een project met bijbehorende

structuur en coordinator, blijft de aanpak wel een prioriteit. Maar de angst wordt

uitgesproken dat bij het beëindigen van het project de netwerkpartners in oude

gewoonten zullen vervallen. De samenwerking, de afspraken, de maatregelen, het

is - zo zegt men - allemaal nog te pril om zelfstandig te kunnen functioneren. De

continuering van het beoogde preventiebeleid zoals dit door projecten vorm heeft

gekregen, zou hiermee gevaar lopen.

Dit kan volgens de ondervraagden ondervangen worden door de projecten in te

bedden in bestaande structuren en ontwikkelingen, zoals het gemeentebeleid

(Lelystad) en het Grote-Stedenbeleid (Deventer en Arnhem). Desondanks vindt men

het, ten behoeve van een blijvende aandacht voor deze ingezette aanpak van jeugd-

criminaliteit, noodzakelijk dat er een coordinator - of ten minste een 'aanjager'-

blijft als bindende factor in de netwerken van de drie steden. Vooral omdat deze

netwerken steeds groter en complexer worden. Volgens enkele ondervraagden

zijn daarnaast extra middelen, vooral geld en menskracht, nodig om de aanpak te

kunnen continueren.

Of de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit in de toekomst in deze vorm wordt

voortgezet of niet, het is duidelijk dat de drie projecten het een en ander in bewe-

ging hebben gezet. Ofwel, zoals een geïnterviewde het verwoordt: 'Het zal nooit

meer hetzelfde zijn.'
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Slotbeschouwing

In dit onderzoek staat de evaluatie centraal van de preventieprojecten Omslag, Rem

op Geweld en Break in respectievelijk Deventer, Arnhem en Lelystad. In de hoofd-

stukken 2 en 3 hebben we een beschrijving gegeven van de doelstellingen en de

structuur van de projecten terwijl in hoofdstuk 4 de maatregelen zijn gepresenteerd.

In dit laatste hoofdstuk zal eerst aandacht worden besteed aan de integrale bena-

deringswijze van de projecten. Vervolgens komen we tot beantwoording van de

centrale vraag uit het onderzoek - zoals vervat in de probleemstelling - namelijk

in hoeverre de uitvoering van de oorspronkelijke projectplannen is gerealiseerd.

5.1 Integrale benadering

De preventieprojecten zijn opgezet met het oog op een 'sluitende' aanpak van

jeugdcriminaliteit en kennen zowel preventieve als repressieve maatregelen. Voor

de uitvoering van deze op elkaar afgestemde maatregelen, wordt samenwerking

tussen verschillende instanties - politie, justitie, gemeente en andere sectoren

van de samenleving - als een essentiële voorwaarde gezien.

De vraag die gesteld kan worden, is wat het nieuwe is aan deze experimentele pro-

jecten ten opzichte van reeds eerder uitgevoerde of bestaande projecten. Want er

valt, zonder afbreuk te doen aan de intentie van de projecten, niet te ontkennen

dat deze vorm van criminaliteitsbestrijding een déjà-vu-gevoel oproept.

Als we de recente geschiedenis bekijken, dan blijkt het treffen van repressieve en

preventieve maatregelen in combinatie met de samenwerkingsformule een strategie

te zijn die het afgelopen decennium herhaaldelijk aan de orde is gesteld, zij het dat

hieraan in de loop der tijd andere namen zijn gegeven en dat er andere accenten

zijn gelegd (De Haan, 1995). Zo stelde medio jaren tachtig de Commissie Kleine

Criminaliteit dat criminaliteitsbestrijding een zaak is van de hele samenleving. De

commissie zag naast justitie en politie een duidelijke rol weggelegd voor gemeente-

besturen, het maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven. In het kader van

het daaropvolgende beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (1985) zijn veel

preventieprojecten uitgevoerd waarin - vooral preventieve - maatregelen zijn ge-

troffen gericht op vormen van veel voorkomende criminaliteit. In 1990 verscheen

de kabinetsnota Sociale vernieuwing (Kamerstukken II, 1989-1990). De hierin

geformuleerde plannen beogen een effectievere aanpak van maatschappelijke

achterstanden. Hiertoe zouden alle relevante beleidsterreinen, waaronder die met

betrekking tot criminaliteitsbestrijding, tot een integraal beleid moeten komen op

vooral lokaal niveau. Ook in het kader van dit beleid zijn veel projecten van de grond

gekomen waarin samenwerking (integraal wijkbeheer) centraal staat. Een nieuwe

impuls voor de aanpak van jeugdcriminaliteit werd gegeven door de aanbevelingen
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van de Commissie-Van Montfrans (1994). Zij bepleit een integrale benadering, waar-

bij afstemming en samenwerking met verschillende beleidsterreinen op diverse

niveaus een vereiste is. In de al eerder gememoreerde rapportages omtrent veilig-

heidsbeleid (1993, 1994 en 1995) is het aandachtsveld breder en wordt gestreefd

naar een integrale aanpak van diverse vormen van (on)veiligheid, waaronder cri-

minaliteit. Behalve samenwerking beoogt men samenhang aan te brengen tussen

de diverse problemen van onveiligheid, door deze in hun onderlinge relatie te

benaderen en op te lossen (Integrale veiligheidsrapportage, 1993, p. 16). In het

Grote-Stedenbeleid ten slotte, is de samenwerking bekrachtigd tussen het rijk en

de vier (later uitgebreid met nog 15) grote steden. Het doel van deze convenanten

is om een samenhangend veiligheidsbeleid uit te voeren, door op het gebied van

arbeid, onderwijs, veiligheid, leefbaarheid en zorg concrete maatregelen te nemen

(Grote-Stedenbeleid, 1995).

De benadering van de projecten uit het onderzoek past binnen het zojuist geschetste

beleidscontinui m. De projecten zijn gestart met een plan dat concrete, maar min of

meer 'losse' maatregelen bevatte met betrekking tot bepaalde levensgebieden van

jongeren. Het plan gaf echter weinig aanwijzingen voor de uitvoering van een aan-
pak die de verschillende levensgebieden (en daarmee beleidsterreinen) met elkaar

verbindt. Gedurende de uitvoering van het project is een werkwijze gevonden die

steeds meer ging beantwoorden aan de ideeën omtrent integraal (jeugd)beleid.

Hoewel de preventieprojecten in Deventer, Arnhem en Lelystad verschillende

nieuwe elementen bevatten (zoals de verregaande samenwerking tussen netwerk-

instellingen, vooral die tussen politie en scholen, de (vernieuwde) sociale enquête

en de integratie in bestaande samenwerkingsverbanden) zijn ze in het licht van de

geschetste beleidsontwikkelingen niet nieuw te noemen. Er is een sterke overeen-

komst te constateren met eerdere initiatieven. Toch maakt dit de projecten niet

minder belangrijk, want het feit dat samenwerking al zo lang op de politieke agenda

staat, geeft aan dat dit wordt beschouwd als onmisbaar element bij het voorkomen

en terugdringen van criminaliteitsproblemen. Overigens zou hieruit op te maken

zijn dat de verschillende beleidsgolven kennelijk onvoldoende blijvende samen-

werking hebben opgeleverd. Wellicht omdat dit geen eenvoudige opgave is, maar

ook omdat een veranderende samenleving steeds nieuwe eisen stelt aan de vorm

waarin samenhang en samenwerking gestalte moet krijgen; het is een dynamisch

proces.

Ook de preventieprojecten in Deventer, Arnhem en Lelystad zijn geconfronteerd

met deze problematiek waardoor het vrij ingewikkelde projecten zijn om uit te

voeren. Het vraagt veel energie om alle instellingen die het probleem aangaan,

bereid te vinden tot samenwerking; instellingen die wat betreft cultuur, werkwijze

en belangen soms erg van elkaar verschillen. Van hun vertegenwoordigers wordt

verwacht verder te kijken dan de eigen organisatie en een deel van hun exclusiviteit

of alleenrecht op een bepaald terrein in te leveren. Hiervoor is veel overleg en af-

stemming nodig, die bovendien niet alleen moeten plaatsvinden op uitvoerend
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niveau, maar - juist ook - op managementniveau. Indien de nieuwe aanpak name-

lijk niet gedragen wordt door de gehele instelling, dan is het risico aanwezig dat de

samenwerking blijft steken bij enkele betrokken uitvoerders gedurende slechts de

projectperiode. Om dit te voorkomen, zal de integrale werkwijze in feite moeten

gaan behoren tot het reguliere beleid van de organisatie.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de opzet van de projecten met het boven-

staande, meer of minder bewust, rekening is gehouden. Ten eerste is de driehoek

(burgemeester, (hoofd)officier van justitie, korpschef) de opdrachtgever van het

project, waardoor het project politiek gezien gedragen wordt door de respectieve-

lijke organisaties (gemeente, OM en politie). Hoewel de 'ondersteuning van bovenaf'

in de praktijk met ups en downs is verlopen, konden de projecten deze organisaties

hierop wel aanspreken.

Ten tweede wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande samenwerkings-

verbanden. Hierdoor is de kans groter dat preventiemaatregelen een plaats krijgen

binnen het huidige beleid en worden ingebed in de lokale situatie. De projecten zijn

hiervoor wel afhankelijk van de lokale mogelijkheden, waardoor ze op dit punt van

elkaar verschillen. Omslag is te karakteriseren als een project dat 'aanschuift' bij

huidige overlegorganen en aldaar aandacht vraagt voor de preventiemaatregelen.

Rem op Geweld is als 'bouwend' te kenmerken; het ontbreken van samenwerkings-

verbanden heeft het noodzakelijk gemaakt deze tot stand te brengen, veelal met

het oog op uitvoering van gerichte maatregelen. Break vertoont in grote lijnen het

beeld van een overkoepelend project dat (bestaande) samenwerkingsvormen en

maatregelen 'onder haar vleugels neemt' en toespitst op de doelen van het project.

De werkwijze van de projecten heeft tevens gevolgen voor het evaluatie-onderzoek.

Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen bestaande ontwikkelingen en

ontwikkelingen in het kader van het project. Het project heeft in de betreffende

gemeente vaak de functie van verbindend elementen stimulator reeds aanwezige

samenwerkingsverbanden zijn versterkt of er is hieraan meer inhoud en structuur

gegeven; bestaande activiteiten zijn gestimuleerd, nieuw leven ingeblazen of toe-

gespitst op de doelen van het project. Hierdoor is het lastig vast te stellen waaraan

een eventueel '.succes' is toe te schrijven. Zo hebben alle drie de projecten te maken

met het beleid van de netwerkorganisaties. Indien bijvoorbeeld in een organisatie

het beleid niet strookt met de intenties van het project maar uiteindelijk toch pre-

ventieve maatregelen zijn uitgevoerd, dan zou dit de verdienste van het project

kunnen zijn. In een ander geval sluiten bijvoorbeeld de doelen van het project aan

bij die van de netwerkorganisaties, waardoor reeds bestaande plannen een impuls

krijgen. Het project heeft hen als het ware een duwtje in de goede richting gegeven.

Echter, zonder toedoen van het project zouden ze misschien ook zijn gerealiseerd.

Ook kunnen er andere oorzaken of autonome ontwikkelingen in het spel zijn die de

maatregelen in gang hebben gezet. Bijvoorbeeld indien er in de gemeente activitei-

ten plaatsvinden die raakvlakken hebben met het terrein waarop het project zich

begeeft. In een onderzoek naar de effecten van buurtbeheer (Guérin en Hesseling,
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1995; Hesseling en Van der Laan, 1996) werden de onderzoekers met dergelijke

problemen geconfronteerd. Behalve criminaliteitspreventie in het kader van buurt-

beheer, werden activiteiten uitgevoerd in het kader van de sociale vernieuwing. Het

betreffende onderzoek heeft niet geleid tot een effectevaluatie omdat het onmogelijk

bleek vast te stellen welke veranderingen het gevolg waren van buurtbeheer.

Onder meer deze ervaring heeft ertoe geleid dat we in het huidige onderzoek de

keuze hebben gemaakt voor een procesevaluatie. Om deze reden ook gaan we voor-

bij aan de vraag welke uitgevoerde maatregelen in welke mate het gevolg zijn van

de projecten. Overeenkomstig het doel van het onderzoek zijn de projecten geëva-

lueerd op de mate waarin maatregelen zijn uitgevoerd. Het is aannemelijk dat de

projecten hieraan ruim hebben bijgedragen.

5.2 Resultaten

We beginnen met de constatering dat de projecten ondanks tegenvallende omstan-

digheden veel hebben bereikt, zij het dat dit beduidend minder is dan men zich

had voorgesteld. De initiatiefnemers van de projecten hebben het zichzelf niet

gemakkelijk gemaakt. Zij hebben zich naar zowel inhoud als omvang hoge doelen

gesteld. Naar inhoud, omdat de projecten criminaliteitspreventie trachten te bevor-

deren bij instanties waar dit geen gangbaar item is (horeca, onderwijs). Bovendien

verwachten zij dat verschillende organisaties en beleidsterreinen samenwerken met

betrekking tot dit onderwerp, hetgeen tot dan toe nogal ongebruikelijk was. Vooral

de resultaten die behaald zijn op het gebied van onderwijs en samenwerking (de

gevormde of gestabiliseerde samenwerkingsverbanden) kunnen worden beschouwd

als grote verdiensten van de projecten.

De doelen zijn hoog naar omvang, omdat men een fors aantal kwalitatief veeleisende

maatregelen wil uitvoeren binnen de projectperiode. Een deel van de maatregelen

is volgens plan doorgevoerd. Er zijn echter minder maatregelen gerealiseerd dan

verwacht, waarvoor een aantal redenen is aan te voeren. Het onderzoek leert dat er

verschillende factoren een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming en uitvoering

van de projecten die op specifieke momenten in het proces van cruciaal belang zijn.

Om nu dit proces inzichtelijk te maken, stellen we het project schematisch voor als

een keten van opeenvolgende fasen. We onderscheiden vier fasen: het projectplan,

onderkenning van de problematiek, samenwerking en implementatie.

Het projectplan is bij de onderhavige projecten het uitgangspunt. Daarin zijn de

ideeën over de opzet en uitvoering van het preventieproject geconcretiseerd. Het

veronderstelt een handleiding te zijn voor alle betrokkenen. De papieren plannen

moeten echter gaan leven voor de uitvoerders in spe. Zij moeten ervan overtuigd

zijn dat jeugdcriminaliteit ook hun probleem is. Wanneer zij deze problematiek

onderkennen, kan er bereidheid ontstaan hier in samenwerking met anderen iets

aan te doen. De samenwerking moet gestalte krijgen in gezamenlijke afspraken die

het vervolgens mogelijk maken concrete maatregelen te implementeren. De wijze

waarop in elke fase de zaken verlopen, kan invloed hebben op de voortgang in een
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volgende fase. Hoewel de scheiding in fasen enigszins kunstmatig en in werkelijk-

heid minder scherp is, biedt deze structuur een mogelijkheid om na te gaan waar

zich in het proces de stimulerende en belemmerende factoren voordoen. Aan de

hand van bovenstaande keten zullen de bevindingen uit het onderzoek worden

becommentarieerd.

87

Projectplan

Het projectplan is ambitieus en niet op alle fronten realistisch gebleken. Het plan

van aanpak is namelijk gebaseerd op een aantal veronderstellingen die in werke-

lijkheid niet of slechts ten dele juist zijn. Behalve dat hierdoor het oorspronkelijke

plan in meer of mindere mate anders is uitgevoerd dan bedoeld, bleek hierdoor de

tijdsplanning irreëel. We lichten dit op drie punten toe.

Het eerste punt betreft de specifieke doelstellingen die de projecten hebben gefor-

muleerd (zie hoofdstuk 2). Daarin staat vermeld de mate waarin zij rendement

verwachten. Bepaalde vormen van overlast en criminaliteit wil men in aanzienlijke

mate - uitgedrukt in percentages - reduceren. Hoewel het op zich juist is dat de

beoogde resultaten zijn geëxpliciteerd, vormt de gedetailleerdheid waarmee dit

is gebeurd een schijn-exactheid omdat moeilijk is te meten of deze resultaten ook

werkelijk zijn behaald. Er is met betrekking tot verschillende vormen van overlast

en criminaliteit geen nulmeting verricht zodat de mate van verandering na uit-

voering van het project niet kan worden vastgesteld. Daarnaast is het, gezien de

hoogte van de percentages, niet redelijk te veronderstellen dat de doelstellingen

omtrent criminaliteitsdaling zullen worden verwezenlijkt. Al met al komen de

geformuleerde doelstellingen de geloofwaardigheid van het project niet ten goede.

Overigens zijn de doelstellingen op deze wijze geoperationaliseerd op instigatie

van de subsidiegever. Hij adviseert bij financiering van (experimentele) projecten

de beoogde resultaten in het plan te vermelden. Dat deze vervolgens irreëel, want

moeilijk meetbaar en haalbaar zijn, is een kwestie van ongelukkige formulering.

Het tweede punt heeft te maken met het ontbreken van een verondersteld draagvlak.

Het projectplan is helder en gedetailleerd geformuleerd, waarbij de voornemens

goed omschreven en praktisch zijn ingevuld. Dit heeft geleid tot voortvarendheid

bij de coordinator die duidelijk voor ogen had wat er moest gebeuren. Tegelijkertijd

blijkt deze gedetailleerdheid een keerzijde te hebben. In het plan wordt voor het

realiseren van de maatregelen uitgegaan van de medewerking van lokale organisa-

ties. Het aantal maatregelen dat de projecten binnen de experimentele periode

op de rails willen zetten als ook de aard van de maatregelen, zijn dusdanig dat zij

inzet verlangen van alle beoogde partners. De veronderstelde bereidwilligheid blijkt

echter een misvatting. Bij een aantal organisaties - voornamelijk het onderwijs, de

horeca en de politie - is in eerste instantie weinig draagvlak voor de plannen. Ener-

zijds omdat zij geconfronteerd worden met maatregelen die weinig aan de verbeel-

ding overlaten. Er ligt immers een concreet ingevuld plan dat niet in alle gevallen

strookt met de praktijksituatie of het beleid van de eigen organisatie. Het plan is als

het ware te veel dichtgetimmerd waardoor het weinig ruimte biedt voor inbreng van
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de beoogde uitvoerders die soms andere prioriteiten hebben. Anderzijds is het niet

ondenkbaar dat de voldongen feiten weerstand oproept bij instellingen. Zij zijn

nauwelijks geraadpleegd of betrokken bij de ontwikkeling van het project, hetgeen

de inzet wellicht niet bevordert. De coordinator heeft vervolgens maatregelen bij-

gesteld, waarbij hij tegemoet is gekomen aan de behoeften van netwerkpartners.

Het creëren van een draagvlak valt hiermee binnen de projectperiode, waarmee van

tevoren geen rekening was gehouden. Om de beoogde resultaten te bereiken moest

er meer tijd worden geïnvesteerd dan de planning toeliet.

Het derde punt betreft de onuitvoerbaarheid van voorgestelde maatregelen. Het

oorspronkelijke projectplan bevat een aantal maatregelen die niet aansluiten bij de

realiteit. Zo zijn er maatregelen voorgesteld die een preventieve werking zouden

hebben (alcoholcontrole in de vooravond, afschaffen alcoholpromotiecampagnes),

terwijl de uitvoerende organisaties (politie, horeca) dit effect betwijfelen. Ook zijn

er maatregelen in het projectplan opgenomen die door uitvoerders volstrekt niet

wenselijk worden geacht (harde aanpak first-offenders, aanstelling signaalteams).

Enkele voorgenomen maatregelen zijn - juridisch - niet uitvoerbaar (zwarte lijst)

of vragen te veel tijd en inspanning om te realiseren binnen de projectperiode

(aanstellingsregeling portiers). Ten slotte zijn er maatregelen geformuleerd die al

worden uitgevoerd (Wet-Terwee, begeleiding, veldwerk) of die in de nabije toekomst

negatieve gevolgen hebben die redelijkerwijs waren te voorzien (dichtslibben OM bij

lik-op-stukbeleid).

Dat niet alle maatregelen reëel zijn, is pas gebleken nadat er tijd is geïnvesteerd in

de mogelijke uitvoering ervan.

Uiteraard is niet alles te voorzien en zullen sommige discrepanties in het project-

plan pas tot uiting komen bij de daadwerkelijke projectuitvoering. Toch geven

bovenstaande bevindingen uit het onderzoek aanleiding te pleiten voor plan-

evaluatie, waarbij voorafgaand aan de start van het project de wenselijkheid en

uitvoerbaarheid van het projectplan worden nagegaan. Hierin had toetsing kunnen

plaatsvinden van de veronderstelde relatie tussen maatregelen en (preventieve)

effecten. Tevens had wellicht kunnen blijken dat voor een goed lopend proces een

andere volgorde doelmatiger is, namelijk eerst onderkenning van de problematiek

om pas daarna het projectplan vast te stellen. Het is efficiënter om van tevoren de

wensen en behoeften van de potentiële netwerkpartners te peilen - waaronder

kennisnemen van (gemeente)beleid op relevante terreinen - en de plannen te

construeren in samenspraak met de uitvoerende instanties. Op deze wijze kan

worden voorkomen dat er plannen worden ontwikkeld die geen draagvlak vinden.

Onderkenning van de problematiek

Voor een deel samenhangend met het voorgaande is het feit dat verschillende poten-

tiële netwerkpartners (horeca, voetbal, onderwijs) de bezorgdheid over het crimi-

naliteitsprobleem binnen de eigen gelederen niet deelden. Zij waren niet bereid
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onder die noemer te participeren.26 De coordinator zag zich voor het probleem

geplaatst de organisaties te overtuigen van de ernst van deze problematiek en hun

onmisbaarheid bij de aanpak ervan. Daar zijn onder meer aanvullende, niet ge-

plande, activiteiten voor nodig geweest die slechts in afgeleide zin gericht zijn op

het doel van het project om criminaliteit terug te dringen (zoals Loesje-posteractie,

'plasproject', training stewards). Bovendien heeft het project de invalshoek van

criminaliteit in enkele gevallen gewijzigd in 'veiligheid' en 'kwaliteitsverbetering'.

Daarnaast is de focus op geweldscriminaliteit uitgebreid naar alle typen delicten en

de doelgroep verbreed van harde kern en meelopers naar risicojongeren en 'alle'

jongeren. Hiermee is voor het project de reeks van activiteiten vergroot.

De interventies in de voorwaarden scheppende sfeer blijken echter effectief te zijn

geweest voor de continuïteit van het project. Door het tegemoetkomen aan de be-

hoeften van deze organisaties is goodwill gekweekt voor het project; tevens is er

een gemeenschappelijke noemer gevonden voor de aanpak van de problematiek,

namelijk veiligheid en kwaliteitsverbetering. Het doen van concessies is hiermee

onvermijdelijk gebleken.

Een duidelijk nadeel van deze concessies is dat er afstand is gedaan van de oorspron-

kelijk bedoelde exclusieve aandacht voor de harde kern. Dat is jammer aangezien

de projecten zich vooral in een preventieve aanpak van deze relatief zwaar justitiële

doelgroep zouden onderscheiden van eerdere preventieprojecten. Bovendien ver-

wacht men in de huidige visie de harde kern te kunnen treffen door middel van

maatregelen die alle jongeren op een bepaald leefgebied aangaan, zonder deze

categorie daders nog bij de naam te noemen. Hoewel het onderzoek hierop geen

antwoord kan geven, moet betwijfeld worden of de harde kern op een doeltreffende

wijze wordt bereikt met algemene preventiemaatregelen die niet zijn toegesneden

op recidiverende daders.

Samenwerking

Het projectplan veronderstelt de aanwezigheid van netwerken. Deze waren er niet

of onvoldoende. Bij de start van het project heeft de coordinator eerst de poten-

tiële netwerkpartners bijeen moeten brengen, waarbij zo veel mogelijk gebruik is

gemaakt van bestaande samenwerkingsverbanden. Daar waar geen overlegvormen

bestonden, zijn nieuwe in het leven geroepen.

Het onderzoek wijst uit dat de netwerkvorming goed tot stand is gekomen. Op de

terreinen waar het project maatregelen wil uitvoeren, participeren relevante instel-

lingen. Ook is te concluderen dat de (hernieuwde) kennismaking van lokale instel-

lingen met elkaar begrip heeft gekweekt voor elkaars werkwijze en de intentie heeft

voortgebracht om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

26 Overigens zijn er enkele instellingen die niet zozeer de problematiek in twijfel trekken, maar de keuze

van de doelgroep. Zo is JEC in Lelystad van mening dat de aandacht veel meer gericht moet zijn op de

harde kern, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, en sommige horeca-ondernemers zeggen meer last

te hebben van overlast en criminaliteit veroorzaakt door 25-plussers dan van jongeren.
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Het bijeenkomen van netwerkpartners betekent echter niet dat er ook in alle geval-

len al wordt samengewerkt. Er blijkt veel overleg en tijd nodig om tot overeenstem-

ming te komen. Op bepaalde terreinen heeft dit geleid tot samenwerking tussen

belangrijke netwerkinstellingen in de vorm van elkaar informeren, consulteren,

gezamenlijk opereren en beslissingen nemen, terwijl eveneens in het kader van

het project concrete afspraken zijn gemaakt over de uit te voeren maatregelen. Een

sprekend voorbeeld hiervan is dat het onderwijs en de politie vanuit een gezamen-

lijke verantwoordelijkheid voor veiligheid (criminaliteitspreventie) een convenant

hebben getekend.

De samenwerking verloopt niet overal goed, bijvoorbeeld daar waar instellingen een

verschillende visie hebben op hulpverlening (KIJ, Raster) of gemaakte afspraken niet

nakomen.

De mate van inzet van de verschillende organisaties varieert en is vaak afhankelijk

van individuele personen die als 'trekker' of 'aanjager' dienen. Niet alle netwerk-

partners leveren de inspanningen en de kwaliteit die in het kader van het project

worden verwacht.27 Voor een aantal kan dit worden geweten aan tijdgebrek, maar

voor anderen geldt een zekere mate van desinteresse. De stuur- c.q. kerngroeps-

leden blijken - in tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoelingen - niet altijd de

positie te hebben om netwerkpartners op verantwoordelijkheden te wijzen. Boven-

dien blijkt hun eigen inzet soms te wensen over te laten. Uit het onderzoek is overi-

gens de indruk ontstaan dat de coordinatoren gaandeweg de projectuitvoering de

energie niet zozeer richten op het overhalen van onwilligen, maar meer op het

aanmoedigen van instellingen die een cotiperatieve houding hebben.

De wijze waarop en de mate waarin de samenwerking vorm heeft gekregen, maakt

dat het beoogde 'vangnet' in contouren gereed is maar vooralsnog te veel mazen

bevat om als zodanig dienst te doen.

Implementatie

Bovengenoemde samenwerking blijkt een voorwaarde om de plannen te kunnen

realiseren. Nadat instellingen de problematiek onderkenden danwel bereid waren

tot samenwerking, zijn wezenlijke afspraken totstandgekomen over handelings-

protocollen, eenduidige straftoemeting, lik-op-stukbeleid en begeleiding op voor-

namelijk het gebied van onderwijs, voetbal en daderaanpak.

We moeten echter concluderen dat de projecten minder hebben gerealiseerd dan

beoogd. Want een deel van de maatregelen op bovengenoemde gebieden is nog niet

geïmplementeerd. Er zijn weliswaar afspraken gemaakt omtrent de uitvoering van

maatregelen (de netwerkpartners hebben hiertoe 'besloten', er is 'overeenstemming'

bereikt, de maatregelen zijn 'geformuleerd', handelingsprotocollen'geaccordeerd'

en dergelijke), maar de werkelijke uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden. Er is

27 De netwerkpartners verschillen per project. Waar in het ene project de rol van het OM ondermaats blijft,

is dit in een ander project (een afdeling van) de gemeente.
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dan ook weinig ervaring met de handhaving van de afgesproken regelingen (bijvoor-

beeld een handelingsprotocol) zodat niet is in te schatten hoe de maatregelen in de

praktijk zullen verlopen. Daarnaast zijn voorgenomen maatregelen als voorlichting,

communicatiestrategie, het activeren van buurtbewoners, een sluitende begeleiding

en een centrale registratie nauwelijks van de grond gekomen, evenals de meeste

maatregelen op het gebied van horeca.

De redenen hiervoor zijn in het voorgaande aan de orde gekomen, waarvan de

belangrijkste is dat er eerst veel tijd moest worden geïnvesteerd in het ontwikkelen

van een netwerk en een gezamenlijke visie op de problematiek. Het gehele uitvoe-

ringsproces heeft hierdoor vertraging opgelopen. Naar zeggen van de geïnterview-

den is het gevolg dat veel maatregelen in de startblokken staan en in de komende

tijd zullen worden geïmplementeerd. Dit valt echter buiten het bestek van het

onderzoek. Omdat de onderzoeksperiode zich uitstrekt tot 1 januari 1997 en de

doorlooptijd van de projecten nog minstens een half jaar langer is, is het echter niet

uitgesloten dat een deel van de beoogde maatregelen alsnog tijdens de experimen-

tele periode wordt gerealiseerd.

De geringe mate waarin concrete maatregelen zijn geïmplementeerd, heeft als

consequentie dat de doelgroep nog nauwelijks is bereikt. De belangrijkste uitzon-

deringen vormen leerlingen die op de hoogte zijn gesteld van de nieuwe regels of

inmiddels met de gevolgen van overtreding ervan zijn geconfronteerd; in gevallen

waarin de lik-op-stukprocedure en de sociale enquête zijn toegepast, zijn bepaalde

daders bereikt; in Deventer hebben supportersgroepen te maken gekregen met de

nieuwe maatregelen.

Dat niet alle maatregelen uit het plan zijn uitgevoerd, heeft logischerwijs ook gevol-

gen voor het algemene doel waarvoor de preventieprojecten zijn opgericht, namelijk

het voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit. Hoewel de projecten deze

algemene doelstelling niet hebben verlaten, beseften de coordinatoren gaandeweg

de uitvoering van het project dat de doelstelling niet gerealiseerd kan worden tijdens

de experimentele periode. Ook wij zijn op grond van het materiaal uit het onderzoek

deze mening toegedaan. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren.

Ten eerste, om preventie en afname van jeugdcriminaliteit te bewerkstelligen, moe-

ten in ieder geval de maatregelen worden uitgevoerd waarvan verondersteld wordt

dat deze tot reductie leiden. Binnen de projectperiode kon slechts een deel van de

geplande maatregelen tot uitvoering worden gebracht, waardoor naar verwachting

ook mogelijke effecten zullen uitblijven. De kracht van de aanpak ligt volgens de

projectplannen immers bij de combinatie van maatregelen op diverse terreinen

die gezamenlijk een groot deel van het leefgebied van jongeren bestrijkt.

Ten tweede delen wij het vermoeden van de coordinatoren dat mogelijke invloeden

van maatregelen, een uitzondering daar gelaten, niet op dusdanig korte termijn

merkbaar kunnen zijn. Er gaat enige tijd overheen voordat getroffen regelingen hun

eventuele uitwerking hebben. Indien maatregelen zijn uitgevoerd, dan heeft dit pas

in de laatste fase van de projectperiode plaatsgevonden. Daardoor zijn ze te kort

operationeel om gedurende het experiment tot resultaten te leiden.
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Hoewel veel geïnterviewden ervan overtuigd zijn dat de aanpak van de projecten op

termijn zal leiden tot een afname van jeugdcriminaliteit in die steden, kunnen wij

dit aan de hand van de huidige gegevens bevestigen noch ontkennen. Het maakt

echter wel duidelijk dat de netwerkpartners betekenis toekennen aan deze aanpak.

Conclusie

Er is veel werk verzet. Aanvankelijk door de initiatiefnemers en cotirdinatoren van de

projecten, in een latere fase ook door de betrokken netwerkpartners. Met het oog op

de uitvoering van het preventiebeleid is veel tijd en energie gestoken in netwerk-

vorming. De bedoeling hiervan was dat de netwerkpartners, door het gezamenlijk

uitvoeren van maatregelen, een vangnet zouden vormen voor jongeren die de wet

(dreigen te) overtreden.

Het onderzoek leert dat er een verandering teweeg is gebracht in de cultuur van

diverse organisaties: een verkokerde aanpak van de problematiek van jeugdcrimina-

liteit heeft (voorzichtig) plaatsgemaakt voor een benadering waarin verschillende

organisaties vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid samenwerken. Maar dit geldt

zeker nog niet voor alle netwerkpartners; evenmin zijn alle maatregelen uitgevoerd.

Het beoogde vangnet is daarmee slechts ten dele voltooid terwijl de experimentele

projectperiode bijna ten einde is.

Gezien de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd en de inschatting dat de pro-

jecten op de goede weg zijn naar een integraal preventiebeleid, is het beslist nood-

zakelijk dat er op korte termijn een besluit genomen wordt over de wijze waarop de

aanpak wordt gecontinueerd. Want wil men over enige tijd niet opnieuw het wiel

hoeven uit te vinden, dan zal de aanpak op structurele wijze moeten worden

voortgezet. Het gevaar is immers groot dat het tot nu toe verworvene in elkaar zakt

wanneer men 'op eigen kracht' verder moet, waarmee alle inspanningen vergeefs

zouden zijn geweest. Indien de partners van het driehoeksoverleg (de opdracht-

gever) en betrokken organisaties waarde hechten aan deze vorm van preventiebeleid

- waar het project de basis voor heeft gelegd - en dit de richting is die men op wil,

dan zal men de condities moeten nagaan die nodig zijn om het voort te kunnen

zetten. Daarin blijft, gezien de complexiteit van het netwerk en de noodzaak van

dynamiek in de maatregelen, een coordinator of een 'aanjager' onontbeerlijk.
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The network as a safety valve?

Procedure in prevention projects promoting on

an integral approach to juvenile delinquency

In late 1994 Arnhem, Deventer and Lelystad launched prevention projects intended

to avert and curtail juvenile delinquency. The projects develop an integral approach

involving local institutions dealing with juveniles (e.g. education, bars and dancings,

children's welfare services and law and order) in prevention policy. The aim is to

identify problem behaviour early and to ensure a unanimous response. The resulting

network of institutions serves as a safety valve. The projects have instigated several

measures to be implemented by the network's various institutions. These measures

concern education, neighbourhood and youth employment projects, bars and

dancings, methods of dealing with perpetrators, central registration and football.

The investigation explores the extent and manner of execution of these measures.

In March and November 1996 project coordinators were therefore interviewed and

group discussions held with representatives of network institutions.

The research shows that while networks have arisen in the three cities, the process

has been more time consuming than anticipated. A few potential network institu-

tions, especially bars and dancings and schools, were initially disinterested in the

delinquency issue. Their position changed when the subject expanded to quality

improvement (bars and dancings) and safe surroundings (schools).

After establishing the networks, the parties jointly implemented the measures. On

education, all secondary schools joined forces in drafting an action protocol. The

document contains agreements stipulating a code of conduct for students and

sanctions on violations. Another action protocol addresses neighbourhood and

youth work projects and commits institutions to launch certain programmes to

deal with juveniles disturbing the neighbourhood. The results include supervision

by police and city patrols and organizational outreach programmes that focus on

juveniles. Virtually no measures have been implemented with respect to bars and

dancings. This branch proved reluctant to invest any time or money in the effort.

Nevertheless, municipal authorities have grown more interested in drafting an

integral policy for bars and dancings. A host of measures address methods of dealing

with perpetrators. The police have included the use of a social questionnaire in their

interrogation of minor suspects; any problems observed are quickly brought to

the attention of assistance services. The Public Prosecutor uses an accelerated

procedure for cases involving recidivist suspects. Other guidelines address sanctions.
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to be imposed for each offence and category of perpetrator. Central registration

promotes the exchange of information between the justice system and other

institutions. This system is still relatively undeveloped because of the multitude of

obstacles that have arisen. The football measures implemented consist of training

stewards to supervise matches and drafting football club regulations and sanctions

on violations. If necessary, individual football fans are contacted and advised.
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Because of the additional time required to establish networks, fewer measures were

implemented than anticipated. The actual project objective - curtailing juvenile

delinquency - is unlikely to be met during the three-year project duration. The insti-

tutions concerned benefit from the project through the network established. They

also appreciate the new contact with one another and their joint quest for solutions.
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Un réseau en tant que filet de

sécurité?

Description de I'évolution de projets de

prévention axés sur une approche intégrale de

la délinquance juvénile

Fin 1994, des projets de prévention furent lancés à Arnhem, Deventer et Lelystad,

dont l'objectif était de prévenir et de réduire la délinquance juvénile. En impliquant

les instances en contact avec les jeunes (telles que les établissements scolaires, les

cafés et restaurants, les services de protection de la jeunesse, la police et la justice)

dans la politique de prévention, ces projets visent à élaborer une approche intégrale

qui permet d'une part le signalement en temps utile de tout comportement difficile

et d'autre part une réaction commune des différentes instances impliquées. Le

réseau d'instances ainsi constitué fonctionne comme "filet de sécurité". Un certain

nombre de mesures furent formulées qui devaient être mises en ouvre par les diver-

ses instances. Ces mesures concernent l'enseignement, les activités et les foyers

socioculturels, les cafés et restaurants, l'approche des délinquants, l'enregistrement

centralisé et le football.

La présente étude examine dans quelle mesure et comment ces mesures ont été

mises en ouvre. Afin de répondre à ces questions, des entretiens eurent lieu en mars

et en novembre 1996 avec les coordinateurs des projets et des représentants des

instances impliquées dans les réseaux de prévention.

L'étude montre que des réseaux furent mis en place dans les trois villes mais que

cela prit plus de temps que prévu. Certaines instances, en particulier les cafés et

restaurants et les établissements scolaires, ne se sentaient pas concernés par le

sujet de la délinquance juvénile. Cette attitude changea lorsque le sujet fut étendu

à l'amélioration de la qualité (cafés et restaurants) et à la sécurisation de l'environ-

nement (établissements scolaires).

Après que des réseaux furent mis en place, des mesures furent conjointement mises

en ouvre. En ce qui concerne les établissements scolaires, un protocole d'action fut

élaboré avec tous les établissements d'enseignement secondaire, dans lequel sont

fixées des règles en ce qui concerne le comportement des élèves dans l'établisse-

ment et les sanctions en cas de violation de ces règles. Un protocole comparable fut

également élaboré en ce qui concerne les activités causent des problèmes dans les
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quartiers. Ceci a conduit à un plus grand controle de la part de la police et des

gardes municipaux, tandis que les instances concernées organisent des activités

plus spécifiquement axées sur les jeunes. et les foyers socioculturels. Y sont stipu-

lées des obligations de moyen à l'égard des jeunes qui causent des problèmes dans

les quartiers. Ceci a conduit à un plus grand controle de la part de la police et des

gardes municipaux, tandis que les instances concernées organisent des activités

plus spécifiquement axées sur les jeunes.

Peu de mesures furent mises en ouvre en ce qui concerne les cafés et restaurants

qui ne se sont guère montrés disposés à investir du temps et de l'argent dans ces

projets. En revanche, l'intérêt de la municipalité pour 1'élaboration d'une approche

intégrale de la politique relative à ce secteur a augmenté.

De nombreuses mesures axées sur l'approche des délinquants furent mises en

ouvre. C'est ainsi que la police effectue une enquête sociale en tant qu'élément de

l'interrogatoire des délinquants mineurs. Cette enquête permet, en cas de pro-

blèmes, de faire appel en temps utile à une instance d'assistance sociale. En cas de

récidive également, le Ministère public examine et règle l'affaire plus rapidement.

Par ailleurs, des directives ont été définies en ce qui concerne la sanction à appli-

quer par catégorie de délinquants et de délits.

Les mesures relatives à l'enregistrement centralisé lont destinées à stimuler

l'échange d'informations entre la police et la justice d'un coté et les instances

impliquées dans les réseaux de l'autre. Ce système n'a pas encore été élaboré car

trop de points noirs ont été constatés.

Les mesures mises en ouvre en ce qui concerne le football concerne la formation

de personnels chargés de maintenir l'ordre pendant les rencontres, l'élaboration

d'un règlement intérieur pour les clubs et les sanctions applicables en cas de

violation du règlement. Des contacts sont également établis avec des supporters

afin de leur offrir, si nécessaire, un encadrement.

La mise en place des réseaux ayant duré plus longtemps, beaucoup moins de

mesures que prévu ont pu être mises en ouvre. L'objectif proprement dit des projets

- réduire la délinquance juvénile - ne pourra donc pas être atteint durant les trois

ans que durent les projets. En ce qui concerne les instances participantes, la

plus-value des projets réside dans les réseaux constitués. Les instances concernées

considèrent comme un gain le fait d'être entrées en contact les unes avec les autres

et de rechercher conjointement des solutions.
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Geïnterviewde personen

Project Omslag in Deventer

mw. M. Koekkoek

dhr. H. Boer

dhr. S. Borst

dhr. P. Buitendijk

dhr. H. Gortenmuller

dhr. W. Kiesling

dhr. J. Kleistra

mw. T. Koetsier

dhr. W. Korte

dhr. A. van Leent

dhr. F. Mosterd

dhr. H. Slats

dhr. W. Waelen

mw. I. Wassink

dhr. A. van der Water

projectcoórdinator preventieve component

hoofd jeugd- en zedenpolitie; lid projectgroep

directeur stichting Raster; lid deelproject 'wijk'

leerlingbegeleider scholengemeenschap Hegius

wijkagent centrum; lid deelproject 'horeca'

veiligheidscoórdinator voetbalclub Go Ahead Eagles; lid

deelproject 'voetbal'

unitmanager strafzaken, Raad voor de kinderbescherming

Zwolle; lid deelprojecten 'registratie en

informatie-uitwisseling' en 'wijk'

adjunct-directeur scholengemeenschap Hegius; lid deel-

project 'onderwijs'

medecoórdinator stadswachten

bestuur voetbalclub Go Ahead Eagles; lid deelproject

'voetbal'

medecoórdinator stadswachten; lid deelproject 'wijk'

directeur stichting Kerninstelling Integraal Jongerenwerk;

lid deelprojecten 'onderwijs', 'wijk' en 'voetbal

coordinator bestuurlijke preventie criminaliteit, gemeente

Deventer; lid stuurgroep en projectgroep

coordinator Bureau Halt; lid deelproject 'voetbal'

horeca-ondernemer

Project Rem op Geweld in Arnhem

dhr. P. Beekman

dhr. F. Alsemgeest

dhr. G. Blonk

mw. A. van der Brink

dhr. J. van Dijk

dhr. E. Hilterman

projectcoórdinator

hoofd leerplicht, dienst Cultuur, Educatie en Sport,

gemeente Arnhem; lid activiteitengroep 'onderwijs'

officier van justitie, arrondissementsparket Arnhem; lid

activiteitengroep 'daderaanpak'

unithoofd reclassering, voorganger van dhr. E. Hilterman

agent bijzondere wetten; lid activiteitengroep 'horeca'

medewerker reclassering; lid activiteitengroep 'dader-

aanpak'
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voorlichter concerncommunicatie, Bestuursdienst,

gemeente Arnhem; lid kerngroep en activiteitengroep

'voorlichting'

horeca-ondernemer, lid belangenvereniging Korenmarkt;

lid activiteitengroep 'horeca'

coordinator stichting Rijnside; lid activiteitengroep 'dader-

aanpak'

gebiedsagent Arnhem-centrum; lid activiteitengroep

'horeca'

docent/mentor/coordinator onderbouw Thomas à Kempis-

college; lid activiteitengroep 'onderwijs'

voorganger van dhr. J. van de Ven

beleidsmedewerker educatie, dienst Cultuur, Educatie en
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groep 'onderwijs'

horeca-ondernemer

Thomas à Kempiscollege

projectco6rdinator

medewerker bijzondere vergunningen, bestuursdienst

horeca, gemeente Lelystad; lid projectgroep en

werkgroep 'horeca'

horeca-ondernemer

hoofd bestuursdienst Algemene zaken, gemeente Lelystad;

lid stuurgroep

brigadier politie, regio Flevoland, district Midden; lid werk-

groep 'daderaanpak'

interim-directeur Stichting Jongerenwerk Lelystad; lid

projectgroep en werkgroep 'jongerenwerk'

juridisch beleidsmedewerker onderwijs, gemeente Lely-

stad, Werkgroep Uitvallende Leerlingen; lid werkgroep

'onderwijs'

unitmanager strafzaken, Raad voor de kinderbescherming

Zwolle; lid stuurgroep, projectgroep Individuele traject-

begeleiding en werkgroep 'Breakpoint'

jeugdofficier van justitie, arrondissementsparket Zwolle;

lid werkgroep 'daderaanpak'

agent politie, regio Flevoland, district Midden; lid project-

groep en werkgroep 'daderaanpak'

jongerenwerker Stichting Jongerenwerk Lelystad
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directeur stichting Jeugd En Criminaliteit; adviseur

projectgroep, lid stuurgroep en werkgroep
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unitchef politie, regio Flevoland, district Midden; lid

projectgroep en werkgroep 'daderaanpak'
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Handelingsprotocol Onderwijs

Rem op Geweld

Convenant 'de veilige school in Arnhem'tussen het gemeentebestuur, de schoolbesturen,

de politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen overwegen het volgende:

- Het gemeentebestuur is zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering

van een integraal veiligheidsbeleid in de stad als voor de invulling van het lokale

educatiebeleid.

- De schoolbesturen/scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden

verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, onderwijsonder-

steunend personeel, leerlingen en bezoekers van de school.

- De politie is belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde

onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

- Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van

de rechtsorde.

Partijen hebben derhalve een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en

sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast,

vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en om

de school. Zij maken daarom de volgende afspraken:

Contactpersonen

Artikel 1

De scholen wijzen per vestiging één persoon aan, die tot taak heeft deze overeenkomst uit

te voeren en die optreedt als contactpersoon ten behoeve van de andere partijen bij deze

overeenkomst. De hieruit voortkomende werkzaamheden maken onderdeel uit van het

taakbelastingsbeleid van de school. De gezamenlijke contactpersonen wijzen uit hun

midden minimaal drie vertegenwoordigers aan die zitting nemen in de aktiviteitengroep

onderwijs (art. 8).

Artikel 2

De politie wijst één persoon aan, die in coordinerende zin tot taak heeft deze overeen-

komst uit te voeren en die optreedt als contactpersoon ten behoeve van de andere

partijen van deze overeenkomst.

Artikel 3

De politie wijst de desbetreffende gebiedsagent aan als de eerst aanspreekbare contact-

persoon voor de in deze overeenkomst genoemde scholen.
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Artikel 4

Het Openbaar Ministerie wijst één persoon aan voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 5

De gemeente wijst één persoon aan, die tot taak heeft deze overeenkomst uit te voeren en

die als voorzitter optreedt van de activiteitengroep onderwijs.

Activiteitengroep onderwijs

Artikel 6

Ter begeleiding van de uitvoering van deze overeenkomst functioneert de activiteiten-

groep onderwijs als werkgroep van de kerngroep van het project'Rem op Geweld'. De

taken van deze aktiviteitengroep zijn implementatie, innovatie en coordinatie.

Artikel 7

Na de formele afloop van het project 'Rem op Geweld' zet de activiteitengroep haar werk-

zaamheden voor onbepaalde tijd voort ter uitvoering van dit convenant.

Artikel 8

De contactpersonen van politie (art. 2), het Openbaar Ministerie (art. 4) en de gemeente

(art. 5) alsmede een afvaardiging van de schoolcontactpersonen (art. 1) maken deel uit

van de activiteitengroep. De activiteitengroep kan zich laten bijstaan door een aantal

deskundigen.

De scholen

Artikel 9

De scholen ontwikkelen een schoolgebonden veiligheids- en zorgplan conform de zorg-

systematiek van de Wet op de Arbeidsomstandigheden en een door de activiteitengroep

onderwijs aangeleverd raamplan. Dit veiligheids- en zorgplan maakt onderdeel uit van het

schoolwerkplan.

Artikel 10

Binnen de school worden zodanige afspraken gemaakt dat het voor een ieder duidelijk is

tot wie men zich, per schoollocatie, kan wenden inzake de veiligheid in school.

Artikel 11

In het veiligheids- en zorgplan wordt aandacht besteed aan het tegengaan van vanda-

lisme, diefstal, (sexuele) intimidatie en bedreiging, discriminatie, afpersing en chantage,

mishandeling en wapenbezit en -gebruik.
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Artikel 12

In het veiligheids- en zorgplan wordt het schoolbeleid geformuleerd ten aanzien van de

handel en het gebruiken van hard- en softdrugs en het alcoholgebruik, het toezicht in de

school en de fysieke veiligheidsaspecten van het schoolgebouw (onveilige plekken).

Artikel 13

De scholen melden een strafbaar feit altijd bij de politie (gebiedsagent). Zie toelichting op

bijlage 1.

Artikel 14

Bij het vermoeden van een ernstige bedreiging van de veiligheid in de school en bij het

voorkomen van crimineel gedrag door leerlingen en anderen in en om de school kunnen

de scholen in alle gevallen melding doen bij de politie en zonodig overleg voeren inzake

te nemen maatregelen.

Artikel 15

In het veiligheids- en zorgplan wordt vermeld dat de school zich het recht voorbehoudt de

ter beschikking gestelde kluisjes en dergelijke te openen.

Artikel 16

De scholen zorgen ervoor dat ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van de

afspraken die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst door opname van

relevante zaken in het schoolreglement, het aandacht besteden in daarvoor geëigende

lessen of anderszins.

Artikel 17

De scholen werken mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de hand-

having van wet-en regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht met inachtneming

van ieders verantwoordelijkheid.

Artikel 18

De scholen werken mee op basis van overleg aan het ten uitvoer brengen van eventueel

aan een leerling op te leggen (pré-)justitiële sancties.

Artikel 19

De scholen spannen zich tot het uiterste in om te voorkomen dat leerlingen van school

verwijderd worden, waarbij zonodig de afdeling Leerlingzaken in een zo vroeg mogelijk

stadium ingeschakeld dient te worden.
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Artikel 20

De politie en het Openbaar Ministerie verplichten zich bij melding van crimineel gedrag

prioriteit te geven aan een snelle interventie en afhandeling.

Artikel 21

De politie en Openbaar Ministerie verplichten zich, waar dit van belang is en de wet dit

toestaat en bij voorkeur via de jeugdzorg- en hulpverleningsinstanties, aan de school

advies en/of informatie te vragen inzake te treffen (pré-)justitiële sancties ten aanzien

van een leerling.

Artikel 22

De politie en Openbaar Ministerie geven, in overleg met de schoolleiding, voorlichting en

advies aan schoolleiding, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en

ouders/verzorgers inzake het voorkomen van overlast, vandalisme en criminaliteit.

De gemeente

Artikel 23

De gemeente houdt, als hoeder van het algemeen belang, toezicht op de naleving van de

gemaakte afspraken en biedt facilitaire ondersteuning aan bij de uitvoering van de bij de

afspraken betrokken partijen.

Artikel 24

De Afdeling Leerlingzaken van de gemeente adviseert en bemiddelt bij het herplaatsen

van leerlingen en stemt haar activiteiten af met voorzieningen op de terreinen van jeugd-

zorg- en hulpverlening.

Artikel 25

De gemeente draagt zorg voor de coordinatie van de aktiviteitengroep onderwijs.

Artikel 26

De gemeente informeert de scholen over de voortgang van de uitvoering van deze over-

eenkomst en in het algemeen over landelijke ontwikkelingen en verschenen publikaties.

Artikel 27

De gemeente heeft een stimulerende rol en bemiddelt bij het vergroten van de kennis

inzake veiligheid op de scholen.
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Evaluatie

Artikel 28

In de vergaderingen van de aktiviteitengroep onderwijs zal de uitvoering van de over-

eenkomst minimaal 1x per jaar worden geëvalueerd, mede aan de hand van de door de

scholen verplicht aangeleverde veiligheids- en zorgplannen.

Duur van de overeenkomst

Artikel 29

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en is van kracht tot 1 augus-

tus 1997.

Artikel 30

Partijen spreken zich uit dat zij in beginsel bereid zijn de overeenkomst voor onbepaalde

tijd te verlengen.

f

Dit convenant werd door de deelnemende partijen getekend op 3 oktober 1996.
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