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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van

harde-kernprojecten. Met de harde kern worden jongeren bedoeld die veel en

veelal ernstige delicten plegen als gevolg waarvan zij vaak met politie en justitie in

aanraking komen. Als antwoord hierop zijn in de afgelopen jaren experimentele

projecten ontwikkeld die de jongeren (al dan niet in een strafrechtelijk kader)

intensief begeleiden. Door middél van deze 'individuele trajectbegeleiding' (ITB)

beoogt men de leefsituatie van de jongeren te verbeteren en crimineel gedrag te

voorkomen.

Behalve projecten die begeleiding bieden aan individuele jongeren, zijn er projecten

ontwikkeld waarmee door middel van een integraal preventiebeleid wordt getracht

de door de harde kern veroorzaakte criminaliteit terug te dringen. De resultaten van

een onderzoek naar deze preventieve aanpak zijn dit jaar in een aparte publicatie

verschenen.

De effectevaluatie van harde-kernprojecten heeft plaatsgevonden in opdracht van

de dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het ministerie van

Justitie. Een groot aantal personen heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek.

In de eerste plaats zijn wij dank verschuldigd aan de projectmedewerkers die ons

van de benodigde gegevens hebben voorzien. Dit geldt eveneens de deelnemende

jongeren die bereid waren tot soms heel openhartige gesprekken. De leden van de

begeleidingscommissie (zie bijlage 1) zijn wij erkentelijk voor het meedenken

gedurende het gehele onderzoek. Onze collega's Roberto Aidala en Udo Aron

hebben een aanzienlijk deel van de verzameling en verwerking van het onder-

zoeksmateriaal voor hun rekening genomen terwijl Leonieke Boendermaker en

Nicolette Dijkhoff het conceptrapport van kanttekeningen hebben voorzien.

Ten slotte dank aan Peter van der Laan voor de mate waarin hij zich betrokken

toonde bij het project.
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Samenvatting en conclusies

Aanleiding

De afgelopen jaren is de aandacht voor jeugdigen en jongvolwassenen die vaak en

veel delicten plegen, gegroeid. Voor deze jongeren is crimineel gedrag een terug-

kerende bezigheid, als gevolg waarvan zij steeds opnieuw met politie en justitie in

aanraking komen. Hiermee lijken de gebruikelijke justitiële reacties - zoals een

repressieve aanpak in de vorm van detentie of een werkstraf - voor deze jongeren

weinig effectief. Bij de instellingen die met de jongeren en de door hen veroorzaakte

overlast worden geconfronteerd, ontstond behoefte aan een adequatere reactie. Als

antwoord op het probleem van deze zogenoemde harde kern of stelselmatige dader;

zijn in verschillende steden experimentele projecten gestart. De projecten beogen

de overlast die recidiverende daders veroorzaken, terug te dringen door hun sociale

integratie te vergroten. Na het plegen van een strafbaar feit krijgen jongeren de

keuze voorgelegd: de zwaarst mogelijke sanctie of intensieve begeleiding door het

project. Behalve delictgedrag kan bij sommige projecten ook probleemgedrag

aanleiding zijn om jongeren in aanmerking te laten komen voor deelname. De

(ambulante) begeleiding, ook wel individuele trajectbegeleiding genoemd, is gericht

op het bieden van een toekomstperspectief in combinatie met strikte afspraken en

controle. Overtreding van de afgesproken regels kan tot gevolg hebben dat alsnog

een reguliere straf wordt opgelegd.

In opdracht van de dienst Preventie, jeugdbescherming en Reclassering heeft het

WODC een evaluatie-onderzoek uitgevoerd naar deze vorm van begeleiding, waarbij

vijf projecten die qua opzet en doelgroep van elkaar verschillen, onder de loep zijn

genomen. Dit zijn het project 'De Kans' in Den Haag, project 'Omslag' in Deventer,

interventieproject'Agadir' in Leiden, 'Retour Zaanstreek' in Zaanstad en het'SDA-

project' (Stelselmatige Dader Aanpak) in Groningen. Het onderzoek dient om te

achterhalen of de aanpak van de harde kern leidt tot vermindering van politie-

en justitiecontacten en tot het verbeteren van de leefsituatie van de jongeren. De

centrale vraag is dan ook of de gehanteerde methode werkt. Om tot een antwoord

hierop te komen, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.

- Hoe is de algemene opzet en werkwijze van de betreffende projecten?

- Wie zijn de deelnemers aan de projecten?

- Wat is de inhoud van de begeleiding die de projecten de individuele jongeren

bieden, en hoe verloopt de deelname?

- Wat zijn de effecten van deelname aan het project op het gedrag en de situatie

van de deelnemers?

- Onder welke voorwaarden zijn de projecten succesvol?
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Opzet van het onderzoek

In het onderzoek is nagegaan hoe de projecten in de praktijk zijn uitgevoerd en met

welk resultaat. Daartoe is door de projectmedewerkers een vragenlijst ingevuld met

betrekking tot elke jongere die in de periode vanaf de start van het project tot en met

februari 1996 is aangemeld. De gegevens van deze eerste meting leveren een beeld

van de achtergrond en problematiek van de deelnemers. Een tweede meting heeft

plaatsgevonden in november 1996. Door middel van interviews met de begeleider

van elke jongere is nagegaan welke doelen zijn gesteld aan de begeleiding, hoe de

begeleiding is verlopen en welke resultaten zijn bereikt. Bij de Centrale Justitiële

Documentatie is informatie opgevraagd over de justitiecontacten die de deelnemers

hebben gehad voordat zij in het project kwamen. Aan de hand van dit justitiële

verleden is vastgesteld wat de 'criminele zwaarte' is van de deelnemers(groepen).

Uit het Herkenningsdienstsysteem van de politie zijn gegevens opgevraagd op grond

waarvan is bepaald of de jongeren sinds de aanmelding bij het project wederom een

strafbaar feit hebben gepleegd. Ten slotte zijn er gesprekken gevoerd met de project-

coërdinatoren en met vijftien cliënten uit de verschillende projecten.

Instroom

Het moment waarop de vijf projecten zijn gestart, loopt uiteen van mei 1993 tot

april 1995. Vooral de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en - in mindere mate -

de reclassering en de Raad voor de kinderbescherming hebben jongeren aangemeld

bij de projecten. In de periode vanaf de start tot en met februari 1996 zijn in totaal

190 personen aangemeld, van wie 143 in begeleiding zijn genomen. Den Haag telt

58 deelnemers, Deventer 10, Zaanstad 11, Groningen 24 en Leiden 40.

Het blijkt dat de instroom in de projecten, dat wil zeggen het aantal in begeleiding

genomen jongeren, geringer is dan men had verwacht. Er zijn drie indicaties

te geven voor de oorzaak daarvan.

Ten eerste is wellicht een weinig realistische schatting gemaakt van de instroom. Er

zijn in de projectplannen streefaantallen genoemd maar het is niet geheel duidelijk

hoe deze tot stand zijn gekomen. Bovendien is het de vraag of bij de schatting

rekening is gehouden met het feit dat niet alle aanmeldingen tot instroom leiden.

Het blijkt dat ruim een kwart van de jongeren die voor het project zijn aangemeld,

niet in begeleiding is genomen. Gebrek aan motivatie bij de potentiële deelnemer is

hiervoor de belangrijkste reden. Vooral jongeren die niet op grond van een justitiële

beslissing maar in een 'vrijwillig' kader voor het project zijn aangemeld, zien af van

begeleiding. Het zou kunnen dat een dergelijke verwijzing te vrijblijvend is om

instroom te bewerkstelligen.

Een (nog) niet goed functionerend netwerk is een tweede mogelijke oorzaak van

een tegenvallende instroom. Niet alle potentiële verwijzers zijn voldoende op de

hoogte van het bestaan van de projecten of hebben er een gewoonte van gemaakt

plaatsing in een project te overwegen. Het ontwikkelen en onderhouden van het
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netwerk vraagt van de projectmedewerkers veel tijd, die zij hier niet altijd voor vrij

kunnen maken.

De gebleken geringe instroom heeft, ten derde, te maken met perikelen die gerela-

teerd zijn aan de start van de projecten. Omdat de onderzoeksperiode ook de start-

fase omvat, beïnvloeden specifieke problemen de onderzoeksresultaten. De project-

plannen zijn ten tijde van het onderzoek nog niet uitgekristalliseerd: afspraken die

tot instroom hadden kunnen leiden, blijken in de praktijk organisatorisch of

juridisch niet haalbaar. Zo laat bijvoorbeeld de politie-inzet te wensen over en de

dreiging met de zwaarst mogelijke straf die bij jongeren de 'motivatie' tot project-

deelname had moeten bevorderen, kan niet altijd worden waargemaakt. Gaandeweg

moesten afspraken worden bijgesteld of nieuwe worden gemaakt.

Uit het bovengenoemde is op te maken dat de projectplannen geen realistische

prognoses bevatten omtrent het aantal cliënten en de uitvoerbaarheid van

afspraken. Ook lijkt de planning niet geheel correct omdat onvoldoende tijd is

gereserveerd voor de aanloopfase van het project (netwerkontwikkeling, publiciteit)

en/of het onderhouden van het netwerk. Wellicht had een planevaluatie, waarin

voorafgaand aan de start de plannen worden getoetst op haalbaarheid, goede

diensten kunnen bewijzen.

Profiel deelnemersgroepen

De deelnemersgroepen van de vijf projecten hebben een min of meer eigen profiel.

In Leiden zijn, conform de opzet van het project, alle deelnemers van Marokkaanse

afkomst. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 17 jaar, en hun problematiek is

relatief gering. Hoewel Den Haag een deelnemersgroep heeft met een vergelijk-

bare leeftijd (18 jaar), is de opleidingssituatie problematischer. De gemiddelde

leeftijd van de deelnemersgroepen in Deventer (21 jaar) en Zaanstad (20 jaar) komt

eveneens overeen; bij eerstgenoemd project treedt in verhouding de (soft)drugs-

problematiek meer op de voorgrond terwijl in Zaanstad de woonsituatie en

opleidingsachtergrond van de deelnemers minder gunstig is. De deelnemers van

het project in Groningen hebben een gemiddelde leeftijd van 29 jaar; bij allen is

sprake van langdurige harddrugsverslaving.

Begeleidingskader

Het kader waarin deelnemers worden begeleid, is justitieel of vrijwillig. Een justitieel

kader wil zeggen dat de begeleiding plaatsvindt op grond van een justitiële beslis-

sing, genomen door de officier van justitie of de rechter. De term vrijwillig verwijst

naar het niet-justitiële karakter van de begeleiding; de jongere is bijvoorbeeld op

advies van de politie of de reclassering in het project gekomen.

Waren de meeste aanmeldingen bij het project op vrijwillige basis, de begeleiding

van de uiteindelijke deelnemers vindt in de meerderheid van de gevallen (59%)

plaats op justitiële basis. Dit komt enerzijds omdat vrijwillig aangemelde jongeren
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in verhouding vaker afzien van projectdeelname, anderzijds doordat een deel van

de vrijwillige aanmeldingen later is omgezet in een justitiële begeleiding. De meest

toegepaste justitiële constructies zijn een begeleiding in het kader van een bijzon-

dere voorwaarde bij schorsing van de preventieve hechtenis en een begeleiding die

als bijzondere voorwaarde bij eindvonnis door de rechter is opgelegd.

Bij de overige deelnemers (41%) is sprake van een vrijwillig begeleidingskader. Vrij-

willige begeleidingen vinden alleen plaats bij de projecten in Den Haag en Leiden.

De projectmedewerkers zijn van oordeel dat een begeleiding in een justitieel kader

vanwege de strafdreiging beter werkbaar is dan een vrijwillige begeleiding.

Men zou zich kunnen afvragen of de harde-kernprojecten in de praktijk een alter-

natief zijn voor detentie. Dit is afhankelijk van het doel en de doelgroep van de

projecten.

Zo worden vrijwel alle cliënten in Deventer en Zaanstad, de helft van de cliënten in

Leiden en een deel van die uit Den Haag en Groningen begeleid in het kader van

een schorsing preventieve hechtenis of na vonniswijzing door de rechter. In deze

gevallen is - een deel van - de detentie vervangen door projectdeelname.

Anderzijds zijn niet alle projecten bedoeld als uitsluitend alternatief voor een vrij-

heidsstraf. De projecten in Den Haag en Leiden richten zich behalve op jongeren

met een fors justitieel verleden tevens op licht criminele jongeren. Hierdoor is het

delict dat de aanleiding vormt voor aanmelding bij het project, wellicht te gering

voor een (preventieve) hechtenis; danwel, het delict is ernstig maar het licht justitiële

verleden is in aanmerking genomen, waardoor een vrijheidsstraf niet wordt opge-

legd. Ook het project in Groningen beoogt niet een expliciet alternatief te zijn voor

detentie. Plaatsing in het project is niet gebonden aan een strafrechtelijk moment.

Het justitiële verleden op zich bepaalt of iemand in aanmerking komt voor het

project. Hoewel in Groningen alle deelnemers door justitie zijn geplaatst - het OM

neemt hiertoe de beslissing - kan het gebeuren dat begeleiding plaatsvindt nadat

een cliënt slechts een gering strafbaar feit heeft gepleegd of nadat hij al is afgestraft.

Bij hen is deelname derhalve geen alternatief voor detentie.

Te concluderen valt dat de vijf projecten zeker een alternatief zijn voor detentie,

maar niet voor alle deelnemers. Dit vanwege het feit dat de projecten tevens vanuit

preventief oogpunt cliënten begeleiden.

Justitiële achtergrond van de deelnemers

In de projectplannen staat in termen van voormalig delictgedrag gedefinieerd welke

justitiële doelgroep de projecten op het oog hebben (first-offenders, licht criminele

jongeren en/of recidivisten). Deze doelgroep verschilt per project. In het onderzoek

is aan de hand van justitiële documentatie vastgesteld wat de aard van de justitie-

contacten is geweest voordat jongeren het project instroomden. Hieruit blijkt dat de

justitiële achtergrond van de deelnemers overeenkomt met de categorie jongeren

die de projecten beoogden te bereiken. Er is dus geen verschuiving naar een

justitieel `lichtere' noch naar een `zwaardere' doelgroep.
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Het justitiële verleden van de deelnemers loopt qua zwaarte uiteen. Zowel first-

offenders als jongeren die meerdere gevangenisstraffen achter de rug hebben,

nemen deel aan de projecten. Met name de projecten in Leiden en Den Haag

begeleiden, behalve jongeren met een detentieverleden, relatief veel deelnemers

met een 'licht' justitiële achtergrond. Hoewel deze deelnemerspopulatie corres-

pondeert met de respectievelijke projectplannen, is het gevolg dat niet op elke

deelnemer de term 'harde kern' van toepassing lijkt.

De 'zwaarste' deelnemers, namelijk degenen die vóór de aanmelding bij het project

één keer of vaker een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf hebben ondergaan, komen in

alle projecten voor. Van het totale aantal deelnemers van de vijf projecten behoort

bijna de helft (48%) tot deze 'zware' categorie.

Met het oog op de interpretatie van de resultaten van het onderzoek worden de

harde-kernprojecten vergeleken met een aantal andere projecten voor jeugdige

en jongvolwassen delinquenten waarnaar in de afgelopen jaren onderzoek is

gedaan. Dit zijn de begeleidingsprogramma's 'Kwartaalkursus' in Amsterdam,

het'Dagtrainingscentrum' (DTC) in Eindhoven en'Cashba' in Rotterdam.1 Een

kanttekening is echter op zijn plaats. Aangezien het niet met zekerheid is te zeggen

dat hier sprake is van geheel vergelijkbare deelnemersgroepen, kan een vergelijking

niet meer opleveren dan een indruk. Om de vergelijking zo passend mogelijk te

maken, betrekken we hierbij alleen de deelnemers van de harde-kernprojecten

die in een justitieel kader zijn begeleid (in totaal 85 personen). De deelnemers

van de Kwartaalkursus, DTC-Eindhoven en Cashba participeren immers allemaal

in een justitieel kader aangezien de deelname een leerstraf is die een hechtenis

dient te vervangen.

Het blijkt dat van de justitieel geplaatste deelnemers van de harde-kernprojecten

57% een 'zware' justitiële achtergrond heeft. Wel zijn er per project accent-

verschillen: deelnemers met een zwaar justitiële achtergrond komen vaker voor bij

de projecten in Groningen (100%), Zaanstad (73%) en Deventer (50%), dan in Den

Haag (38%) en Leiden (21%0). Wanneer we nu de percentages 'zware' delinquenten

uit de harde-kernprojecten vergelijken met die van de Kwartaalkursus (53%), DTC-

Eindhoven (41%) en Cashba (19%), dan kunnen we concluderen dat de harde-kern-

projecten een vergelijkbare danwel zwaardere doelgroep hebben.

Vergeleken met de justitiële achtergrond van meerderjarigen (26%) en minderjarigen

(16%) die een taakstraf opgelegd krijgen, zijn de deelnemers van de harde-kern-

projecten beduidend zwaarder (Spaans, 1995; Blees en Brouwers, 1996). Omdat het

1 De Kwartaalkursus, het DTC en Cashba zijn intensieve dagprogramma's die drie maanden duren

en zijn bedoeld als alternatief voor minstens zes weken hechtenis (leerstraf). Van de deelnemers

wordt verwacht dat zij gedurende die periode elke werkdag aanwezig zijn. Het programma bestaat uit

verschillende activiteiten, zoals onderwijs, huishoudelijke training, creatieve activiteiten, werkstages,

sport en sociale vaardigheden (Van der Laan en Essers, 1990; Van der Laan en Essers, 1993; Essers, Van

der Laan en Van der Veer, 1995).
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bij taakgestraften qua zwaarte blijkbaar om andere doelgroepen gaat, maar vooral

omdat deze interventies van een andere aard zijn (de nadruk ligt meer op straf dan

op begeleiding), laten we verdere vergelijking achterwege.

In bovengenoemde percentages 'zware' delinquenten komen evenwel niet de

frequentie en duur van de vrijheidsstraffen tot uitdrukking waardoor de justitiële

'zwaarte' van deze personen nogal kan variëren. De justitieel geplaatste deelnemers

van de vijf harde-kernprojecten zijn op het moment van aanmelding gemiddeld

6 keer veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, waarbij ze gemiddeld

38 maanden opgelegd kregen. Het ontbreekt ons aan vergelijkingsmateriaal om

vast te stellen in welke mate de deelnemers hiermee zwaarder of lichter zijn dan

die van bovengenoemde dagprogramma's.

Afhakers

Niet alle deelnemers doorlopen het project volledig. Bij een deel is de begeleiding

voortijdig beëindigd, veelal op initiatief van het project wegens gebrek aan moti-

vatie en participatie van de cliënt en delictgedrag. De projecten verschillen in de

mate waarin deelnemers afhaken. In Deventer is bij vijf van de tien jongeren de

begeleiding afgebroken, in Den Haag en Zaanstad is dit bij ongeveer vier van de

tien gebeurd en in Leiden bij nog geen twee van de tien. In Groningen is het voor

cliënten niet mogelijk het project voortijdig te verlaten. In totaal zijn 39 van de 119

deelnemers van de harde-kernprojecten (Groningen niet meegerekend) voortijdig

afgehaakt, waarbij het in de meerderheid van de gevallen vrijwillig begeleide

jongeren betreft (23). Wat eerder is gesuggereerd ten aanzien van de vrijwillige

aanmeldingen, geldt mogelijk ook voor de vrijwillige begeleidingen: de project-

deelname is vanwege het ontbreken van enige druk van buitenaf (lees: straf-

dreiging) wellicht te vrijblijvend om de jongeren te bewegen zich aan de

afspraken te houden.

De groep uitvallers bestaat uit zowel deelnemers met een licht als met een zwaar

justitieel verleden. Hoewel laatstgenoemde cliënten in de meerderheid zijn (59%) is

het aandeel niet dusdanig dat geconstateerd kan worden dat de uitval voornamelijk

voor rekening komt van delinquenten uit de zware categorie.

Wanneer we nagaan wat de uitval is onder alleen de justitieel geplaatste deelnemers

(exclusief Groningen) dan blijkt dat een kwart (26%) van hen het project voortijdig

heeft verlaten. Te concluderen valt dat het uitvalpercentage bij de harde-kern-

projecten niet hoog is in vergelijking met de Kwartaalkursus (37%), DTC-Eindhoven

(62%) en Cashba (38%), vooral wanneer daarbij de relatieve 'zwaarte' van de

justitiële achtergrond van de deelnemersgroepen in acht wordt genomen.
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Begeleiding

De harde-kernprojecten verschillen in een belangrijk opzicht van de Kwartaalkursus

DTC-Eindhoven en Cashba. Laatstgenoemde projecten hebben een dagprogramma

ontwikkeld dat de cliënt samen met andere deelnemers op een bepaalde plaats

gedurende drie maanden moet volgen. De harde-kernprojecten daarentegen bieden

een vorm van ambulante hulpverlening. De begeleiding wordt uitgevoerd in de

lokale situatie - de woonplaats of woonwijk van de cliënt - waardoor zowel de

begeleider als de cliënt gebruik kunnen maken van lokale netwerken en voor-

zieningen. In plaats van een algemeen programma wordt er een individueel traject

uitgestippeld dat toegesneden is op de persoonlijkheid en behoefte van de cliënt.

De begeleiders formuleren samen met de cliënt concrete doelen waarvan veronder-

steld wordt dat deze leiden tot verbetering van de leefsituatie en die zij aan het eind

van de begeleiding willen hebben bereikt. Conform de projectplannen, blijken alle

projecten in de begeleiding aandacht te besteden aan de relevante leefgebieden

school/ opleiding of werk. Daarnaast zijn er per project accentverschillen die onder

meer samenhangen met de problematiek van de deelnemersgroep. Zo worden in

Groningen en Deventer in verhouding vaak doelen gesteld ten aanzien van

verslaving. Structurering van de vrijetijdsbesteding krijgt meer de aandacht in Den

Haag, Deventer en Zaanstad. Gedragsverandering staat vaker centraal in Zaanstad,

Deventer en Leiden terwijl in deze laatste twee projecten contact(herstel) met de

familie een onderdeel van de begeleiding is.

Het onderzoek wijst uit dat alle projecten er redelijk tot goed in slagen deze doelen

te behalen. Dit geldt met name voor de cliënten die het project hebben afgerond of

hiermee ver gevorderd zijn. Bij vrijwel al deze deelnemers zijn de gestelde doelen

grotendeels bereikt en is de leefsituatie, vergeleken met die bij binnenkomst,

verbeterd. Bij cliënten die het project voortijdig verlaten, zijn de doelen slechts

in geringe mate verwezenlijkt.

De projecten verschillen met betrekking tot de problematiek en justitiële achter-

grond van de deelnemers en het begeleidingskader. Het onderzoek leert echter dat

de inhoud van de begeleiding die de vijf projecten bieden, meer overeenkomsten

vertoont dan op grond van het profiel van de deelnemersgroepen verwacht zou

worden. Het verschil tussen deelnemersgroepen vertaalt zich niet in een structureel

andere begeleiding: de begeleiding - hoewel afgestemd op de individuele cliënt

zodat deze per persoon varieert - bestaat bij alle projecten globaal gesproken uit het

bieden van ondersteuning bij het regelen van praktische zaken op verschillende

leefgebieden en het geven van inzicht in het eigen gedrag teneinde het huidige

levenspatroon te doorbreken. Hiertoe heeft de begeleider gemiddeld twee face-to-

face-contacten met de cliënt per week. De contactfrequentie is afhankelijk van de

fase waarin de begeleiding zich bevindt. Tijdens de begeleiding maakt de begeleider

afspraken met de cliënt over diens gedag en over concreet uit te voeren taken.

Vrijwel alle deelnemers worden geregeld gecheckt op het nakomen van afspraken.
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Uit het onderzoek is niet gebleken dat de projecten volgens duidelijke methodische

principes werken. De begeleiding kenmerkt zich door een werkwijze waarin contro-

lerende, confronterende, ondersteunende en oplossingsgerichte elementen zijn

gecombineerd.

Na het beëindigen van de begeleiding onderhoudt het project weliswaar geen

contacten meer met de cliënten, maar zij worden niet aan hun 'lot' overgelaten.

Twee derde van de cliënten die het project (vroegtijdig) verlaten, is overgedragen

aan de zorg van een andere instelling. Uit het oogpunt van continuïteit zou het de

voorkeur verdienen dat alle deelnemers van de harde-kernprojecten na uitstroom

enige tijd contact blijven houden met een (reguliere) instelling waarop de cliënten

kunnen terugvallen en die hen kan stimuleren danwel controleren. Tegelijkertijd

moet worden opgemerkt dat bij de harde-kernprojecten structurele nazorg wellicht

minder noodzakelijk is dan bij de Kwartaalkursus, DTC-Eindhoven en Cashba. Bij

deze begeleidingsprogramma's is de kans aanwezig dat er een kloof ontstaat tussen

enerzijds een intensief dagprogramma gedurende enkele maanden en anderzijds het

op 'eigen benen staan' waarbij jongeren het geleerde in de praktijk moeten brengen.

De opzet van de harde-kernprojecten is zodanig dat de overgang tussen begeleiding

en het op eigen kracht verder gaan waarschijnlijk minder groot is omdat'de praktijk'

juist inherent is aan de begeleiding; de cliënt wordt in het dagelijks leven onder-

steund terwijl daarbij gebruik wordt gemaakt van lokale voorzieningen. Bovendien

neemt de contactfrequentie met de cliënt enigszins af naarmate de begeleiding de

eindfase nadert, waardoor sprake is van enige afbouw.

Intensiteit

Het is niet gemakkelijk om een antwoord te geven op de vraag of de projecten,

zoals zij beogen, intensieve begeleiding bieden. Ten eerste omdat de projecten

het begrip intensief niet hebben geoperationaliseerd, ten tweede omdat deze

intensiteit moet worden afgemeten aan andere (moeilijk vergelijkbare) vormen

van begeleiding teneinde vast te stellen of de harde-kernprojecten intensiever

zijn. Gezien het ambulante karakter van de harde-kernprojecten is een vergelijking

met de begeleidingsprogramma's Kwartaalkursus, DTC-Eindhoven en Cashba niet

helemaal reëel; vanwege het strafelement zijn harde-kernprojecten evenmin goed

te vergelijken met reguliere hulpverleningsinstellingen. Niettemin geeft een

vergelijking een indicatie.

In dit onderzoek gaan we ervan uit dat de intensiteit wordt bepaald door de

frequentie en duur van de face-to-face-contacten met de cliënt en door de inhoud

van de begeleidingsactiviteiten.

Een contactfrequentie van gemiddeld twee keer per week gedurende een uur is

ruim vergeleken de begeleiding die de reguliere hulpverlening - bijvoorbeeld

(jeugd) reclassering - doorgaans kan bieden. Daarentegen is dit zeer gering in

vergelijking met het dagelijks verblijf van de deelnemers aan de eerdergenoemde
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dagprogramma's. Bij de harde-kernprojecten is echter sprake van een langere

begeleidingstermijn dan bij de dagprogramma's, namelijk variërend van ruim

een half jaar tot ruim een jaar (terwijl in Groningen de begeleiding kan oplopen

tot een aantal jaren). Bovendien hebben deelnemers aan de harde-kernprojecten

niet alleen contact met de begeleider, maar ook met andere netwerkpartners die

in het kader van de begeleiding een meer of minder hulpverlenende danwel

controlerende rol vervullen.

Zoals gezegd, gaan de harde-kernprojecten bij de meeste cliënten na of zij zich

aan de gemaakte afspraken houden. Deze controle, die mede de inhoud van de

gesprekken met de cliënt bepaalt, gaat in de beleving van sommige cliënten vrij

ver. Zij menen dat de begeleider 'alles' van hen wil weten en 'overal achter komt'.

Een dergelijk confronterende werkwijze wordt zeker niet door alle deelnemers,

maar toch door een deel, als ongewoon en onplezierig ervaren. Vanuit het besef

in de gaten te worden gehouden, kan een relatief geringe interventie van één of

twee keer per week door de cliënt worden beleefd als een stevige inbreuk op de

privacy. In combinatie met een lange begeleidingstermijn, waarin de cliënt de

mogelijkheid heeft om zich een andere levensstijl ook eigen te maken, kan de

begeleiding voor een deel van de cliënten als intensief worden beschouwd. De

begeleiders van de harde-kernprojecten beoordelen zelf de meeste begeleidingen

als (zeer) intensief.

Het zal duidelijk zijn dat voor een intensieve begeleiding veel afhangt van de

invulling die de individuele begeleider eraan geeft, en de wijze waarop de indivi-

duele cliënt de interventie ervaart. Er zijn ook deelnemers op wie de begeleiding

weinig indruk maakt en die - zo zal uit de volgende sectie blijken - zich goed weten

te onttrekken aan de invloed en het zicht van de begeleiders. Niettemin is op grond

van het bovenstaande te concluderen dat de begeleiding die de harde-kernprojecten

bieden, als intensief te beschouwen is.

Recidive

Er is sprake van recidive wanneer een deelnemer na de start van het begeleidings-

traject opnieuw een misdrijf pleegt waarvoor proces-verbaal is opgemaakt.

Gemiddeld pleegt twee derde (65%) van de deelnemers van de harde-kernprojecten

in Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden na instroom in het project opnieuw

delicten. Het begeleidingskader lijkt enige samenhang te vertonen met recidive:

cliënten die in een vrijwillig kader zijn begeleid, vallen iets vaker terug in crimineel

gedrag dan degenen die op grond van een justitiële beslissing aan het project

deelnemen. Bij laatstgenoemde deelnemers lijkt de 'justitiële stok achter de deur'

effect te sorteren: indien zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dreigt een

reguliere straf. Deze mogelijke justitiële consequenties beïnvloeden wellicht het

gedrag van cliënten. De dagprogramma's - Kwartaalkursus, DTC-Eindhoven en

Cashba - werken allemaal volgens deze methode.
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Het bovengenoemde recidivepercentage (65%) is exclusief het project Groningen,

waar alle cliënten recidiveren. In het Groningse project gaat het om een uit-

zonderlijk zware deelnemersgroep, die qua justitieel verleden, psychiatrische

en verslavingsproblematiek nauwelijks te vergelijken is met die van de andere

projecten. Wanneer we de recidive berekenen over alle onderzochte projecten

(72%), dan is er weinig verschil meer tussen het recidivegedrag van justitieel en

vrijwillig begeleide cliënten.

Een relevante vraag is wie er recidiveren. Het blijkt dat twee derde (66%) van de

recidivisten tot de categorie behoort die een 'zwaar' justitieel verleden heeft.

Wanneer we het project Groningen buiten beschouwing laten, dan is dit ruim de

helft (53%). Terugval in crimineel gedrag komt dus zowel voor bij deelnemers met

een zwaar als met een licht justitiële achtergrond. Niettemin vormen in dit opzicht

de deelnemers met een detentieverleden een risicogroep. Wanneer we deze groep

cliënten apart bekijken, dan blijkt het recidiveniveau daarin hoog. Negen van de tien

deelnemers uit de 'zware' categorie recidiveert; bij deelnemers met een minder

zwaar justitieel verleden is dit ongeveer de helft.

De periode waarover de recidive is nagegaan, verschilt per persoon - afhankelijk

van de datum waarop hij het project is ingestroomd - en varieert van circa 8 tot 40

maanden. Wanneer we een periode nemen die voor elke deelnemer hetzelfde is,

dan blijkt dat het recidivegedrag vaak al plaatsvindt binnen de eerste maanden na

instroom: vier van de tien deelnemers recidiveren binnen het eerste halfjaar na de

start van de begeleiding. Een jaar na instroom hebben inmiddels zes van de tien

deelnemers gerecidiveerd.

Ten behoeve van de vergelijking met eerdergenoemde dagprogramma's nemen we

het recidiveniveau van alleen de justitieel geplaatsten in ogenschouw. Bij de harde-

kernprojecten blijkt 60% van deze deelnemers (exclusief Groningen2) zich wederom

schuldig te maken aan crimineel gedrag. Hiermee is het recidivepercentage lager

dan dat van de Kwartaalkursus (85%) en DTC-Eindhoven (73%) en vergelijkbaar

met Cashba (60%).

De vraag is of cliënten die de trajectbegeleiding wel en niet hebben voltooid, ver-

schillen in de mate van recidive. Wanneer we de groepen apart bekijken, dan blijkt

het recidivepercentage onder de 'afmakers' lager dan onder de 'afhakers' (respec-

tievelijk 52% en 88%). Deze resultaten verschillen weinig van de percentages

afmakers en afhakers bij de Kwartaalkursus (respectievelijk 76% en 100%), DTC-

Eindhoven (respectievelijk 50% en 87%) en Cashba (respectievelijk 58% en 64%).

Met betrekking tot de recidive moet worden opgemerkt dat de percentages van de

verschillende programma's zich niet gemakkelijk laten vergelijken, aangezien de

2 Ook hier wordt Groningen buiten de vergelijking gelaten omdat dit project qua zwaarte van de

doelgroep afwijkt van de andere programma's (incl. Groningen: 73% i.p.v. 60%).
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termijn waarover de recidive is gemeten per onderzoek verschilt.3 Bovendien zijn de

recidivecijfers in het onderzoek naar de dagprogramma's gebaseerd op processen-

verbaal op OM-niveau, wat wil zeggen dat ze op het parket zijn ingeschreven. De

recidivecijfers van de harde-kernprojecten zijn vastgesteld aan de hand van door

de politie opgemaakte processen-verbaal, ongeacht of deze zijn doorgestuurd naar

het OM. In principe kan dit, vergeleken de andere programma's, een overschatting

geven van de geconstateerde recidive door de harde kern.

Met inachtneming van bovengenoemde opmerkingen is de conclusie gerecht-

vaardigd dat het recidiveniveau van deelnemers van de harde-kernprojecten positief

is in vergelijking met andere interventievormen. Hoewel geredeneerd kan worden

dat elk recidivepercentage te hoog is, gezien de doelstelling van de projecten om

crimineel gedrag bij de harde kern terug te dringen, is het bij een zware doelgroep

als de onderhavige niet reëel te veronderstellen dat deze tot een minimum wordt

gereduceerd. In het onderzoek is in navolging van de projectdoelstellingen het

recidivecriterium vrij scherp gesteld: al bij één misdrijf is sprake van recidive. Bij

deelnemers met een zwaar justitieel verleden kan echter het begaan van een enkele

misstap worden beschouwd als een redelijk resultaat. Voor hen is het ongetwijfeld

moeilijker om 'ineens' een ingeslepen gedragspatroon te veranderen dan voor

jongeren met een licht crimineel verleden.

Werkt de methode?

We kunnen concluderen dat de harde-kernprojecten in het algemeen hun bestaans-

recht hebben bewezen. Zij hebben de vergelijking met andere begeleidingspro-

gramma's goed 'doorstaan': de uitval is relatief gering en het recidiveniveau is lager

of hetzelfde, terwijl de deelnemers qua justitieel verleden vergelijkbaar of zwaarder

zijn. Het onderzoek leert dat de aanpak die de harde-kernprojecten hanteren,

redelijk effectief is. Deze conclusie is gebaseerd op twee belangrijke criteria: zoals

geformuleerd in de probleemstelling van het onderzoek, is de effectiviteit van de

methode af te meten aan 'verbetering van de leefsituatie' en 'geen recidive'. Beide

punten worden toegelicht.

Het succes van de interventie is ten eerste te beoordelen aan de mate waarin de

tijdens de begeleiding gestelde doelen zijn behaald. Met het bereiken van de doelen

beogen de begeleiders immers het functioneren van de cliënt te verbeteren. Uit het

onderzoek blijkt dat bij de cliënten die nog worden begeleid of het project hebben

afgerond (de meerderheid) de gestelde doelen grotendeels of geheel zijn bereikt.

Dit betekent dat voor hen de situatie op één of meer leefgebieden is verbeterd ten

3 Omdat gegevens over de periode waarbinnen gerecidiveerd wordt, niet voorhanden zijn met betrekking

tot de dagprogramma's Kwartaalkursus, DTC-Eindhoven en Cashba, laten we een vergelijking op dit

punt verder buiten beschouwing.
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opzichte van de situatie bij binnenkomst. Voor wat betreft het eerste criterium

- verbetering leefsituatie - kan van een positief resultaat worden gesproken.

De effectiviteit van de aanpak is ten tweede af te leiden uit de mate van recidive.

Uit de recidivepercentages is op te maken dat de projecten in Groningen (100%)

en Den Haag (74%) minder aanslaan bij de cliënten dan de projecten in Deventer

(60%), Zaanstad (56%) en Leiden (52%). Bij de harde-kernprojecten is het streven

weliswaar dat deelnemers niet meer recidiveren - in het onderzoek is hierop

aangesloten door de maatstaf voor recidive te leggen bij één delict - maar dit is

niet altijd een reëel perspectief, vooral waar het cliënten betreft met een zwaar

justitieel verleden. Rekening houdend met de invulling die gegeven is aan het

begrip recidive èn de bevinding dat het recidiveniveau lager of hetzelfde is als bij

andere begeleidingsprogramma's, is de uitkomst met betrekking tot het criterium

'geen recidive' niet ongunstig te noemen.

12

De gegevens uit het onderzoek maken duidelijk dat de methode werkt. De mate

waarin de methode effectief is met betrekking tot het recidivegedrag van de deel-

nemers, verschilt echter per project en cliënt. Het is niet eenvoudig vast te stellen

waarom de begeleiding bij de ene cliënt tot gevolg heeft dat deze het criminele pad

verlaat en bij de andere niet. Wel zijn, wat dit aangaat, uit het onderzoek twee

indicaties naar voren gekomen. Ten eerste is er sprake van een lichte samenhang

met het begeleidingskader. Bij cliënten die in een justitieel kader zijn begeleid, is

het percentage recidivisten iets lager dan bij de vrijwillig begeleide cliënten. Ten

tweede is er een verband met het justitiële verleden van de deelnemer. De methode

heeft meer effect op de categorie cliënten met een lichte justitiële achtergrond dan

op justitieel zware cliënten. Het verschil in recidivepercentages tussen projecten kan

derhalve voor een deel verklaard worden uit de mate waarin de projecten justitieel

lichte deelnemers begeleiden. De projecten in Leiden, Den Haag en Deventer

hebben in verhouding een groter deel lichte cliënten in begeleiding dan de

projecten in Zaanstad en Groningen.

Waarschijnlijk zijn het begeleidingskader en de justitiële achtergrond van de cliënt

niet de enige factoren die het recidiveniveau mogelijk beïnvloeden. Dit zal worden

geïllustreerd aan de hand van de projecten in Groningen en Leiden - de twee

'uitersten' voor wat betreft de recidivepercentages.

Gelet op het hoge recidivepercentage en het geringe aantal afronders lijkt het project

in Groningen in het algemeen tot matige resultaten te leiden. Het feit dat het een

justitieel zware en problematische deelnemersgroep betreft, namelijk cliënten die

meerdere keren een vrijheidsstraf hebben ondergaan en reeds jarenlang verslaafd

zijn aan harddrugs, is hier vrijwel zeker debet aan. De gemiddelde leeftijd van de

cliënten (29 jaar) maakt het eveneens waarschijnlijk dat wezenlijke gedrags-

verandering slechts moeilijk tot stand te brengen is. Ook het feit dat de beoogde

politie-inzet - waarbij cliënten nauwlettend in de gaten zouden worden gehouden

door de politie hetgeen cliënten had moeten motiveren tot begeleiding - onvol-

doende tot uitvoering kon worden gebracht, heeft hiertoe bijgedragen. Gezien de
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justitieel zware en problematische deelnemersgroep is de frequentie en duur van

de cliëntcontacten in verhouding tot de andere projecten laag. Desondanks is het

gelukt bij een deel van de cliënten positieve resultaten te bereiken. Ruim een kwart

van de deelnemers heeft het project succesvol afgerond; zij hebben een jaar lang

(vrijwel) geen recidive gepleegd terwijl hun leefsituatie redelijk is verbeterd. Het

feit dat dit in bijna drie jaar tijd slechts zeven cliënten betreft, roept de vraag op

of dit rendement wel in verhouding staat tot de investeringen. Het geringe aantal

afgeronde begeleidingen lijkt met name veroorzaakt te worden door een groep

cliënten die al geruime tijd in het project meedraait maar blijkbaar niet bevattelijk

is voor hulpverlening. De feitelijke tijdsinvestering in deze cliënten blijft echter

beperkt omdat een deel van hen geen hulpverleningsaanbod heeft geaccepteerd,

waardoor er nauwelijks sprake is van begeleiding.

Het project in Leiden vertoont gunstige resultaten gezien het relatief lage recidive-

percentage en de geringe voortijdige uitval. Gegeven het kleine deel afhakers weet

het project de cliënten klaarblijkelijk te binden. De deelnemers zijn in verhouding

jong (gemiddeld 17 jaar), weinig problematisch (de meesten zitten op school en

wonen bij de ouders) en in justitieel opzicht `licht' (een groot deel heeft nooit

(eerder) justitiecontacten gehad). De projectplannen worden consequent

uitgevoerd. In de hulpverlening staat de belevingswereld van de jongere

centraal; begrip van en respect voor de Marokkaanse cultuur zijn belangrijke

uitgangspunten. Dit betekent onder meer dat de begeleiders het gezin nadrukkelijk

bij de begeleiding van de jongere betrekken. In verhouding tot de tamelijk lichte

justitiële achtergrond en problematiek van de deelnemers is de frequentie en

duur van de cliëntcontacten hoog.

Bovenstaande vergelijking illustreert dat, behalve de justitiële achtergrond van de

cliënten ook de leeftijd en problematiek van de deelnemersgroep, de frequentie en

duur van de cliëntcontacten, de inhoud van de begeleiding en de uitvoerbaarheid

van projectplannen van invloed kunnen zijn op de mate waarin de projecten 'succes-

vol' zijn.4 Deze factoren vormen een dynamisch geheel terwijl het gewicht van de

factoren per situatie verschilt. Vanuit het onderzoek kan echter niet worden vastge

steld welke factor in welke situatie uiteindelijk bepalend is voor een gunstige afloop.

Omdat de projecten op onderdelen van elkaar verschillen, is het lastig om te spreke1n

over de harde-kernprojecten. Onder dit begrip zijn projecten geschaard die zich van

elkaar onderscheiden met betrekking tot de organisatie van het project (de verant-

woordelijke of participerende instanties), de doelgroep waarop de projecten zich

richten (qua leeftijd, etnische achtergrond, justitieel verleden en persoonlijke

problematiek) als ook het kader waarin de cliënten worden begeleid:

4 Uiteraard zijn er nog tal van andere - hier niet besproken - aspecten die een rol kunnen spelen bij de

projectuitvoering, zoals financiële mogelijkheden, de zwaarte van de case-load, deskundigheid van

begeleiders, enzovoorts.
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Niettemin vertonen de projecten grote gelijkenis met betrekking tot de wijze waarop

zij de doelgroep aanpakken. De harde-kernprojecten kenmerken zich door de

individuele trajectbegeleiding in combinatie met afspraken en controle, het

sociaal-praktische gehalte van de begeleidingsdoelen, de intensiteit van de

begeleiding en het ambulante karakter daarvan. Met deze methode anticiperen

de projecten op een interactie tussen verandering van lifestyle en vermindering

van crimineel gedrag.

De methode die de harde-kernprojecten hanteren, verdient vooralsnog te worden

voortgezet gezien de uitkomst van het onderzoek dat deze een verbetering van de

leefsituatie van de cliënt oplevert en de recidive in bepaalde mate terugdringt.

Daarnaast heeft de methode als voordeel dat er vanwege de extramurale begeleiding

geen sprake is van uitsluiting van de jongere door detentie; de straf wordt benut om

structurele.verbeteringen te bewerkstelligen in de leefsituatie van de cliënt. De

cliënt wordt ondersteund bij de dagelijkse gang van zaken in de eigen woonplaats

waardoor zowel de begeleider als de cliënt gebruikmaken van bestaande lokale
voorzieningen.

Discussie

Op basis van de bevindingen van de effectevaluatie is de conclusie getrokken dat

de harde-kernprojecten tot redelijke resultaten leiden, hetgeen aanleiding geeft

tot voortzetting daarvan. In het onderstaande gaan we in op twee punten die een

samenhang vertonen met het welslagen van de begeleiding en waarover, in geval van

continuering, van gedachten kan worden gewisseld: de zwaarte van de doelgroep en

het begeleidingskader.

Doelgroep

Vastgesteld kan worden dat de diverse harde-kernprojecten mikken op doelgroepen

die nogal verschillen. Hoewel elk project justitieel'zware' deelnemers begeleid, zijn

er nogal wat licht criminele jongeren in begeleiding genomen die niet beantwoorden

aan de inhoud van de term 'harde kern'. Dit komt in het algemeen de eenduidigheid

van de harde-kernprojecten niet ten goede. Tegelijkertijd hebben we hier te maken

met een niet onbelangrijk dilemma. Geconcludeerd is dat de door de harde-kern-

projecten gehanteerde methode effectiever is voor cliënten met een licht justitiële

achtergrond dan die met een zwaar justitieel verleden. Dit roept de vraag op of juist

zwaar criminele cliënten moeten worden uitgesloten van deelname aan de projecten

zodat het recidivepercentage zal dalen, of dat deze cliënten kunnen blijven deel-

nemen gezien de bevinding dat het recidivepercentage met inbegrip van deze

cliënten nu alleszins redelijk is?

Een argument dat pleit voor uitsluiting van al te zware cliënten is dat zo veel energie

kan worden bespaard. Indien cliënten (te) ver in een neerwaartse criminele spiraal

verkeren, is een aanpak als de onderhavige kennelijk niet voldoende; of in ieder

geval op dat moment niet adequaat. De projecten kunnen hun energie wellicht beter
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besteden aan cliënten die wel bevattelijk zijn voor interventie. De methode komt op

die manier beter tot zijn recht.

De bevinding dat de methode effectiever is voor licht criminele jongeren wil evenwel

niet zeggen dat ze ineffectief is voor zwaar criminele jongeren. Een reden om wel

aandacht te blijven houden voor justitieel zware cliënten is dan ook dat deze vorm

van begeleiding de cliënt (en de samenleving) meer voordelen biedt dan detentie.

Gedurende de begeleiding wordt aandacht besteed aan de persoonlijke levens-

situatie van de cliënt, hetgeen wellicht vruchten afwerpt. Het onderzoek leert

immers dat - zolang cliënten niet afhaken - een verbetering van de leefsituatie

tot de mogelijkheden behoort. Bovendien is de kans aanwezig dat de omgeving

van de cliënt (familie, partner) `meeverandert' wanneer deze bij de begeleiding

van de cliënt is betrokken. Daarnaast is het reëel te veronderstellen dat er ook bij

zwaar criminele jongeren een moment kan komen waarop zij aanspreekbaar en

veranderbaar zijn. En dan is het goed dat er interventievormen zijn die hiertoe de

mogelijkheden bieden.

Begeleidingskader

Een andere conclusie die met het oog op eventuele continuering van de aanpak

aandacht behoeft, betreft het begeleidingskader. Overwogen dient te worden om

projectdeelname alleen toe te passen in een justitieel kader. De redenen hiervoor

zijn dat zo de instroom kan worden bevorderd en de uitval tegengegaan.

De instroom is voor een belangrijk deel afhankelijk van de motivatie van potentiële

cliënten. Jongeren die in aanmerking komen voor het project, kunnen zelf beslissen

of zij aan het project deelnemen. Uit het onderzoek komt naar voren dat niet elke

aangemelde jongere ingaat op het projectaanbod. De meeste jongeren die het

project niet instromen, zien af van deelname omdat zij onvoldoende gemotiveerd

zijn. Ook blijkt dat de niet-ingestroomde jongeren veelal in een vrijwillig kader voor

het project zijn aangemeld. Gezien de bevinding dat twee van de drie niet-

ingestroomde jongeren doorgaan met crimineel gedrag nadat zij naar het project

waren verwezen, behoren zij - zeker de recidivisten onder hen - wel tot de doel-

groep van de harde-kernprojecten. De ongemotiveerden moeten dus eigenlijk bij

het project betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld door hen middels een justitieel

begeleidingskader beweegredenen te geven voor deelname (de keuze tussen

projectdeelname of reguliere sanctie).

Men zou kunnen tegenwerpen dat interne motivatie van belang is voor het wel-

slagen van de begeleiding. Het onderzoek leert immers dat een positieve attitude

van de cliënt samenhangt met een positief verloop van de begeleiding. Dit zou

ervoor pleiten de ongemotiveerden juist niet in begeleiding te nemen. Daar staat

tegenover dat motivatie tijdens de begeleiding kan ontstaan. Aanvankelijk ongemoi-

veerde cliënten - zo blijkt uit interviews met begeleiders en deelnemers - die slechts

uit opportunisme aan het project deelnemen, kunnen gaandeweg gemotiveerd raken

wanneer zij ervaren dat er daadwerkelijk iets in hun leven verandert. Wanneer zij

iets opbouwen (bijvoorbeeld het hervatten van een afgebroken opleiding, opdoen
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van werkervaring, krijgen van zelfvertrouwen, e.d.) hebben zij ook weer iets te

'verliezen'. Dit zou hen ervan kunnen weerhouden om terug te vallen in een crimi-

neel gedragspatroon. Het onderzoek laat zien dat, wanneer jongeren eenmaal in het

project zijn en het hen lukt om de begeleiding af te ronden, het risico op recidive

kleiner is dan wanneer zij niet instromen.

Een andere reden om de begeleiding in een justitieel begeleidingskader te doen

plaatsvinden, is dat het vroegtijdige uitval mogelijk kan verminderen. De projecten

zelf achten een begeleiding in justitieel kader beter hanteerbaar dan een vrijwillige

begeleiding om reden dat zij een strafmaatregel achter de hand hebben: indien de

deelnemer zich niet aan de afspraken houdt of recidiveert, dan loopt deze het risico

alsnog een (zwaardere) reguliere (vrijheids) straf te krijgen. Dit dreigmiddel geeft de

begeleiders de mogelijkheid eisen te stellen aan de cliënt. De projectdeelnemer

wordt hierdoor in de 'gewenste' richting geleid. Hoewel het onderzoek hierop geen

antwoord kan geven, is het niet ondenkbaar dat de begeleidingsperiode van een

half jaar tot een jaar ertoe kan bijdragen dat de jongere een legale handelwijze niet

alleen plichtmatig uitvoert, maar zich in de loop van deze periode eigen maakt

(internaliseert). Anderzijds moeten we ook geen al te idealistische verwachtingen

koesteren. Uit de interviews met cliënten blijkt dat sommigen er bewust voor kiezen

zich 'sociaal wenselijk' te gedragen gedurende de begeleidingsperiode. Zij weten dat

zij na beëindiging van de projectdeelname en na de eventuele afdoening van een

strafzaak die gunstig kan uitvallen dankzij een goed verlopen begeleiding, weer op

de oude (criminele) voet verder zullen gaan.
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Inleiding

1.1 De harde kern

Delinquente jeugdigen en jongvolwassenen5 vormen een heterogeen gezelschap.

Niet iedere jongere die delicten pleegt, maakt zich in dezelfde mate schuldig aan

crimineel gedrag of pleegt gelijksoortige delicten. Op grond van het criminele gedrag

zijn verschillende dadertypen te onderscheiden. Het grootste deel van de delin-

quente jongeren pleegt slechts incidenteel strafbare feiten die overwegend 'licht'

van aard zijn, zoals vandalisme, eenvoudige diefstal of openlijke geweldpleging. De

afgelopen jaren is in Nederland met name bezorgdheid ontstaan over een relatief

klein deel van de delinquente jongeren bij wie het crimineel gedrag niet beperkt

blijft tot een incidentele actie. Deze jongeren worden ook wel gekwalificeerd als

'stelselmatige daders' of de 'harde kern'.

Het begrip stelselmatige dader wordt in 1990 in het beleidsplan van het Openbaar

Ministerie gebruikt ter aanduiding van een categorie daders die stelselmatig de wet

overtreedt (Strafrecht met beleid, 1990). Daarbij wordt gesteld dat een betrekkelijk

klein aantal daders verantwoordelijk is voor een groot deel van de lokale, ernstige

criminaliteit.

Een in 1992 uitgevoerd onderzoek naar jeugdcriminaliteit geeft een vergelijkbaar

beeld te zien (Beke en Kleiman, 1993): voor een klein deel van de criminele jongeren

vormt het plegen van delicten een steeds terugkerende bezigheid. Deze jongeren

maken zich vaak schuldig aan crimineel gedrag en plegen veel en meestal ernstige

delicten, zoals zware mishandeling, beroving en wapengebruik. Analyse van deze

dadergroep, de zogenoemde harde kern, leert dat het wetsovertredend gedrag een

structureel en calculerend karakter heeft. Structureel, omdat criminaliteit min of

meer deel uitmaakt van het leefpatroon van deze jongeren. Het gedrag kan calcu-

lerend worden genoemd vanwege het feit dat zij de criminele activiteiten veelal niet

in een opwelling plegen, maar de voor- en nadelen ervan overwegen; daarbij dienen

de delicten vaak een duidelijk doel, zoals financieel gewin of het 'vereffenen van

een rekening'. Daarnaast kenmerkt de harde kern zich door (een combinatie van)

problemen op verschillende levensgebieden. Gedacht moet worden aan voortijdig

afgebroken schoolopleidingen, werkloosheid, huisvestingsproblemen, verslavings-

problematiek of problemen die te maken hebben met vrijetijdsbesteding (op straat

rondhangen, criminele vriendengroep).

5 De begrippen geven het onderscheid aan in leeftijd: 12- tot 18-jarigen worden aangeduid als 'jeugdigén'

en 18- tot 25-jarigen als' jongvolwassenen'. In deze rapportage spreken we van 'jongeren' in het

algemeen. Wanneer we doelen op een specifieke leeftijdscategorie, dan zal dit worden vermeld.
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In termen van kosten en baten zijn voor deze jongeren de kosten van crimineel

gedrag laag, terwijl de baten hoog zijn. Sancties als mogelijke kosten zijn relatief

gering omdat deze daders weinig te verliezen hebben. Zij hebben geen werk, nauwe-

lijks opleiding en weinig of slecht contact met de familie. Daar staat tegenover dat

de baten van crimineel gedrag hoog kunnen zijn in termen van verkregen goederen

of geld en het'respect' van vrienden dat zij hiermee winnen. De vraag rijst waarom

jongeren in een dergelijke situatie zouden stoppen zolang crimineel gedrag de

moeite loont.

De levenswijze van deze jongeren leidt ertoe dat zij herhaaldelijk met politie en

justitie in aanraking komen en regelmatig straffen krijgen opgelegd. De gebruike-

lijke justitiële reacties - zoals een repressieve aanpak in de vorm van detentie of

een werkstraf - lijken evenwel voor deze groep delinquenten weinig effectief, want

steeds weer komen zij in aanraking met politie en justitie. Gesteld kan worden dat

zij, gezien de recidive, betrekkelijk ongevoelig zijn voor strafrechtelijke interventies.

De overlast die voortvloeit uit het gedrag van deze recidivisten, manifesteert zich

behalve op landelijk ook, en vooral, op plaatselijk niveau omdat zowel burgers als

lokale overheden en justitiële organisaties met de gevolgen worden geconfronteerd.

Bij de organisaties die met deze 'vaste klanten' te maken hebben, zoals politie, OM,

(jeugd)reclassering, Raad voor de kinderbescherming en gemeente, ontstond

behoefte aan een meer adequate reactie. En wel een aanpak die aansluit bij de

kenmerken van deze jongeren en die de vicieuze cirkel van crimineel gedrag en

sanctie zou kunnen doorbreken. Het ontbreken van perspectieven voor de jongeren

op scholing, werk, inkomen, huisvesting en dergelijke werd als een van de meest

essentiële oorzaken gezien van de criminele activiteiten. Ook was men zich bewust

van het calculerend element bij het plegen van criminaliteit door deze daders. Door

hun criminele activiteiten verwerven zij geld en status en het vermoeden bestaat

dat zij deze opbrengsten niet gauw vrijwillig zullen opgeven. Dit betekent dat van

de doelgroep slechts een minimale motivatie voor verandering van de leefstijl kan

worden verwacht, waardoor de aanpak zich tevens zou moeten kenmerken door

een zekere mate van 'drang of dwang'. Daarnaast was er het besef bij de betrokken

organisaties dat de interventies uit het verleden niet toereikend waren en dat geen

enkele organisatie zonder de hulp van andere organisaties het probleem van deze

groep daders succesvol zou kunnen aanpakken. Een geïntegreerde aanpak met een

goede samenwerking achtten zij een voorwaarde voor de ontwikkeling van een

succesvolle werkwijze. Deze zienswijzen vormden de belangrijkste uitgangspunten

bij de ontwikkeling van een aanpak van de harde kern.

1.2 Harde-kernprojecten

Op grond van onder meer het beleidsplan Strafrecht met beleid (1990) en de analyse

van de harde kern, zijn in de afgelopen paar jaar in diverse gemeenten, verspreid

over het land, experimentele projecten gestart. De projecten werken toe naar
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vermindering van de overlast voor de samenleving door een dadergerichte aanpak.

Het zijn projecten die doorgaans als 'harde-kernprojecten' of 'stelselmatige-dader-

aanpak (SDA) worden aangemerkt.

De projecten kunnen op onderdelen sterk van elkaar verschillen, zoals met

betrekking tot de justitiële achtergrond, leeftijd of problematiek van de deelnemers.

Sommige projecten richten zich niet alleen op recidivisten maar ook op een lichtere

categorie criminele jongeren (die nog geen criminele carrière hebben opgebouwd),

terwijl andere projecten uit preventief oogpunt tevens jongeren begeleiden die met

politie/justitie in aanraking dreigen te komen. Als gevolg hiervan kan het kader

waarin jongeren deelnemen aan het project, verschillen: na een vrijwillige verwijzing

of na een justitiële beslissing. Er zijn projecten die de aandacht vestigen op jongeren

vanaf 12 of 14 jaar, terwijl andere projecten zich concentreren op meerderjarige

daders. Daarnaast zijn er projecten die het accent leggen op bepaalde kenmerken

van daders. Een psychiatrische stoornis, verslavingsproblematiek of ongemotiveerd-

heid tot behandeling, vormen voor sommige projecten een contra-indicatie voor

deelname terwijl het voor andere projecten juist een reden is om jongeren in het

project op te nemen.

Ondanks genoemde diversiteit in doelgroep - waarmee het begrip harde kern niet

voor elke deelnemer lijkt op te gaan - is het voornamelijk de methode die de pro-

jecten gemeenschappelijk hebben: de individuele trajectbegeleiding. De projecten

beogen de recidive terug te dringen door de sociale integratie van de daders te

vergroten. Dit wil men bereiken door een ambulante intensieve begeleiding. Met

de jongere wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstperspectief, door

het aanbieden van reële kansen, in combinatie met strikte afspraken. De jongeren

worden intensief begeleid bij het vinden en behouden van een arbeids- of

opleidingsplaats en er wordt, afhankelijk van de problematiek van de jongere,

hulp geboden op het gebied van onderdak, vrijetijdsbesteding of relaties met ouders

of familie. Daar staat tegenover dat de gemaakte afspraken omtrent het gedrag van

de jongeren gedurende het project (deelname, inzet, verplichtingen) dienen te

worden nagekomen en dat deelnemers hierop worden gecontroleerd. Overtreding

van de regels kan, behalve verwijdering uit het project, sanctionering tot gevolg

hebben in de vorm van tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke vrijheidsstraf

of voortdurende controle door de politie.

1.3 Aanleiding tot het onderzoek

Een van de speciale beleidsprogramma's van het departement van justitie is de

aanpak van jeugdcriminaliteit. De Commissie-Van Montfrans (1994) heeft naar

aanleiding van haar bevindingen erop aangedrongen om het terrein van jeugd-

criminaliteit tot een speerpunt van het beleid te maken. Zij pleit voor een gedifferen-

tieerde aanpak van jeugdcriminaliteit in preventief en repressief opzicht. Met het

oog op preventie dienen volgens de commissie accenten te worden gelegd op
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aspecten van onderwijs, arbeid en hulpverlening. Met betrekking tot de (repressieve)

aanpak van jeugddelinquenten pleit de commissie onder andere voor een verdere

uitbouw en toepassing van taakstraffen. In dat kader is zij van oordeel dat de aanpak

van de harde kern, zoals die op dat moment al in verschillende gemeenten is ont-

wikkeld en uitgevoerd, ondersteuning verdient.

De dienst Preventie, jeugdbescherming en Reclassering (PJ&R) van het ministerie
van justitie is betrokken bij de opzet, begeleiding en financiering van dertien van

dergelijke harde-kernprojecten. Met het oog op een te nemen beslissing over de -

door de Commissie-Van Montfrans aanbevolen - voortzetting en/of (financiële)

ondersteuning van de projecten, heeft de dienst PJ&R het WODC verzocht een

evaluatie-onderzoek te verrichten. Bij de opdrachtgever bestaat behoefte aan

inzicht in de resultaten waartoe de door haar (financieel) ondersteunde projecten

leiden en hiermee of de projecten beantwoorden aan het doel waarvoor zij zijn

ontwikkeld. Mede gezien het feit dat de projecten op experimentele basis zijn

gestart en veelal een innoverend karakter hebben, acht de opdrachtgever het

belangrijk te weten of de gehanteerde methode succesvol is en navolging verdient

door andere gemeenten.6

1.4 Vooronderzoek

Het evaluatie-onderzoek heeft betrekking op vijf van de dertien harde-kernprojecten.

Hiertoe is besloten, enerzijds omdat enkele projecten zowel qua doelgroep als aan-

pak vergelijkbaar zijn waardoor één project als voorbeeld kan dienen, anderzijds

omdat een aantal projecten ten tijde van de start van het evaluatie-onderzoek te

kort operationeel was om te kunnen worden geëvalueerd.

De keuze van geschikte nader te onderzoeken projecten is gemaakt op basis van

een vooronderzoek dat, in opdracht van de dienst PJ&R, door onderzoeksbureau

Van Dijk, Van Soomeren en Partners is verricht (Hilhorst e.a., 1995). Dit onderzoek

had een inventariserend karakter en leverde een overzicht van de, met het oog op

de selectie, relevante kenmerken van de harde-kernprojecten, zoals de organisatie-

structuur, de doelstellingen, de beoogde doelgroep en aanpak. De resultaten van het

vooronderzoek maakten het mogelijk een verantwoorde keuze te maken van te

evalueren projecten, waarbij als belangrijkste selectiecriteria werden gehanteerd:

- de levensvatbaarheid van de projecten (te weten, enige zekerheid omtrent de

instroom van jongeren, concreet uitgewerkte werkwijze en gecommitteerde

netwerkpartners);

- variatie in aanpak van de projecten (werkwijze, inhoud van de begeleiding,
aanbod van voorzieningen);

6 Ook in de notitie Jeugdcriminaliteit (1995) waarin de adviezen van de Commissie-Van Montfrans

zijn uitgewerkt, is gesteld dat na onderzoek zal worden bezien of uitbreiding van deze aanpak moet

worden nagestreefd.
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- variatie in doelgroep van de projecten (harde kern, meelopers, first-offenders,

niet-criminelen; (justitieel) kader waarin de jongeren aan het project deel-

nemen).

Aan de hand van deze criteria is besloten het evaluatie-onderzoek te richten op

de projecten 'De Kans' in Den Haag, 'Omslag' in Deventer, 'Retour Zaanstreek' in

Zaanstad, 'Stelselmatige Dader Aanpak' in Groningen en 'Agadir' in Leiden.

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen
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De belangrijkste reden om harde-kernprojecten te evalueren, is om vast te stellen of

deze aanpak de gewenste effecten heeft. De effecten die volgens de doelstellingen

van de projecten worden beoogd, zijn het ontwikkelen van een toekomstperspectief

bij de deelnemende jongeren en vermindering van de recidive. Dit betekent dat het

onderzoek tot doel heeft na te gaan of de gehanteerde methode genoemde

verbeteringen brengt.

De probleemstelling van het onderzoek naar harde-kernprojecten luidt:

Leidt de aanpak van de doelgroep zoals vormgegeven in de betreffende projecten,

tot het voorkomen van onacceptabel gedrag, waaronder vermindering van

politie-/justitiecontacten, en tot het verbeteren van de leefsituatie van de

jongeren, onder andere door het vinden en behouden van opleiding of werk?

Om tot een antwoord te komen op deze probleemstelling zullen de volgende

onderzoeksvragen aan de orde worden gesteld:

- Hoe is de algemene opzet en werkwijze van de betreffende projecten?

- Wie zijn de deelnemers aan de projecten?

- Wat is de inhoud van de begeleiding die de projecten de individuele jongeren

bieden en hoe verloopt de deelname?

- Wat zijn de effecten van deelname aan het project op het gedrag en de situatie

van de deelnemers?

- Onder welke voorwaarden zijn de projecten succesvol?

De eerste vraag is gericht op een algemene beschrijving van de aanpak die de

projecten voorstaan en de wijze waarop hieraan invulling is gegeven. Het antwoord

op de tweede onderzoeksvraag brengt de (justitiële) achtergrond en problematiek in

beeld van de jongeren die aan de projecten deelnemen. De derde en vierde onder-

zoeksvraag geven inzicht in de individuele begeleiding die deze jongeren is geboden,

de resultaten waarmee de deelnemers het project verlaten en of er, ook op wat

langere termijn, sprake is van recidive. Deze gegevens leiden tot beantwoording van

de vijfde onderzoeksvraag, waarmee duidelijk kan worden of de projecten datgene

bereiken wat ze beogen, en welke factoren bijdragen aan dit resultaat.

De vijf te evalueren projecten hebben we onder het gemeenschappelijk begrip

'harde-kernprojecten' geschaard. Zoals gezegd, varieert de doelgroep waarop
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de projecten zich richten, terwijl ook het begrip harde kern door de projecten

verschillend is gedefinieerd. Voor de invulling van het begrip harde kern sluiten

wij in dit onderzoek aan bij de definities die de projecten hanteren. In algemene

bewoordingen komen deze overeen met die uit eerdergenoemde publicaties,

namelijk jongeren die vaak en veel delicten plegen, waardoor zij regelmatig met

politie en justitie in aanraking komen.

1.6 Indeling van het rapport
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Dit rapport geeft een beschrijving van de werkwijze van vijf projecten die zich

- onder meer - richten op jongeren die te typeren zijn als stelselmatige dader of de

harde kern. In hoofdstuk 2 wordt aangegeven hoe het onderzoek is opgezet en van

welke informatiebronnen gebruik is gemaakt. In hoofdstuk 3 volgt een algemene

beschrijving van de opzet, doelstelling, doelgroep en werkwijze van de vijf projecten.

In hoofdstuk 4 gaan we nader in op de jongeren die in begeleiding zijn genomen.

Daarbij wordt aandacht besteed aan het kader waarin de jongeren aan het project

deelnemen en hun justitiële verleden. Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop de

individuele jongere is begeleid en tot welke resultaten dit heeft geleid. Ten slotte

wordt in hoofdstuk 6 de vraag besproken of jongeren vanaf de start van de

begeleiding nog hebben gerecidiveerd.
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Methode van onderzoek

De evaluatie heeft tot doel de vijf geselecteerde projecten onder de loep te nemen

en te beschrijven hoe ze zijn opgezet en hoe ze worden uitgevoerd, wat de inhoud is

van de begeleiding die zij bieden, en wat hiervan de resultaten zijn. Hiermee heeft

het onderzoek zowel de vorm van een procesevaluatie omdat het functioneren

van een lopend experiment in beeld wordt gebracht, als van een effectevaluatie

aangezien wordt nagegaan wat het effect van de begeleiding is op het individuele

gedrag van de deelnemers. Voor het vaststellen van de effecten is geen gebruik

gemaakt van een controlegroep. Een aantal overwegingen ligt hieraan ten grondslag.

De doelgroepen van de projecten lopen sterk uiteen waardoor er een te grote

diversiteit is aan kenmerken om een gematchte groep samen te stellen. Daarnaast

verschilt de basis waarop jongeren deelnemen aan het project: niet in alle gevallen

betreft de deelname een 'vervanging' van een sanctie waardoor het resultaat van de

aanpak niet kan worden vergeleken met een reguliere afdoening. Ook vormen de

deelnemende jongeren een selectieve groep: zij zijn - om welke reden dan ook -

gemotiveerd om aan het project deel te nemen, waarmee zij zich onderscheiden

van jongeren die eveneens in aanmerking komen voor het project maar deelname

weigeren. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten zullen de projecten op

'vergelijkbare' onderdelen voor elkaar een referentiegroep vormen terwijl tevens

andere onderzoeken als referentiekader dienen.

De jongeren die aan de projecten deelnemen, zijn door de tijd heen 'gevolgd'. Er is

informatie over hen verzameld op het moment van aanmelding, bij beëindiging van

de begeleiding, en enige tijd na afloop van de projectdeelname. De dataverzameling

van het gehele onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van mei 1995 tot

december 1996. De duur van het onderzoek is relatief lang vanwege het feit dat het

een recidive-onderzoek betreft. Na beëindiging van de begeleiding moet er enige

tijd verstreken zijn om vast te kunnen stellen of de jongeren na verloop van tijd hun

criminele gewoonte weer hebben opgepakt, en hiermee, of deze aanpak effect heeft

op (iets) langere termijn.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van schriftelijk materiaal, zoals de informatie

uit het vooronderzoek, de projectplannen en door de projecten uitgebrachte tussen-

tijdse verslagen. Daarnaast zijn gegevens verzameld door middel van vragenlijsten,

interviews en het raadplegen van databestanden, hetgeen hieronder wordt

besproken.
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2.1 Vragenlijsten
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Vragenlijst 'uitgangssituatie'

Ter beantwoording van de vraag wat de (justitiële) achtergrond en problematiek is

van de jongeren die aan de projecten deelnemen, is door de projectmedewerkers

een vragenlijst ingevuld voor elke jongere die sinds de start van het project tot en

met februari 1996 is aangemeld, ongeacht of de jongere in begeleiding is genomen.

In de vragenlijst zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

- aanmelding (verwijzende instantie, kader van aanmelding);

- demografische gegevens van de jongere;

- gegevens over leefgebieden (thuissituatie, onderwijs, werk, alcohol- en drugs-

gebruik, vrijetijdsbesteding);

- de beslissing omtrent deelname.

De gegevens verschaffen een beeld van de situatie van de jongeren op het moment

van aanmelding, waarmee we deze vragenlijst beschouwen als een meting van de

uitgangssituatie'. Ook is aan de hand van deze gegevens na te gaan welke jongeren

uiteindelijk niet aan het project deelnemen. Tot en met februari 1996 zijn bij de vijf

projecten in totaal 190 personen aangemeld.

De dataverzameling is enigszins moeizaam verlopen'omdat het voor de project-

medewerkers relatief tijdrovend bleek om de informatie te verstrekken. Voor het

onderzoek zijn andere of meer gegevens gevraagd dan de projecten in hun eigen

administratie vastleggen waardoor men extra werk moest verrichten om deze te

verkrijgen. Met betrekking tot de jongeren die het project inmiddels waren uit-

gestroomd, moest getracht worden de gegevens met 'terugwerkende kracht' te

verkrijgen. Ten gevolge hiervan is het niet mogelijk gebleken om voor elke in

de onderzoeksperiode aangemelde jongere, alle vragen uit de vragenlijst te

beantwoorden.

Vragenlijst 'inhoud begeleiding'

Het evaluatie-onderzoek dient inzichtelijk te maken wat de projecten concreet aan

begeleiding bieden en of met deze aanpak de criminele jongere op het goede spoor

wordt gezet. Om dit voor elke in begeleiding genomen jongere te kunnen achter-

halen (in totaal 143) is een vragenlijst ontwikkeld die uitgebreid ingaat op het

hulpverleningstraject en tevens nagaat wat, naar de mening van de begeleider, de

resultaten zijn van de begeleiding. Onder meer de volgende onderwerpen komen

in de vragenlijst aan de orde:

- het (justitiële) kader van deelname;

- doelen van de begeleiding (per leefgebied);

- inzet en houding van de jongere;

- bereikte resultaten per leefgebied;

- recidive.

De vragenlijst heeft twee varianten: een korte en een lange. De antwoorden op de

vragen uit de korte lijst verschaffen de benodigde gegevens over het hulpverlenings-
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traject en de resultaten daarvan. In de lange vragenlijst zijn aanvullend een aantal

gedetailleerde (open) vragen gesteld over de inhoud van de begeleiding. Per project

is voor ongeveer één op de drie cliënten de lange vragenlijst gebruikt, waaronder in

ieder geval de jongeren met wie ook interviews zijn gehouden; de rest van de lange

vragenlijsten zijn gebruikt bij willekeurig gekozen cliënten. De gegevens van deze

steekproef zijn representatief voor het gehele cliëntenbestand. In totaal zijn 47 lange

en 96 korte vragenlijsten afgenomen (zie tabel 9 in bijlage 2).

Hoewel bij aanvang van het onderzoek het plan bestond om de projectmedewerkers

te vragen de vragenlijsten in te vullen, is voor een andere opzet gekozen. Er zijn

interviews gehouden met de begeleider van elke jongere waarbij de vragenlijst als

gespreksprotocol diende. Er zijn verschillende redenen voor de wijziging van de

oorspronkelijke opzet. In een eerdere fase van het onderzoek vormde het invullen

van de vragenlijst ('uitgangssituatie') een grote belasting voor de projectmede-

werkers. Daarom zou de tweede lijst door WODC-medewerkers worden ingevuld

door middel van raadpleging van aangelegde dossiers of registratiesystemen die de

projecten hanteren. Nadere verkenning van de dossiers en registratiesystemen

leerde ons dat deze niet in alle gevallen actuele informatie bevatten over de cliënt

of niet de bijzonderheden die voor het onderzoek nodig zijn. In met name de lange

vragenlijst is bovendien een aantal (open) vragen opgenomen die informeren naar

de mening en indruk van de begeleider; gegevens die over het algemeen niet in een

dossier zijn terug te vinden. Daarentegen beschikt de directe begeleider van een

jongere over veel relevante informatie die weliswaar niet is vastgelegd, maar

mondeling kan worden meegedeeld.

De gesprekken en hiermee de afname van de vragenlijsten hebben plaatsgevonden

in november 1996. Ook de begeleiding van de laatste instromers (in februari 1996)

zou dan inmiddels kunnen zijn afgerond of dusdanig gevorderd dat een overzicht

ontstaat van de voortgang. Ondanks de niet geringe tijdsinvestering, bleek de

bereidheid bij begeleiders om te praten over de cliënt en het verloop van de

hulpverlening, groot.

2.2 Interviews

Interviews met deelnemende jongeren

Ter aanvulling op en illustratie van de gegevens uit bovengenoemde vragenlijsten,

zijn gesprekken gevoerd met jongeren om te vernemen hoe zij hun deelname aan

het project beleven. Er is voor gekozen om per project drie deelnemers op, zo

mogelijk, drie momenten te interviewen: bij aanvang van deelname aan het project,

bij beëindiging van het project en enige maanden daarna.7 De verwachting was dat

7 Omdat het project in Groningen de projectdeelname pas afsluit nadat de cliënt een jaar niet heeft

kgerecidiveerd, zijn de deelnemers daar op twee momenten geïnterviewd: bij de start van ons onderzoek

en een halfjaar daarna.
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dit een voldoende aantal interviews zou opleveren om een beeld te krijgen van de

wijze waarop jongeren de projectdeelname ervaren en de eventuele veranderingen

hierin gedurende het hulpverleningstraject.

De selectie van te interviewen jongeren vond plaats aan de hand van de datum van

binnenkomst in het project, waarbij de keuze is gemaakt voor de drie meest recente

binnenkomers. Voordat de jongeren werden geïnterviewd, is hun gevraagd een

toestemmingsformulier te ondertekenen waarmee zij aangeven te willen meewerken

aan de drie interviews. Bij minderjarige jongeren heeft ook één van de ouders/ver-

zorgers het formulier ondertekend. De gesprekken - die circa 1 uur duurden - zijn

gevoerd aan de hand van een gespreksprotocol. In het eerste interview is de jongere

onder meer gevraagd naar de aanleiding en keuze voor deelname aan het project en

de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding. In het tweede interview lag het

accent op de wijze waarop de projectdeelname is beëindigd (volgens planning of

voortijdig afgebroken). Er is daarbij aandacht besteed aan de inhoud van de

begeleiding en bereikte resultaten, de beleving van deelname aan het project en

eventuele recidive tijdens de begeleidingsperiode. In het laatste interview stonden

vragen centraal die een beeld geven van de gebeurtenissen na de projectdeelname,

zoals eventuele veranderingen in de school- of werksituatie en recidive.

Het realiseren van de eerste twee interviews verliep volgens planning, onder meer

omdat de jongeren veelal via het project zijn benaderd. Van de vijftien deelnemers

met wie het eerste interview is gehouden, zijn dertien deelnemers voor de tweede

keer geïnterviewd. Moeilijker was het om jongeren bereid te vinden voor een derde

interview. Met slechts drie jongeren heeft een derde gesprek plaatsgevonden. De

overigen waren niet te vinden, niet bereikbaar of lieten weten niet te willen

meewerken aan een laatste interview.

Interviews met projectcodrdinatoren

In januari en februari 1996 zijn interviews gehouden met de projectcoárdinatoren

van de vijf projecten. Deze gesprekken hadden een drieledig doel:

- nagaan of er sinds het vooronderzoek veranderingen zijn ingevoerd met

betrekking tot onder andere de organisatiestructuur, de doelstellingen,

doelgroep en selectiecriteria, de opzet en werkwijze;

- verkrijgen van nadere (algemene) informatie over de geboden begeleiding

waarbij onder meer aandacht is besteed aan de eventuele methodiek, de

concrete activiteiten en de samenwerking met netwerkpartners;

- inventarisatie van de registratiesystemen die de projecten hanteren; dit met

het oog op het onderzoeken van de inhoud van de begeleiding.

De interviews zijn gehouden aan de hand van een gespreksprotocol en leverden

een beeld van de voortgang van de projecten tot dan toe.

Naast deze 'gestructureerde' interviews is gedurende het onderzoek regelmatig

contact gelegd met de coordinatoren.
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2.3 Databestanden

Justitieel Documentatiesysteem

Bij de Centrale justitiële Documentatie in Almelo is informatie opgevraagd over de

justitiecontacten die de 190 jongeren hebben gehad op het moment dat zij bij de

projecten zijn aangemeld. Er is justitiële documentatie opgevraagd teneinde in

beeld te brengen welke vormen van straf de de individuele jongere al heeft onder-

gaan. Ook is hiermee de justitiële 'zwaarte' van de deelnemersgroepen van de

projecten vast te stellen.

De uittreksels uit het zogeheten Justitieel Documentatiesysteem (JDS) geven van elke

jongere een overzicht van de processen-verbaal die naar aanleiding van misdrijven

zijn opgemaakt en de wijze waarop de zaken zijn afgedaan. Het betreft alleen de

processen-verbaal die door het OM of de rechter zijn behandeld. Dit betekent dat

zowel overtredingen als processen-verbaal die niet zijn doorgestuurd naar het OM,

buiten beschouwing zijn gelaten.

Voor het opvragen van justitiële documentatie is het belangrijk om de juiste per-

soonsgegevens te verstrekken. Een verkeerde spelling van de naam of onvolledige

geboortedatum kan als consequentie hebben dat de betreffende persoon niet

voorkomt in het JDS. De persoonsgegevens waarover wij beschikten - volgens

opgave van de projecten - waren niet altijd compleet.8 Van de jongeren die na

de eerste aanvraag 'onbekend' bleken binnen het JDS, hebben we de personalia

geverifieerd bij het bevolkingsregister van hun woongemeente. Na (eventuele)

correctie is opnieuw nagegaan of deze personen te boek staan als een bekende

van justitie. Van negen jongeren echter konden de persoonsgegevens niet worden

geverifieerd omdat zij niet staan ingeschreven bij de betreffende gemeente. Deze

jongeren blijven onbekend binnen het JDS waardoor zij wellicht ten onrechte zijn

beschouwd als iemand zonder justitiële contacten.

Herkenningsdienstsysteem

Voor het bepalen van het effect van de begeleiding op het gedrag van de individuele

jongere, is recidive een belangrijk aspect. In dit onderzoek spreken we van recidive

wanneer een jongere na aanmelding bij het project opnieuw een misdrijf pleegt,

resulterend in het opmaken van een proces-verbaal. Dit impliceert dat er alleen van

recidive kan worden gesproken als vóór de aanmelding al eerder proces-verbaal

tegen de jongere is opgemaakt in verband met criminele handelingen.

Om tijdswille is voor de vaststelling van recidive ervan afgezien wederom gebruik

te maken van informatie uit het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Er ligt een

- soms aanzienlijke - periode tussen de pleegdatum van het delict en het moment

8 De voornaamste oorzaak hiervan is dat projecten volstaan met gegevens zoals deze door de jongeren

zelf zijn verstrekt omdat het voor de directe begeleiding niet noodzakelijk is om volledige of geverifi-

eerde persoonsgegevens te hebben. Daarnaast beschikten niet alle projecten al in de startfase over

een goed functionerend registratiesysteem, waardoor gegevens niet altijd zijn vastgelegd.
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Schema 1: Onderzoeksvragen en gegevensverzameling

onderzoeksvraag

Hoe is de algemene opzet en

werkwijze van de projecten?

Wie zijn de deelnemers aan

de projecten?

Welke begeleiding wordt de

individuele jongere geboden

en hoe verloopt de deelname?

Wat zijn de effecten van

projectdeelname op gedrag

en situatie van deelnemers?

gegevensverzameling

gegevens uit vooronderzoek

projectplannen

interview vijf projectcoSrdinatoren
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vragenlijst' uitgangssituatie'; gegevens over achtergrond-

kenmerken van (deelnemende) jongeren

justitiële documentatie; gegevens over justitieel verleden van

(deelnemende) jongeren

interview 15 deelnemende jongeren

- vragenlijst 'inhoud begeleiding'; gesprek met begeleiders over

individueel hulpverleningstraject van deelnemende jongeren

interview 13 deelnemende jongeren

vragenlijst 'inhoud begeleiding'; oordeel van begeleiders over

bereikte resultaten bij deelnemende jongeren

politiële informatie; recidivegegevens van (deelnemende)

jongeren

interview 3 deelnemende jongeren

waarop de zaak is afgedaan en de gegevens in JDS zijn opgenomen. Om het

onderzoek binnen de geplande termijn te kunnen afronden, is gebruikgemaakt

van politiële informatie. Aan de hand van het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van

de politie is nagegaan of de jongeren hebben gerecidiveerd. Het HKS is een regionaal

geautomatiseerd opsporings- en registratiesysteem. In dit systeem wordt onder

meer vastgelegd tegen welke personen een proces-verbaal is opgemaakt naar

aanleiding van welke strafbare feiten.

De recidive kan zijn gepleegd buiten de regio waarin de jongere woont. Om die reden

zijn de HKS-bestanden van alle politieregio's geraadpleegd. Dit heeft plaatsgevonden

door bemiddeling van het Korps Landelijke Politiediensten. De recidivegegevens

hebben betrekking op de periode tussen het moment van aanmelding bij het project

en het moment waarop de gegevens zijn ingewonnen (december 1996). De lengte

van deze periode is hiermee afhankelijk van de datum waarop iemand bij het project

is aangemeld, en varieert van circa 8 tot 40 maanden.

Hoewel minder dan bij het JDS, verstrijkt er ook bij het HKS enige tijd voordat de

gegevens over het strafbare feit zijn ingevoerd. Om inzicht te krijgen in de mogelijke

achterstand bij de invoer van gegevens, is tevens een schriftelijke enquête gehouden

onder alle politieregio's. Met eventuele achterstanden is rekening gehouden bij de

gebruikmaking van de politie-informatie.

De onderzoeksvragen en de wijze waarop informatie is verzameld teneinde de

vragen te kunnen beantwoorden, staan in schema 1 samengevat weergegeven.
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Opzet en werkwijze projecten

In dit hoofdstuk worden de opzet en werkwijze van de projecten globaal weerge-

geven. Bij deze beschrijving zullen de aanleiding, doelstelling, doelgroep en bege-

leiding aan de orde komen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud van

de begeleiding die de projecten de individuele jongere biedt, volgt in hoofdstuk 5.

3.1 Project De Kans in Den Haag

De aanleiding voor de start van project De Kans ligt in de gemeentenotitie 'Strate-

gische Keuzes facetbeleid jongeren' van juni 1993. Daarin wordt geconstateerd dat

in Den Haag sprake is van groeiende overlast van het (criminele) gedrag van een

groep jongeren. De ontwikkeling van project De Kans vormde een antwoord op dit

probleem. Ten behoeve van dit project zijn zeven organisaties in overleg gegaan

wat begin 1994 resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst. Deze instellingen

zijn: gemeente, Openbaar Ministerie (OM), politie, de Samenwerkende Haagse Jeugd-

beschermingsinstellingen (Prejop en jeugdreclassering), reclassering, Raad voor de

kinderbescherming en stichting Welzijnsorganisatie Schilderswijk. Met het afsluiten

van de overeenkomst erkennen de instellingen verantwoordelijkheid voor het

project en verplichten zij zich tot het leveren van concrete bijdragen.

De doelstellingen van het project zijn tweeledig. Ten eerste stelt De Kans zich ten

doel te voorkomen of tegen te gaan dat jongeren afglijden naar een criminele

carrière door te bemiddelen en hen te begeleiden naar een traject gericht op

motivering, scholing, training, arbeidservaring en gerichte vrijetijdsbesteding.

Op deze wijze tracht men maatschappelijke integratie te bevorderen, recidive te

voorkomen en de overlast die jongeren in de woonomgeving veroorzaken, terug

te dringen. Ten tweede beoogt het project een nieuwe werkwijze te ontwikkelen

om de doelgroep efficiënt aan te pakken. Bij de deelnemende organisaties moet het

project leiden tot een cliëntgerichte samenwerking, bereidheid tot het stellen van

prioriteiten binnen hun huidige werkzaamheden en tot het op onorthodoxe wijze

inzetten van middelen en menskracht.

Project De Kans richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar die tot de

harde kern behoren. Daarbij is de harde kern omschreven als jongeren die een

leidende rol in een groep vervullen en tegen wie ongeveer vijf keer proces-verbaal

is opgemaakt voor het plegen van een misdrijf. Daarnaast worden meelopers tot de

doelgroep gerekend; dit zijn jongeren die regelmatig deel uitmaken van genoemde

groepen en minstens één proces-verbaal hebben gekregen. Omdat bleek dat overlast

veroorzakende jongeren zich ophouden in een beperkt gebied, is gekozen voor

uitvoering van het project op wijkniveau. De Kans richt zich op jongeren die in de

Schilderswijk woonachtig zijn of er veelvuldig verblijven.
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Niet elke jongere die aan de doelgroepomschrijving voldoet, komt in aanmerking

voor het project omdat er enkele voorwaarden zijn gesteld. Deelname aan het

project is mogelijk indien de jongere over een legale verblijfstitel beschikt en

voldoende gemotiveerd is. Daarentegen worden jongeren die verslaafd zijn of een

psychiatrische stoornis hebben, van deelname uitgesloten, evenals jongeren die

zware geweldsdelicten hebben gepleegd. Het OM heeft bepaald welke strafbare

feiten hiertoe behoren. Harde-kernjongeren kunnen uitsluitend in een justitieel

kader deelnemen aan het project, hetgeen betekent dat het OM of de rechter de

begeleiding oplegt. Meelopers worden ook zonder deze justitiële interventie bege-

leid. Het team dat de begeleiding uitvoert, is samengesteld uit drie medewerkers

die ten behoeve van het project zijn `gedetacheerd' vanuit de reclassering, de

stichting Welzijnsorganisatie Schilderswijk en de Samenwerkende Haagse jeugd-

beschermingsinstellingen. De trajectbegeleiders werken met elkaar samen vanuit

een wijkcentrum in de Schilderswijk.

De hulpverlening wordt aangegaan voor de duur van een half jaar in welke periode

de jongere intensief wordt begeleid. Deze werkwijze heet ook wel individuele traject-

begeleiding (ITB) hetgeen betekent dat het project zich richt op het individuele

gedrag van de jongere, ervan uitgaande dat ieder individu een eigen aanpak be-

hoeft. Nadat een jongere het project is ingestroomd, stelt de trajectbegeleider

samen met hem een individueel hulpverleningsplan (traject) op. Dit vindt plaats

op basis van een inventarisatie van de benodigde hulp én belangstelling van de

jongere, maar is in ieder geval gericht op scholing en/of arbeid en vrijetijdsbe-
steding. Per cliënt wordt nagegaan wat deze aan het einde van het traject bereikt

wil hebben en wat er nodig is om dit te realiseren. Het project maakt concrete

afspraken met de jongere over de activiteiten die ondernomen moeten worden,

en de sanctie die volgt op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Deze

afspraken worden vastgelegd in een contract. In de daaropvolgende periode

worden de plannen uitgevoerd. Gedurende dit proces onderhoudt de traject-

begeleider contact met de jongere. De frequentie en inhoud van de contacten en

de (mate van) controle is toegespitst op wat de deelnemer nodig heeft. Bij deze

begeleiding maakt het project tevens gebruik van lokale instellingen die bepaalde

voorzieningen leveren of taken overnemen.

3.2 Project Omslag in Deventer

Het project Omslag is gestart naar aanleiding van een onderzoek onder jongeren in

Deventer waaruit naar voren kwam dat een beperkte groep verantwoordelijk is voor

een groot aantal delicten. Hierop hebben verschillende instellingen in Deventer,

onder leiding van het OM, zowel preventieve als sanctionerende maatregelen

uitgewerkt. Er zijn twee verschillende onderdelen totstandgekomen, de preven-

tieve component en de sanctionerende component, die tezamen het project

Omslag vormen.
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De preventieve component heeft tot doel om, door middel van signalering van

afwijkend gedrag en een eenduidige adequate reactie hierop, een criminele carrière

bij jongeren te voorkomen of te doorbreken. De maatregelen zijn daarom gericht

op een brede doelgroep, ofwel jongeren in het algemeen. Van de evaluatie van

deze preventieve component van het project is apart verslag gedaan (Kleiman

en Kuyvenhoven, 1997).

In de huidige rapportage heeft het project `Omslag' betrekking op de sanctio-

nerende component. In tegenstelling tot de preventieve aanpak is deze gericht

op een specifieke doelgroep, namelijk jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar

die tot de harde kern kunnen worden gerekend. Het doel van dit projectonderdeel

is om de overlast die ontstaan is door crimineel gedrag van deze doelgroep, te

verminderen door middel van een geïntegreerde aanpak van de daders door

politie, justitie en reclassering. Men wil dit bereiken door de jongeren een vast

dagritme aan te leren, werkervaring op te laten doen, (bij)scholing aan te bieden,

toe te leiden naar een beter perspectief met betrekking tot betaald werk, te

activeren tot een zinvolle vrijetijdsbesteding en het aanbieden c.q. opdringen

van een ander sociaal netwerk.

Het project heeft de doelgroep gedefinieerd als jongeren die in de afgelopen vijf jaar

minstens tien strafbare feiten hebben gepleegd in de sfeer van zowel vermogens-

als geweldsdelicten in combinatie met overtreding van de Wet Wapens en munitie.

Aan de hand van deze criteria heeft de politie een lijst samengesteld van jongeren

die tot de doelgroep behoren (de `hotlist'). Bij aanhouding van een jongere die

op deze lijst voorkomt, zorgt de politie voor aanmelding bij het project. Wanneer

de jongere niet kiest voor begeleiding, dan kan dit een zwaardere afdoening tot

gevolg hebben. Zwaar verslaafde jongeren of jongeren waarvoor opname is geïndi-

ceerd in verband met psychiatrische problematiek, zijn uitgesloten van deelname.

De officier van justitie is eindverantwoordelijk en beslist of een jongere het project

instroomt. Een begeleiding vindt in principe plaats in het kader van een schorsing

van de preventieve hechtenis.

Ook in Deventer vindt de begeleiding plaats in de vorm van individuele traject-

begeleiding (ITB). De reclassering is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Wanneer een jongere deelneemt aan Omslag, dan wordt er een traject uitgestippeld

met vastgestelde en duidelijk omschreven doelen op het gebied van onder meer

arbeid/scholing en vrije tijd. Middels een contract verbindt de jongere zich aan

het project en tevens aan de afspraken tot het verrichten van activiteiten, het

toestaan van controles en toezicht. De deelnemer die ten tijde van de instroom

geen dagactiviteiten heeft, volgt gedurende de eerste periode van deze ITB een

dagprogramma. Onder leiding van een werkmeester worden restauratie- of onder-

houdswerkzaamheden verricht. Gedurende deze periode, die 6 tot 8 weken duurt,

kan de jongere gewend raken aan een dag- en avondritme en meer duidelijkheid

krijgen over toekomstperspectieven. Tijdens het proces waarin de voorgenomen

plannen worden uitgevoerd, wordt de jongere intensief begeleid en sterk gecontro;

1
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leerd. Hierbij werkt men veelvuldig samen met andere (hulpverlenings)instanties,

waaronder de politie, die ten behoeve van het project een medewerker heeft

aangesteld.

Het project beoogt de jongere vooral structuur te bieden in de vorm van een strak

programma waarin de nadruk wordt gelegd op het controleren van en verant-

woording afleggen over tijdsbesteding en afspraken. Een ander kernbegrip is

duidelijkheid, omdat er heldere afspraken worden gemaakt, ook omtrent eventuele

sancties. Ten slotte biedt het project de jongere perspectief op het oplossen van

praktische problemen.

De duur van de begeleiding, die kan worden opgelegd ter vervanging van een

onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ongeveer een half tot anderhalf jaar, is

12 maanden.

3.3 Project Retour Zaanstreek in Zaanstad

Begin 1994 werd in Zaandam en omstreken een reeks overvallen gepleegd door een

groep jeugdige daders. Bestudering van de dadergroep leerde dat deze jongeren

recidiveren, ondanks strafrechtelijke vervolging en geboden 'hulp en steun'. Tevens

leek een aantal van deze stelselmatige daders voor verbetering vatbaar, mits sprake

zou zijn van langdurige intensieve begeleiding gericht op arbeidstoegeleiding. Op

verzoek van de rechtbank werd een conceptplan uitgewerkt door (een samen-

werkingsverband van) het OM, reclassering, stichting Opperdan ((gezins)voogdij-

instelling), Raad voor de kinderbescherming, politie, gemeente en arbeidsbureau.

Dit leidde in 1995 tot de opzet van het project Retour Zaanstreek, waarmee men

handelde in de geest van het beleidsplan van het OM 'Strafrecht met beleid'.

De doelstelling van het project komt in grote lijnen overeen met de al eerder

beschreven projecten. Men beoogt de overlast ontstaan door crimineel gedrag van

stelselmatige daders te verminderen, door een geïntegreerde aanpak van deze

daders door justitie, politie, gemeente en (jeugd)reclassering. In de doelstelling is

opgenomen dat men door middel van het bieden van perspectief op werk/scholing,

inkomen en huisvesting, het maatschappelijk functioneren van de individuele deel-

nemer wil verbeteren om hiermee de kans op recidive te verminderen.

Tot de doelgroep behoren jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die regelmatig

met politie en justitie in aanraking zijn geweest en onder de noemer vallen van

stelselmatige daders. Hieronder verstaat men personen van wie op grond van hun

criminele antecedenten verwacht mag worden dat zij - zonder nadere maatregelen -

in de toekomst voor ernstige criminaliteitsoverlast zullen blijven zorgen.

Er wordt een projectaanbod gedaan aan stelselmatige daders die verdacht worden

van een strafbaar feit waarvoor zij in principe een onvoorwaardelijke gevangenis-

straf krijgen van minstens 9 maanden (tot maximaal 2 jaar). Na aanhouding en

inverzekeringstelling wordt op verzoek van het OM door de (jeugd) reclassering een

intakegesprek gevoerd. Dit gesprek dient om te beoordelen of iemand geschikt is

voor projectdeelname, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal selectie-
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criteria. Zo moet de jongere over een minimale motivatie beschikken en bereid zijn

tot gedragsverandering, competentietekorten moeten een dominante rol spelen

(gebrekkige schoolopleiding, tekort aan vaardigheden en sociale redzaamheid),

verwacht moet worden dat door middel van gedragstraining het probleem-

oplossend vermogen van de cliënt kan worden vergroot en de individuele doelen

moeten in de praktijk haalbaar kunnen zijn. In principe is het project bedoeld

voor jongeren die afkomstig zijn uit de Zaanstreek in het arrondissement Haarlem.

Op basis van het intakegesprek brengt de begeleider advies uit aan de officier van

justitie, die dit advies in zijn overweging kan meenemen of aan de rechter kan voor-

leggen. Deelname aan het project kan plaatsvinden in het kader van een schorsing

van de voorlopige hechtenis of bij vonniswijzing, waarbij de begeleiding als bij-

zondere voorwaarde wordt opgelegd door respectievelijk de rechter-commissaris

of de rechter.

Het uitvoerende team bestaat uit twee trajectbegeleiders die afkomstig zijn van

respectievelijk de reclassering en de jeugdreclassering (stichting Opperdan). Het

individuele begeleidingstraject bestaat uit een intensieve (jeugd)reclasserings- en

politiebegeleiding (zie verderop) in combinatie met verplichte deelname aan

taakstraffen en/of trainingen, opleidingen en leer-/werkervaringsprojecten. De

begeleiding is toegesneden op de individuele deelnemer. Na inventarisatie van

de huidige situatie waarin de cliënt zich bevindt, wordt samen met de cliënt een

trajectplan opgesteld dat concrete doelen en activiteiten bevat met betrekking

tot verschillende leefgebieden.

Participatie aan het Dagtrainingscentrum (DTC) in Amsterdam kan deel uitmaken

van het plan. Gedurende de periode waarin de cliënt het DTC bezoekt, wordt onder

meer aandacht besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden en.oriëntatie op

werk en/of opleiding. Een onderdeel van Retour Zaanstreek is het Politie Adoptie

Project (PAP). Elke jongere komt onder de hoede van een wijkagent van de wijk

waarin de jongere woont. Deze politiefunctionaris onderhoudt een regelmatig

contact met de jongere (minstens één keer per week) en heeft daarmee een zowel

ondersteunende als controlerende en signalerende taak. Verwacht wordt dat de

inzet van een wijkagent een remmende factor is voor de jongere om weer in het

strafrechtelijk circuit terecht te komen.

Aan het eind van de begeleidingsperiode - die maximaal een jaar duurt - worden de

projectonderdelen met de cliënt geëvalueerd; de begeleider legt zijn bevindingen

vast in een eindrapport ten behoeve van de officier van justitie en/of de rechter.

3.4 Stelselmatige Dader Aanpak in Groningen

Op initiatief van de reclassering en in samenwerking met OM, politie en Ambulante

Verslavingszorg Groningen (AVG) is in mei 1993 het SDA-project in Groningen van

start gegaan. Met dit gezamenlijk ontwikkelde project bouwde men enerzijds voort

op de reeds bestaande werkwijze in het arrondissement Groningen, om bij aan-

houding van recentelijk tot gevangenisstraf veroordeelde daders het OM direct
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te informeren. Anderzijds sloot men aan bij het beleidsplan van het OM 'Strafrecht

met beleid', waarin werd voorgesteld een plan van aanpak te ontwikkelen voor

daders die stelselmatig de wet overtreden.

Met de aldus ontwikkelde stelselmatige-daderaanpak (SDA) stellen de organise-

rende instellingen zich ten doel de criminaliteit terug dringen door de groep aan

te pakken die verantwoordelijk wordt gehouden voor een groot deel daarvan. De

algemene doelstelling luidt dan ook: het verminderen van overlast voor burgers in

het arrondissement Groningen, ontstaan door crimineel gedrag van stelselmatige

daders, door een geïntegreerde aanpak van die daders door politie, justitie en

reclassering.

Tot de doelgroep van het project behoren meerderjarige daders die verantwoordelijk

zijn voor een groot deel van de lokale, ernstige criminaliteit en van wie aannemelijk

is dat verandering in hun gedrag zal leiden tot minder criminaliteitsoverlast. Onder

de noemer van stelselmatige daders vallen dus personen van wie op grond van hun

criminele antecedenten verwacht mag worden dat zij - zonder nadere maatregelen -

de burgers in de toekomst ernstige criminaliteitsoverlast zullen bezorgen.

Op basis van antecedenten en de ervaring van reclassering en politie is een lijst

samengesteld van personen die voldoen aan de kenmerken van de doelgroep. De

officier van justitie beslist uiteindelijk welke stelselmatige daders in het project

worden geplaatst. Hierbij hanteert het OM formele criteria: de dader moet het

afgelopen jaar zijn veroordeeld tot 8 maanden of tweemaal tot minimaal 4 maanden

gevangenisstraf.

De plaatsing in het project is niet afhankelijk van de keuze van betrokkene; hij wordt

in het project geplaatst ongeacht zijn mening. Er zijn geen richtlijnen omtrent het

moment waarop de plaatsing geschiedt. Dit kan naar aanleiding van een nieuw

strafbaar feit maar ook aan het einde van een detentieperiode.

Afgezien van de genoemde formele criteria stelt het project geen voorwaarden die

personen uitsluiten van deelname. Omdat ook psychiatrische en verslavings-

problematiek geen contra-indicaties zijn, blijkt de gehele doelgroep te bestaan uit

(zwaar) verslaafde personen met soms ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Binnen het kader van het project hebben de betrokkenen de mogelijkheid om een

hulpaanbod te accepteren waarmee zij in het 'reclasseringstraject' komen. Wie kiest

voor het reclasseringstraject, wordt intensief begeleid en streng gecontroleerd op

het nakomen van de afspraken, hetgeen een forse inbreuk kan zijn op de privacy.

Ook wordt aan elke cliënt een politiefunctionaris gekoppeld - een zogenoemde

SDA-rechercheur - die de handel en wandel van de cliënt volgt en contact onder-

houdt met de trajectbegeleider. De voordelen voor de cliënt zijn, behalve het

perspectief van een andere leefwijze, dat hij kan beschikken over een SDA-woning9

9 Hierover zijn met de woningbouwcorporaties afspraken gemaakt. Er zijn voor het project in principe

vijf woningen beschikbaar gesteld, waarvan cliënten voor de duur van de reclasseringsbegeleiding

gebruik kunnen maken.
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en gebruik kan maken van aangeboden voorzieningen zoals een bijstandslening

of een snelle uitkering. Het kan voorkomen dat een cliënt het reclasseringstraject

begint met een verblijf in een ontwenningskliniek, indien opname is geïndiceerd.

De gemaakte afspraken worden in een contract vastgelegd. De begeleiding wordt

uitgevoerd door een team van vier medewerkers, afkomstig van de reclassering

en de AVG.

Indien begeleiding niet op prijs wordt gesteld, komen de betrokkenen auto-

matisch in het 'politietraject'. Hierin belanden ook de cliënten die uit het reclas-

seringstraject zijn gezet wegens contractbreuk (bv. recidive, niet nakomen van

afspraken). Het politietraject betekent dat betrokkene nauwlettend in de gaten

wordt gehouden door een aan hem gekoppelde SDA-rechercheur. Deze zoekt

regelmatig contact met betrokkene en spreekt hem aan op zijn gedrag, met het

doel te proberen hem alsnog te motiveren tot hulpverlening maar ook om de

opsporingskansen te vergroten. Bij vermeende schending van de wet maakt de

rechercheur direct proces-verbaal op en stelt de zwaarst mogelijke sanctionering

in het vooruitzicht. De verdachte heeft te allen tijde de mogelijkheid om alsnog

het reclasseringstraject in te stromen.

Het centrale idee achter de stelselmatige-daderaanpak is dat door een gezamenlijke,

intensieve en consequente aanpak van stelselmatige daders druk op hen wordt

uitgeoefend om hun criminele activiteiten te staken: hetzij door verandering van

leefwijze, hetzij door het opleggen van een maximale straf.

Uitstroom uit het SDA-project vindt plaats wanneer van een cliënt gedurende een

jaar geen strafbare feiten bekend worden bij de politie.

3.5 Interventieproject Agadir in Leiden

In de gemeentelijke notitie 'Randgroepjongeren' van december 1992 werd de

problematiek rondom Marokkaanse jongeren belicht. Geconstateerd werd dat

deze groep in meerdere opzichten een achterstand heeft ten opzichte van andere

randgroepjongeren. Deze notitie resulteerde in het Collegebesluit om een opzet

van een project voor deze doelgroep te ondersteunen. Dit plan is uitgewerkt door

de directies van de dienst Economische en Sociale Zaken (ESZ) van de gemeente,

Stichting Jeugdzorg en Stichting De Mare. Voor de uitwerking van het plan heeft

men informatie verzameld over soortgelijke projecten in het land en een netwerk

opgebouwd van lokale instellingen die naar verwachting bij de uitvoering van het

toekomstige project van belang zijn. In 1994 lag er een project-opzet waarmee

enerzijds invulling werd gegeven aan beleidsdoelstellingen die prioriteit geven

aan het ontwikkelen van activiteiten gericht op het inlopen van achterstanden;

anderzijds sloot de opzet aan bij de doelstelling van het allochtonenbeleid, waarin

het op gelijkwaardige basis kunnen participeren van allochtonen in de Leidse

samenleving centraal staat. In het najaar van 1994 is het project Agadir van start

gegaan.
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Het algemene doel van het project is om voor Marokkaanse jongeren een hulp-

verleningsaanbod te ontwikkelen dat overdraagbaar is naar andere instellingen

en dat jongeren daadwerkelijke kansen biedt. Meer specifiek beoogt Agadir aan

Marokkaanse jongeren perspectieven te bieden door het vinden en vasthouden van

een plaats op de arbeidsmarkt of school/opleiding om daarmee te voorkomen dat

de jongeren afglijden naar een professionele criminele carrière. De hulpverlenings-

periode is een half jaar.

Agadir richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar die met de politie in

aanraking zijn gekomen en die gezien hun achtergrond, opleiding en ervaring weinig

kans maken op werk en scholing. Tot de doelgroep worden jongeren gerekend die

strafbare feiten plegen, waaronder first-offenders, als signaal aan de omgeving dat

het hen niet goed gaat; daarnaast jongeren die recidive vertonen en reeds verschil-

lende politiecontacten hebben gehad. In voorkomende gevallen begeleidt het project

ook jongeren die met de politie in aanraking dreigen te komen. De begeleiding vindt

plaats in een vrijwillig of justitieel kader. Alleen jongeren van Marokkaanse afkomst

komen in aanmerking voor begeleiding vanuit Agadir. Jongeren die verslaafd zijn

aan harddrugs, ernstige psychiatrische problemen hebben of ernstige gewelds-

delicten hebben gepleegd, zijn van deelname uitgesloten, evenals de jongeren die

niet beschikken over een geldige verblijfstitel.

Het interventieteam dat de begeleiding uitvoert bestaat uit drie medewerkers - van

wie er één een Marokkaanse herkomst heeft - die speciaal voor het project zijn

aangetrokken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeentelijke dienst ESZ

en de stichting Jeugdzorg.

De werkwijze van het project omvat een combinatie van intensieve hulpverlening en

begeleiding en een concreet aanbod op het gebied van scholing, werk, huisvesting,

vrijetijdsbesteding, en dergelijke. Na de intake wordt de deelname van de jongere

aan een trajectprogramma in een contract vastgelegd. Vervolgens stelt de begeleider

samen met de cliënt een hulpverleningsplan op dat gebaseerd is op een nadere

analyse van de problematiek van de individuele jongere. Gedurende een intensieve

begeleiding van maximaal een half jaar werkt men aan het uitvoeren van de

voorgenomen plannen.

De relatie met de ouder(s) vormt bij zowel thuiswonende als uitwonende jongeren

een vast onderdeel van de begeleiding. Indien een jongere geen contact meer heeft

met thuiswonende gezinsleden, dan wordt in de hulpverlening prioriteit gegeven

aan herstel van dit contact. Dit is een aspect van de methodiek die Agadir hanteert.

Men richt zich op de leefwereld van de jongere en verleent hulp vanuit de

Marokkaanse normen en waarden. Dit betekent dat de hulpverlener bekend is met

deze cultuur en het vertrouwen wint van zowel de jongere als het netwerk waar hij

deel van uitmaakt. De begeleider neemt de situatie van de Marokkaanse jongere als

uitgangspunt om van daaruit aansluiting en geloofwaardigheid te krijgen die nodig

is voor de hulpverlening.
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De projectplannen laten zien dat de vijf projecten - overeenkomstig de toegepaste

selectie naar aanleiding van het vooronderzoek - verschillen vertonen. Deze doen

zich vooral voor bij de doelgroep, in het bijzonder waar het de justitiële achter-

grond betreft. De projecten richten zich op (een combinatie van) first-offenders,

meelopers, stelselmatige daders of de harde kern, waarbij de definitie van de

laatste twee categoriën varieert. Dit heeft tevens consequenties voor de bege-

leidingsperiode en het kader waarin een begeleiding kan plaatsvinden: justitieel

of niet-justitieel (vrijwillig). Ook is er enig onderscheid in de wijze waarop het

project is georganiseerd, zoals de betrokken instellingen, de samenstelling van

het uitvoerend team en de werkwijze rondom de aanmelding.

In de voorwaarden die projecten stellen aan de toelating van de doelgroep, zijn er

minder verschillen. Behalve dat een legale verblijfstitel wordt verlangd, mag er geen

sprake zijn van (ernstige) verslavings- of psychiatrische problematiek. Wel hanteert

het ene project hierbij stringentere maatstaven dan het andere project. Het project

Groningen wijkt in die zin duidelijk af van de overige projecten: harddrugsverslaaf-

den sluiten zij niet uit van deelname, vanuit de gedachte dat het juist deze personen

zijn die de lokale gemeenschap veelvuldig overlast bezorgen.

Daarnaast verlangen de projecten dat de jongere enigszins gemotiveerd is voor bege

leiding, teneinde hulpverlening mogelijk te maken. Ook in Groningen is motivatie

- resulterend in de keuze voor het reclasseringstraject - van belang.

Ondanks de verschillen, zijn er duidelijke overeenkomsten. De projecten hebben

gemeenschappelijk dat zij zich richten op jongeren die zowel problemen hebben

als veroorzaken. De projecten trachten de door deze jongeren veroorzaakte over-

last terug te dringen, door hen een individuele begeleiding te bieden, met als

belangrijk doel perspectief te verschaffen. Men wil de jongeren iets bieden waar-

door ze iets te `winnen' hebben bij deelname aan het project en hiermee tevens

op het spoor worden gezet vaneen levensstijl zonder criminele activiteiten. De

projecten willen dit doen door middel van het toewerken naar praktische oplos-

singen (plaatsing op school, zoeken van werk, huisvesting, financiële regelingen)

en het bieden van ondersteuning bij gedragsverandering; controlemaatregelen

maken hiervan deel uit.

Ook loopt de concrete gang van zaken ten aanzien van deze individuele begeleiding

bij de projecten niet ver uiteen: er worden doelen gesteld, afspraken gemaakt,

contracten afgesloten en controles uitgevoerd. Wel verschilt de mate waarin de

politie bijdraagt aan de begeleiding. Vooral bij de projecten in Groningen en

Zaanstad is het de bedoeling dat zij een prominente rol vervult.

In schema 2 zijn de kenmerken van de vijf projecten samengevat weergegeven.
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Schema 2: Kenmerken van de vijf projecten

doelgroep

Den Haag Deventer
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- harde kern: 5 processen- harde kern: min. 10 delicten,

verbaal waaronder vermogens- en

- meelopers: min. 1 proces- geweldsdelicten + Wet Wapens

verbaal en munitie

bijz. bevolkingsgroep jongeren uit Schilderswijk nee

leeftijd 12 tot 25 jaar 16 tot 25 jaar

aanmelding geen bijzonderheden via politielijst

voorwaarden toelating - legale verblijfstitel - geen zware drugsverslaving

- voldoende motivatie - geen psychiatrische

- niet verslaafd problematiek

- geen psychiatrische

problematiek

- geen zware geweldsdelicten

begeleidingskader - harde kern: justitieel justitieel (schorsing prev.

(verschillende modaliteiten) hechtenis)

- meelopers: ook vrijwillig

begeleidingsperiode 6 maanden

uitvoerende instanties - reclassering

trajectbegeleiding - welzijnsorg. Schilderswijk

- Haagse jeugdbesch. inst.

12 maanden

reclassering

bijzonderheden geen aanbod dagprogramma
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Schema 2 vervolg
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Zaanstad Groningen Leiden

stelselmatige daders: stelselmatige daders: verant- jongeren die delicten plegen

regelmatig politie-/justitie- woordelijk voor groot deel als signaal; first-offenders en

contacten ernstige lokale criminaliteit recidivisten

afkomstig uit Zaanstreek met verslavingsproblematiek Marokkaanse jongeren

16 tot 24 jaar vanaf 18 jaar

indien verdacht van feit - via OM-lijst geen bijzonderheden

waarvoor min. 9 mnd. - indien recent veroordeeld

onvoorw. vrijheidsstraf tot 8 mnd. gev. straf

- minimale motivatie

- sprake van duidelijke

competentietekorten

justitieel

- schorsing prev. hechtenis

- bijz. vrw. vonniswijzing

max. 1 jaar

- reclassering

- jeugdreclassering

- Politie Adoptie Project

- mogelijke deelname DTC

geen

12 tot 25 jaar

- geldige verblijfstitel

- geen verslavingsprobl.

- geen psychiatr. probl.

- geen ernstige gewelds-

delicten

- OM plaatst in project - vrijwillig

- verschillende justitiële - justitieel (verschillende

modaliteiten modaliteiten)

totdat 1 jaar geen recidive 6 maanden

- reclassering n.v.t.

- ambulante verslavingszorg

- reclasseringstraject + in voorkomende gevallen ook

politietraject begeleiding van niet-criminel

- SDA-rechercheur jongeren
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'Ik kreeg twee weken bedenktijd. Dat was genoeg: in detentie heb je 24 uur per

dag om na te denken. Ik doe mee aan het project om eerder vrij te komen. Ik he

al acht maanden detentie gehad en als ik niet mee zou doen, dan had ik nog zes

maanden moeten zitten. Ik had niet verwacht dat ik nog in aanmerking kon

komen voor zo'n project. Met mijn criminele verleden zou ik denken: "achter

slot en grendel". Dit is absoluut mijn laatste kans.'

'Omdat ik te veel overlast veroorzaakte, ben ik in het project geplaatst. Ik zat in

het huis van bewaring en kreeg het te horen van de officier van justitie. Hij zei

dat het voor mij de zoveelste keer was en dat ik zo niet kon blijven doorgaan. Ik

vind die plaatsing onterecht. Ik heb mijn straf uitgezeten maar nu moet ik dit

nog doen. Een jaar lang. En als ik gedurende dit jaar in aanraking kom met de

politie, dan kan ik weer van voren af aan beginnen. Ik heb het gevoel dat ik tbs

heb gehad.'

'Van de jeugdreclassering hoorde ik van het project, maar ik heb mezelf aan-

gemeld. Want ik moet nog voorkomen en als de officier ziet dat ik mezelf heb

aangemeld, dan vindt hij dat vast goed. Ik hoop hiermee op strafvermindering.'

'De eis was drie jaar zei de officier. Ik koos voor het project omdat het een beter

alternatief is dan zitten. Het voordeel is dat je meer vrijheid hebt; nou kun je nog

gaan werken en aan je toekomst werken. Een nadeel is dat je eraan vastzit en de'

schorsing opgeheven kan worden, dus hechtenis is nog een mogelijkheid. Je

moet je wel aan de afspraken houden.'

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag welke jongeren bij de projecten terecht

zijn gekomen. Omdat evaluatiestudies regelmatig laten zien dat experimentele pro-

jecten kampen met een tegenvallende instroom (o.a. Van der Laan en Essers, 1994)

wordt de aanmelding en instroom bij de harde-kernprojecten vrij gedetailleerd

beschreven, zodat zicht ontstaat op de factoren die hierbij mogelijk een rol spelen.

Deze beschrijving heeft een procesmatig verloop, hiermee de uitvoeringspraktijk

van de projecten volgend.

Eerst bekijken we hoeveel jongeren door welke instanties naar de projecten zijn

verwezen. Omdat niet alle jongeren die bij de projecten zijn aangemeld, ook daad-

werkelijk in begeleiding zijn genomen, zal daarna aandacht worden besteed aan de

omvang van de instroom en de vraag of deze overeenkomt met de voorgenomen

plannen. Een beschrijving van de achtergrondkenmerken schetst het profiel van

de deelnemers van de vijf projecten. Vervolgens gaan we in op het kader waarin
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Tabel 1: Aantal aanmeldingen per project in de periode vanaf de start t/m februari 1996
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project start project aantal maanden aantal

operationeel aanmeldingen

Den Haag juni 1994 21 87

Deventer april 1995 11 15

Zaanstad maart 1995 12 15

Groningen mei 1993 34 24

Leiden oktober 1994 17 49

totaal 190

de jongeren zijn begeleid, en wordt een beeld gegeven van de justitiële achtergrond

van deze deelnemers.

4.1 Aanmeldingen en verwijzende instanties

Ten behoeve van het onderzoek is de medewerkers van de vijf projecten gevraagd

aan te geven welke jongeren vanaf de start van het project - dit is de datum waarop

het project operationeel is - zijn aangemeld (de vragenlijst 'uitgangssituatie'). We

spreken van aanmelding wanneer het project van een instantie schriftelijk of

mondeling een naam doorkrijgt van een jongere die naar het project is verwezen.

Deze aanmeldingen zijn geregistreerd tot en met februari 1996. Van de jongeren

die in genoemde periode bij de projecten zijn aangemeld - in totaal 190 - zullen

we in het evaluatie-onderzoek nagaan hoe het hen na aanmelding is vergaan. Per

project gaat het om de volgende aantallen jongeren (tabel 1).

Binnen een periode van bijna twee jaar na de start van het project in Den Haag zijn

er 87 jongeren aangemeld. Het project Groningen kreeg in bijna drie jaar tijd 24

cliënten. Deze verschillen zijn aanzienlijk waardoor de indruk kan ontstaan dat het

ene project de klanten beter weet te bereiken dan het andere project. Toch kunnen

we aan de hand van het aantal aanmeldingen op zich weinig zeggen over het functio-

neren van de projecten. Bij een vergelijking van de aantallen moet rekening worden

gehouden met aspecten als de capaciteit en organisatie van de projecten en het

beoogde aantal cliënten. In paragraaf 4.3 komen we daarop terug. Tabel 2 laat zien

welke instanties de jongeren bij de projecten hebben aangemeld.

De meeste aanmeldingen zijn afkomstig van de politie en het OM. Daarnaast

brengen de reclassering en de Raad voor de kinderbescherming regelmatig jongeren

in contact met de projecten. De verwijzingen vanuit het onderwijs komen tot stand

door bemiddeling van het school-maatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar of

medewerkers van speciale spijbelprojecten. Een bijzondere categorie zijn de zelf-

melders. Het zijn jongeren die 'van horen zeggen' weten wat de projecten te bieden

hebben en zelf met een hulpvraag naar het project toestappen. In de categorie
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Tabel 2: Aantal aanmeldingen per project door betreffende instantie
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verwijzende instantie Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden totaal

politie 21 8 1 19 49

Openbaar Ministerie 6 10 23 3 42

raadkamer 3 3

rechtbank 3 2 1

Raad vd kinderbesch. 13 1 3 17
1

voogdij 2 1 3

reclassering 23 3 26

onderwijs 1 8 9

jeugdreclassering 4 4 8

zelfmelder' 8 3 1 1

overig 9 2 5 1 6

totaal 87 15 15 24 49 19 0

'overig' zijn de meldende instanties onder meer de sociale dienst, het CAD, jongeren-

centrum, crisiscentrum en buurtcentrum.

De afgesproken procedure, het kader van de begeleiding (justitieel of ook vrijwillig)

en de ontwikkeling van het netwerk zijn bepalend voor de richting van waaruit de

aanmeldingen komen.

Zo zijn in Den Haag relatief veel aanmeldingen afkomstig van instellingen die

begeleiders hebben gedetacheerd bij het project. De contacten die de begeleiders

hebben met de (ex-)collega's van de instelling van herkomst, garanderen een zekere

aandacht voor, en hiermee verwijzing naar, het project. Mede omdat ook beginnend

criminele jongeren tot de doelgroep behoren, is de politie, vooral het bureau in de

wijk waar de doelgroep woont, een grote leverancier.

In Leiden zijn de meeste jongeren in eerste instantie aangemeld door de politie.

Daarnaast heeft men een uitgebreid netwerk van instellingen opgebouwd van

waaruit jongeren naar het project zijn verwezen. Het onderwijs levert daarin een

duidelijke bijdrage.

In Groningen is de verwijzende instantie in vrijwel alle gevallen het OM. Dit hangt

samen met de opzet van het project. Op grond van vooraf vastgestelde criteria -

namelijk de mate waarin iemand overlast veroorzaakt, ofwel de frequentie van

politie- en justitiecontacten - is er een lijst gemaakt van personen die vervolgens

op enig moment door het OM in het project worden geplaatst.

Ook het project in Deventerwerkt met een vooraf opgestelde lijst van jongeren die

voldoen aan bepaalde criteria - onder andere omtrent de aard en omvang van het

criminele gedrag. Het OM en de politie melden voornamelijk via deze' hotlist'

jongeren aan bij het project.
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Hoewel in Zaanstad in principe verschillende instanties cliënten naar het project

kunnen verwijzen, is ook hier in de praktijk het OM de belangrijkste aanmelder. Wel

worden potentiële kandidaten - afkomstig uit de caseload van de detacherende

instellingen, namelijk reclassering en jeugdreclassering - door de begeleiders zelf

voorgelegd aan de officier van justitie. Het OM beraadt zich hierover waarna de

officier de jongeren formeel bij het project aanmeldt.

De directe aanleiding voor verwijzers om op dat moment de jongere bij het project

aan te melden, is soms probleemgedrag, maar in de meerderheid van de gevallen

het plegen van een strafbaar feit. Daardoor is het niet verwonderlijk dat een deel

van de aanmeldingen plaatsvindt in een justitieel kader. Dat wil zeggen, dat de ver-

wijzing tot stand is gekomen op basis van een beslissing van de officier van justitie

of de rechter. De begeleiding wordt bijvoorbeeld opgelegd als een bijzondere voor-

waarde bij een schorsing van de preventieve hechtenis of bij een voorwaardelijke

veroordeling.

Ondanks het feit dat wetsovertreding de meest voorkomende reden is voor

verwijzing naar het project, is meer dan de helft van de jongeren op `vrijwillige'

basis bij het project aangemeld. Het begrip vrijwillig verwijst niet naar de motivatie

van de jongere, maar naar het niet-justitiële karakter van de aanmelding. Hiervan is

bijvoorbeeld sprake wanneer de politie of de reclassering een jongere doorverwijst

naar het project omdat zij problemen bij hem signaleren en een intensieve bege-

leiding nodig achten. Het komt echter regelmatig voor dat na binnenkomst in het

project de begeleiding alsnog plaatsvindt in een justitieel kader. Verderop in dit

hoofdstuk (paragraaf 4.5) gaan we nader in op het kader waarin de jongeren

uiteindelijk zijn begeleid.

4.2 Instroom

In de vorige paragraaf is het aantal aanmeldingen gepresenteerd, maar niet iedere

verwijzing of aanmelding leidt tot begeleiding en hiermee tot instroom in het

project. In deze paragraaf zullen we dan ook nagaan hoeveel aanmeldingen hebben

geresulteerd in een begeleiding. Hiervoor zijn gegevens gebruikt uit de tweede

vragenlijst die bij de projecten is afgenomen (vragenlijst `inhoud begeleiding').

Daarin is de vraag gesteld of de jongeren die in de periode tot en met februari 1996

zijn aangemeld, ook daadwerkelijk het project zijn ingestroomd. Tabel 3 vermeldt

per project het aantal jongeren dat wel en niet in begeleiding is genomen.

Er blijken over het geheel genomen redelijk wat jongeren naar de projecten te zijn

verwezen die uiteindelijk niet aan het project deelnemen. In totaal zijn 143 van de

190 jongeren (drie kwart) in begeleiding genomen en 47 jongeren (een kwart) niet.

De vraag rijst wat hiervan de oorzaak is.

In het algemeen is te constateren dat van de 47 niet-ingestroomde jongeren ruim

drie kwart in een vrijwillig kader is aangemeld. Bij nadere beschouwing van de
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Tabel 3: Aantal jongeren wel of niet in begeleiding; per project
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Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden tota al

in begeleiding 58 10 11 24

niet in begeleiding 29 5 4 -

40

9

143

47

totaal 87 15 15 24 49 190

afzonderlijke projecten wordt duidelijk dat het meestal de jongeren zijn die de

beslissing nemen om niet aan het project deel te nemen.

Van de 87 aanmeldingen in Den Haag hebben er 29 (een derde) niet geleid tot een

begeleiding. Twee keer heeft het project ervan afgezien om iemand in begeleiding te

nemen wegens het niet voldoen aan de selectiecriteria en eveneens twee keer besloot

de rechter dat de jongere (eerst) moest zitten. Het zijn echter vooral de jongeren zelf

(25) die besluiten om geen gebruik te maken van het project. De reden hiervoor is in

alle gevallen dat de jongere niet gemotiveerd is. De jongere geeft bijvoorbeeld al

tijdens het kennismakingsgesprek aan dat hij begeleiding niet nodig vindt of laat dit

blijken door na het eerste gesprek niet meer op afspraken te komen. In de meeste

gevallen echter is de jongere nooit ingegaan op een uitnodiging van het project,

waardoor er geen intakegesprek heeft kunnen plaatsvinden.

Ook in Deventer heeft een derde van de aanmeldingen niet geleid tot hulpver-

lening. Het project heeft twee keer afgezien van begeleiding, respectievelijk omdat

het OM hiertoe besloot en omdat de voogdijvereniging detentie voorstelde. Drie

jongeren zagen zelf af van deelname omdat motivatie ontbrak en zij het project als

te zwaar beoordeelden. Deze jongeren gaven er de voorkeur aan een reguliere straf
te krijgen.

In Zaanstad is een kwart van de aangemelde jongeren niet in begeleiding genomen.

Eén keer besloot de rechter hiertoe omdat betrokkene een te zwaar justitieel ver-

leden had, twee jongeren waren niet gemotiveerd genoeg en één jongere voldeed

niet aan de selectiecriteria.

In Leiden is het deel niet-begeleide jongeren in verhouding tot het totale aantal

aanmeldingen het kleinst. Vijf jongeren voldeden niet aan de gestelde selectiecriteria

en vier jongeren wilden zelf geen gebruik maken van de hulpverlening.

In Groningen is het onderscheid tussen `wel of niet in begeleiding genomen' moei-

lijker te maken omdat de in aanmerking komende cliënten, onafhankelijk van de

eigen motivatie, in het project zijn geplaatst. De vraag of de cliënt in begeleiding is

genomen, kan hier worden geïnterpreteerd als de vraag of cliënten zijn ingegaan op

het hulpaanbod, dus of zij op enig moment in het reclasseringstraject zijn gestart.

Dit is bij bijna alle cliënten het geval. Slechts twee cliënten maakten geen gebruik

van de begeleidingsmogelijkheden en hebben gedurende de gehele onderzoeks-

periode in het politietraject gezeten. Aangezien ook deze cliënten deel uitmaken van

het SDA-project, rekenen we alle aangemelde cliënten in Groningen tot de instroom.
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Samengevat verklaren bovenstaande gegevens de verschillen tussen het aantal

aangemelde en het aantal daadwerkelijk in begeleiding genomen jongeren. De

niet-ingestroomden zijn in verhouding vaker in een vrijwillig kader aangemeld. Het

blijkt dat gebrek aan motivatie bij de jongeren de belangrijkste reden is dat zij niet

het project instromen. Meestal geeft de jongere zelf aan niet gemotiveerd te zijn,

soms is het project van oordeel dat de cliënt onvoldoende motivatie heeft om de

hulpverlening een kans van slagen te geven. In een gering aantal gevallen voldoet

een jongere niet aan de selectiecriteria waardoor deze niet in aanmerking komt

voor begeleiding.

4.3 Beoogde instroom

Of bovengenoemde aantallen gerealiseerde begeleidingen overeenkomen met

de verwachtte instroom, is af te meten aan de streefaantallen zoals geformuleerd

in de doelstellingen van de projecten. Aan de hand van de aantallen beoogde

begeleidingen is na te gaan hoeveel cliënten men in begeleiding had willen nemen

in de periode tot en met februari 1996. Zo beoogt het project in Den Haag in drie

jaar tijd aan 200 jongeren hulp te verlenen. Omgerekend, van startdatum tot en met

februari 1996, betekent dit dat men in deze periode 116 jongeren in begeleiding

denkt te nemen. In tabel 4 vergelijken we het aantal in begeleiding genomen

jongeren met het aantal beoogde begeleidingen. De vergelijking is niet helemaal

passend omdat het aantal begeleidingen dat in de doelstellingen wordt genoemd

betrekking heeft op de gehele experimentele periode van het project, terwijl de

onderzoeksperiode de eerste uitvoeringstermijn bestrijkt. Het is aannemelijk dat

juist in de beginperiode - ten gevolge van startperikelen - het aantal begeleidingen

in verhouding tot de gehele projectduur klein is.

Te constateren valt dat de instroom achterblijft bij de verwachtingen. Er zijn enige

indicaties ter verklaring van de relatief geringe instroom.

Een eerste mogelijkheid is dat men bij aanvang van het project een te optimistische

schatting heeft gemaakt van de instroom. De omvang van de doelgroep in de regio of

stad waarop het project zich richt, moet groot genoeg zijn om de geschatte instroom

te kunnen realiseren. Voor een reële schatting is het van belang om deze omvang

voorafgaand aan de uitvoering van het project na te gaan. Het blijkt echter dat niet

iedere projectcodrdinator weet hoe de streefcijfers precies tot stand zijn gekomen.

Bovendien valt te betwijfelen of bij de gemaakte schatting rekening is gehouden

met het feit dat niet alle aanmeldingen leiden tot een begeleiding. Zoals hiervoor

besproken, blijkt een deel van de jongeren die in principe in aanmerking komt voor

projectdeelname, af te zien van begeleiding wegens gebrek aan motivatie. Daardoor

vallen in eerste instantie al veel kandidaten af.

Ten tweede is een goed functionerend netwerk in belangrijke mate bepalend voor de

instroom. De potentieel verwijzende instanties moeten weet hebben van het bestaan

van het project. Het moet duidelijk zijn op welke doelgroep het project zich richt en
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Tabel 4: Beoogde aantal begeleidingen t/m februari 1996 en aantal in begeleiding

genomen jongeren
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beoogde aantal begeleidingen in begeleiding genomen

Den Haag 116 58

Deventer 13 10

Zaanstad 15 à 20 11

Groningen max. 50 tegelijk 24

Leiden 56 40

wat het project te bieden heeft, zodat verwijzers gestimuleerd worden om jongeren

aan te melden. Een van de oorzaken van een geringe instroom kan dan ook liggen

in het feit dat potentiële verwijzers onvoldoende op de hoogte zijn van het project,

danwel dat de stroom verwijzingen stagneert als gevolg van een tanende aandacht

bij de projecten voor public relations. De opbouw en het onderhouden van een

netwerk vraagt veel tijd en energie waardoor projectmedewerkers hier soms te

weinig aandacht aan besteden. Anderzijds lijkt dit onontbeerlijk voor een garantie

op verwijzingen. Zo bestaat bij het project in Zaanstad het vermoeden dat de

instroom geringer is dan men had ingeschat omdat het project nog te weinig leeft

bij lokale instellingen. Ook in Den Haag veronderstellen de projectmedewerkers da

de omvang van de instroom te maken heeft met de mate waarin aandacht wordt

besteed aan het netwerk. Gedurende een periode waarin het project het maximaal

mogelijke aantal jongeren begeleid, is er weinig gelegenheid om contact te leggen

met (potentieel) verwijzende instanties. In een periode dat de instroom terugloopt

en er capaciteit is voor nieuwe cliënten, is het project bij verwijzers inmiddels op

de achtergrond geraakt. Projectmedewerkers hebben op dat moment weer tijd om

te zorgen voor naamsbekendheid, teneinde nieuwe aanmeldingen te krijgen. Het

project signaleert dat hierdoor een golfbeweging ontstaat in het aantal begelei-

dingen. Deze is waarschijnlijk ontstaan bij de start van het project ten gevolge

van het feit dat een groot aantal jongeren tegelijkertijd instroomde. De cliënten

stromen ongeveer in dezelfde periode weer uit, waardoor de golfbeweging moeilijk

te doorbreken is.

Ten slotte - zoals eerder gememoreerd - verkeren de projecten gedurende een

deel van de onderzoeksperiode in een startfase. Nog niet alle facetten zijn volledig

uitgekristalliseerd waardoor de instroom niet goed op gang komt. Zo blijft volgens

het project in Deventer de aanmelding van nieuwe klanten achter ten gevolge van

het feit dat de `hotlist' lange tijd niet is geactualiseerd. Er staan geen namen meer

op van jongeren die aan de criteria voldoen om in aanmerking te komen voor het

project. Een andere afspraak die de instroom had moeten bevorderen - de dreiging

met de zwaarst mogelijke straf indien jongeren niet kiezen voor projectdeelname -^

loopt evenmin zoals gepland (paragraaf 4.5 gaat hier nader op in). Het project in
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Groningen kampt eveneens met afspraken die niet worden nagekomen waardoor de

instroom tegenvalt. In de doelstelling wordt niet nader aangegeven hoeveel cliënten

men jaarlijks in begeleiding wil nemen, maar men hanteert het criterium van

maximaal 50 cliënten die tegelijkertijd in het project kunnen worden begeleid. Dit

aantal is niet gehaald. Het project vermoedt dat de geringe instroom voornamelijk

te maken heeft met de politiecapaciteit en -inzet. Een voorwaarde voor een goede

werking van het politietraject - die er onder meer toe moet leiden dat cliënten voor

begeleiding kiezen - is de garantie dat de politie de werkzaamheden uitvoert die

afgesproken zijn. Dat blijkt moeilijk omdat de politie te maken heeft met formatie-

problemen en, ondanks de formele tijd die zij kan claimen voor activiteiten in het

kader van het project, andere activiteiten prioriteit geeft boven het SDA-project.

Resumerend is te stellen dat er, afgemeten aan het aantal beoogde begeleidingen,

sprake is van een tegenvallende instroom. Behalve dat er omtrent de instroom

wellicht weinig realistische schattingen zijn gemaakt waarbij bovendien geen

rekening is gehouden met niet-gerealiseerde begeleidingen, kan de oorzaak gelegen

zijn in twee andere factoren: het netwerk functioneert (nog) niet optimaal omdat dit

nog in opbouw is of niet wordt onderhouden waardoor aanmeldingen van potentiële

verwijzers uitblijven; ten gevolge van startperikelen lopen afspraken die tot instroom

hadden kunnen leiden, nog niet zoals bedoeld.

4.4 Achtergrondkenmerken van de deelnemers

Nu duidelijk is welke jongeren de projecten zijn ingestroomd, kan een beeld worden

gegeven van de achtergrondkenmerken van deze deelnemers. Het beschrijven van

kenmerken is alleen mogelijk met betrekking tot de jongeren die in begeleiding zijn

genomen, omdat van degenen die niet op het hulpaanbod zijn ingegaan, weinig

bekend is. De projecten zijn met velen van hen immers niet in contact gekomen. Er

kan dan ook niet worden nagegaan of er verschillen zijn tussen de kenmerken van

wel en niet in begeleiding genomen jongeren.

De gegevens zijn ontleend aan de eerste vragenlijst die de projecten ten behoeve

van het evaluatie-onderzoek hebben ingevuld (vragenlijst `uitgangssituatie'). Dit

betekent dat onderstaande gegevens de omstandigheden van de deelnemers weer-

geven zoals die waren ten tijde van de aanmelding. Per project wordt vermeld wat

de leeftijd, etnische achtergrond, woonsituatie, dagbesteding en opleiding is van

de begeleide jongeren. Ook zal worden aangegeven of er naar inschatting van de

projectmedewerkers sprake is van drugsgebruik. Voor een cijfermatig overzicht

wordt verwezen naar de tabellen 1 tot en met 8 in bijlage 2.

Voor elk van de vijf projecten geldt dat alle deelnemers van het mannelijke geslacht

zijn. Hoewel ook meisjes aan de projecten kunnen deelnemen, is gedurende de

onderzoeksperiode slechts één meisje aangemeld; de begeleiding is echter niet

gestart.
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Den Haag (58 deelnemers)

De jongeren die door project De Kans in begeleiding zijn genomen, hebben een

leeftijd die varieert van 13 tot 25 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers

is 18 jaar.

De etnische achtergrond van de deelnemende jongere is bepaald aan de hand van

het eigen geboorteland en dat van de ouder(s).10 Jongeren met een allochtone/niet-

Nederlandse achtergrond zijn buiten Nederland geboren, óf ze zijn in Nederland

geboren maar hebben ten minste één in het buitenland geboren ouder. Het blijkt

dat in Den Haag negen van de tien ingestroomde jongeren van niet-Nederlandse

afkomst is. Bijna de helft van hen heeft een Marokkaanse achtergrond. Dit kan

te maken hebben met de beoogde doelgroep van het project; het project rekent

jongeren tot de doelgroep die woonachtig zijn in een Haagse wijk waar in ver-

houding veel Marokkaanse gezinnen zijn gehuisvest.

Ruim drie kwart van de projectdeelnemers woont bij de ouder(s) thuis. Het overige

deel woont zelfstandig, bij familie of is zwervend.

De dagelijkse bezigheden zijn bij een deel van de jongeren weinig gestructureerd.

Elf jongeren zijn nog wel (partieel) leerplichtig maar bezoeken niet de school terwijl

ze evenmin werk hebben; 18 jongeren zijn werkloos in de zin van werkzoekend

(niet leerplichtig). Dit betekent dat de helft van de projectdeelnemers in Den Haag

bij aanmelding geen reguliere dagbesteding heeft. Een klein aantal jongeren (vijf)

is werkend.

Uit de dagbesteding van bovengenoemde jongeren blijkt dat zij het onderwijs de rug

hebben toegekeerd. Ruim drie kwart van hen heeft de school vroegtijdig verlaten en'

daardoor nooit een opleiding voltooid.

Op het moment van aanmelding zitten 18 jongeren op school. Van hen volgt de

helft een opleiding in het lager beroepsonderwijs, twee bezoeken een zmok-school,

terwijl de andere schoolgaanden voornamelijk de mavo en het (k)mbo volgen.

Bij geen van de deelnemers is, voor zover de projectmedewerkers hier zicht op

hebben, sprake van harddrugsgebruik. Naar inschatting van het project komt het

gebruik van softdrugs voor bij één op de drie jongeren.

Deventer (10 deelnemers)

De leeftijd van de jongeren die het project Omslag zijn ingestroomd, loopt uiteen

van 18 tot 24 jaar. De gemiddelde leeftijd is 21 jaar. Hoewel het project zich richt

op jongeren vanaf 16 jaar, blijken 16- en 17-jarigen in de praktijk niet te voldoen

aan het instroomcriterium dat iemand tien of meer strafbare feiten moet hebben

gepleegd. Vanuit het oogpunt van hulpverlening acht het project het echter belang-

rijk om bij jongeren van deze leeftijd in te grijpen nog voordat zij tien delicten op

hun kerfstok hebben. Daarom overweegt het project om de instroomcriteria voor

deze leeftijdscategorie te wijzigen.

10 In overeenstemming met de categorisering zoals toegepast door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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De projectdeelnemers in Deventer zijn overwegend van Nederlandse afkomst. Zes

van de tien jongeren wonen bij (één van) de ouders thuis en de overigen bij familie

of zelfstandig.

Ten tijde van de aanmelding zijn vijf van de tien jongeren werkloos, twee van de

tien hebben een baan en een zelfde aantal zit op school (mavo en kmbo). Van de

jongeren die niet meer naar school gaan, heeft de meerderheid geen voltooide

opleiding.

Van één jongere is bekend dat hij harddrugs gebruikt. Van softdrugsgebruik is sprake

bij drie kwart van de jongeren, van wie het merendeel frequente gebruikers.

Zaanstad (11 deelnemers)

Het project Retour Zaanstreek heeft jongeren in begeleiding genomen in de leeftijd

van 17 tot 25 jaar; gemiddeld 20 jaar. De allochtone deelnemers blijken in de

meerderheid: slechts één deelnemer is van Nederlandse afkomst.

De woonsituatie van de jongeren bij aanmelding loopt uiteen. Vier van hen wonen

bij ouders of familie, twee wonen zelfstandig en twee hebben geen vaste verblijf-

plaats. Drie jongeren zitten in detentie wanneer ze het project instromen. Ze zijn

door de rechter veroordeeld tot projectdeelname. Tijdens de vrijheidsstraf vindt de

voorbereiding op de deelname plaats terwijl het begeleidingstraject start wanneer

de jongeren vrijkomen.

De dagbesteding van de deelnemers is minder gevarieerd dan de woonsituatie.

Slechts één deelnemer bezoekt de school (mbo). De overigen zijn werkloos of

gedetineerd. De deelnemers hebben - op één na - nooit een opleiding afgemaakt.

Bij geen van de jongeren in Zaanstad is harddrugsgebruik geconstateerd. Wel is

van bijna drie kwart van de jongeren bekend dat zij, in beperkte mate, softdrugs

gebruiken.

Groningen (24 deelnemers)

De deelnemers van het SDA-project zijn aanmerkelijk ouder dan die van de andere

projecten. De oudste is 38 jaar terwijl de gehele deelnemersgroep een gemiddelde

leeftijd heeft van 29 jaar. Het is duidelijk dat de term `jongere' nauwelijks van

toepassing is op deze cliënten. De deelnemers zijn, op één na, van Nederlandse

afkomst.

Vier deelnemers wonen zelfstandig, drie hebben geen vaste verblijfplaats en twee

wonen bij één van de ouders. Het grootste deel - meer dan de helft - verblijft in

detentie op het moment van plaatsing in het project. Bij plaatsing kunnen zij kiezen

voor het politietraject of het reclasseringstraject. Een paar maanden voordat de

vrijheidsstraf eindigt, werkt de begeleider, in het geval de cliënt een hulpaanbod

heeft geaccepteerd, aan de voorbereiding voor de periode na de detentie.

De dagbesteding van de gedetineerden bestaat uit (intramurale) bezigheden in het

kader van de vrijheidsstraf. De cliënten die bij plaatsing niet in detentie zitten, zijn

allemaal werkloos. Dit betekent dat geen van de deelnemers een opleiding volgt op

het moment van plaatsing in het project.
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De opleiding die de deelnemers voor het laatst hebben gevolgd, ligt voornamelijk op

lbo-niveau, maar niemand heeft deze opleiding voltooid. De laatst bezochte school

is voor twee cliënten de mavo; deze opleiding hebben zij met een diploma afgerond.

Alle deelnemers zijn al jarenlang zwaar verslaafd aan harddrugs. Bij een deel van

hen is tevens sprake van psychiatrische en/of gedragsstoornissen.

Leiden (40 deelnemers)

Het project Agadir richt zich op jongeren vanaf 12 jaar. Hoewel jongeren tot een

leeftijd van 24 jaar kunnen instromen, ligt het accent op minderjarigen. Vergeleken

de andere projecten vormen de jongeren in Leiden, met een gemiddelde leeftijd

van 17 jaar, de jongste deelnemersgroep.

Alle deelnemers zijn van Marokkaanse afkomst hetgeen verband houdt met de

doelstelling van het project om Marokkaanse jongeren te begeleiden. Geen van

de jongeren woont ten tijde van de aanmelding zelfstandig. Wel blijken drie

jongeren te zwerven en één woont bij familie. De overigen wonen bij (één van)

de ouders thuis.

In verhouding tot de voorgaande projecten zitten veel deelnemers op school:

27 jongeren zijn ten tijde van de aanmelding schoolgaand. Van hen volgt bijna

de helft een opleiding in het lager beroepsonderwijs waarvan een aantal binnen

speciale (schoolverlaters)projecten. Bijna een kwart zit op het (k)mbo, terwijl de

overige scholieren verdeeld zijn over mavo en havo/vwo. Vergeleken met de

andere projecten is het niveau van de opleiding die de jongeren op het moment

van aanmelding bezoeken dus iets hoger.

De 13 niet-schoolgaande jongeren zijn werkloos of `doen niets' ondanks het feit

dat zij nog (partieel) leerplichtig zijn. De meesten van hen hebben de school

zonder diploma verlaten.

Onder de deelnemers in Leiden is van één jongere bekend dat hij harddrugs

gebruikt. Softdrugsgebruik komt vaker voor, namelijk bij bijna de helft van de

jongeren. Voor de meesten echter blijft dit gebruik beperkt.

Samenvattend blijkt dat elk project een deelnemersgroep heeft met een eigen

profiel. Hoewel de deelnemersgroepen in Leiden en Den Haag qua leeftijd over-

eenkomen, is er bij de deelnemers van het laatstgenoemde project sprake van een

aanzienlijk problematischer woon- en opleidingssituatie. De deelnemers van de

projecten in Zaanstad en Deventer zijn eveneens qua leeftijd vergelijkbaar. In

verhouding echter lijkt in Zaanstad de woonsituatie en opleidingsachtergrond van

de doelgroep minder florissant, terwijl in Deventer de problematiek ten aanzien

van (soft)drugsgebruik meer op de voorgrond treedt. Gezien de relatief hoge leeftijd

van de deelnemers in het project Groningen, hun verslavingsproblematiek en in

sommige gevallen psychiatrische stoornissen, wijkt deze deelnemersgroep sterk

af van de andere projecten.
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Tabel 5: Begeleidingskader ingestroomde jongeren; in absolute aantallen per project
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kader Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden totaal

aantal %

vrijwillig 42 - - - 16 58 41

justitieel 16 10 11 24 24 85 59

totaal 58 10 11 24 40 143 100

4.5 Begeleidingskader

Bij de beschrijving van de aanmeldingen (paragraaf 4.1) is al kort het kader waarin

jongeren naar de projecten zijn verwezen, ter sprake gebracht. In deze paragraaf zal

aandacht worden besteed aan het begeleidingskader met betrekking tot de jongeren

die daadwerkelijk zijn ingestroomd. Een justitieel begeleidingskader wil zeggen dat

een beslissing van het OM of de rechter ten grondslag ligt aan de begeleiding. De

jongeren worden bijvoorbeeld begeleid in het kader van een bijzondere voorwaarde

bij een schorsing van de preventieve hechtenis of bij een voorwaardelijke veroorde-

ling. Willen de jongeren hechtenis of tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf

voorkomen, dan zullen zij zich gedurende een bepaalde periode onder begeleiding

moeten stellen van het project en zich houden aan de afspraken die met het project

zijn gemaakt. Bij een vrijwillige begeleiding ontbreekt een justitiële beslissing. De

projectdeelname is bijvoorbeeld totstandgekomen op grond van advies van de

reclassering, de Raad voor de kinderbescherming of de politie.

Tabel 5 laat zien dat de vrijwillige begeleidingen in de minderheid zijn (41%). Gelet

op het feit dat de vrijwillige aanmeldingen in de meerderheid waren (paragraaf 4.1),

is te constateren dat ten aanzien van de begeleidingen het vrijwillig karakter is

afgenomen. Er zijn minder vrijwillige begeleidingen dan er vrijwillige aanmeldingen

waren. Dit komt enerzijds doordat relatief veel vrijwillige aanmeldingen niet

resulteren in een begeleiding, anderzijds omdat een deel van de vrijwillige

aanmeldingen tijdens de projectdeelname zijn omgezet in een begeleiding in een

justitieel kader, bijvoorbeeld omdat de rechter de begeleiding als een bijzondere
voorwaarde oplegt.

Het grootste deel van de instromers (59%) neemt dus deel aan het project op grond

van een justitiële beslissing. Tabel 6 toont om wat voor beslissing het gaat.
We zullen per project nader ingaan op het begeleidingskader."

In Den Haag heeft de begeleiding bij de meerderheid van de jongeren een vrijwillig

karakter. Dit heeft waarschijnlijk voor een belangrijk deel te maken met de doel-

11 Deze beschrijving is gebaseerd op informatie uit de vragenlijst 'inhoud begeleiding' en de interviews

met projectco&rdinatoren.
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Tabel 6: Justitieel kader van begeleiding; in absolute aantallen per project

justitieel kader

bijz. voorw. bij

voorwaardelijk sepot (ovj)

bijz. voorw. bij schorsing

preventieve hechtenis

bijz. voor-w. bij eindvonnis

uitstel vonniswijzing

bijz. voorw. bij voorw.

veroordeling

detentiefasering

SDA-criterium

totaal
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Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden totaal

aantal %

- - 1 4 1 6 7

6 9 - 2 13 30 35

6 1 10 - 7 24 28

- - - - 1 1

4 - - 3 2 9 1 1

- - - 2 - 2 2

- - - 13 - 13 1 15

16 10 11 24 24 85 100

groep waarop het project zich richt. Naast de harde kern zijn dit meelopers die

een licht crimineel verleden hebben. Aanvankelijk rekende men ook jongeren tot

de meelopers die met een waarschuwing door de politie werden doorgestuurd en

(niet-criminele) jongeren met dreigende politiecontacten. Bij deze laatste categorie

jongeren vormt niet het plegen van een strafbaar feit de directe aanleiding voor

deelname aan het project, maar probleemgedrag. Met name de projecten in Den

Haag en Leiden begeleiden jongeren naar aanleiding van onder meer gedrags-

problemen op school, agressief of storend gedrag. Pas in een later stadium heeft

het project in Den Haag als voorwaarde gesteld dat tegen een jongere minstens

één keer proces-verbaal moet zijn opgemaakt.

Maar ook jongeren met een justitiële achtergrond, dat wil zeggen die één keer of

vaker met justitie te maken hebben gehad, worden vrijwillig begeleid. Zo is bijvoor-

beeld de behoefte aan ondersteuning na een detentieperiode of aan een intensievere

begeleiding dan de reguliere instelling kan bieden, de reden dat jongeren op vrij-

willige basis door het project in begeleiding zijn genomen.

In Den Haag is bij een relatief klein deel van de deelnemers sprake van een justitieel

begeleidingskader. In deze gevallen is de begeleiding opgelegd in het kader van een

bijzondere voorwaarde, namelijk bij een schorsing van de preventieve hechtenis,

bij een voorwaardelijke veroordeling of bij een eindvonnis. Soms maakt ook een

taakstraf deel uit van de bijzondere voorwaarde, wat volgens het project nadelen

kan hebben. Indien de (kinder)rechter geen onderscheid maakt ten aanzien van de

verschillende onderdelen bij een bijzondere voorwaarde en de taakstraf voert de

jongere niet volgens afspraak uit, dan 'mislukt' tevens de projectdeelname. De
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combinatie van 'straf' en het bieden van een 'nieuwe start' is volgens het project

niet altijd een goede combinatie en de medewerkers vermoeden dat het beter is

om iemand pas te begeleiden nadat de taakstraf is voltooid.

De projectmedewerkers zijn van oordeel dat bij de harde-kernjongeren een bege-

leiding in het kader van een bijzondere voorwaarde beter hanteerbaar is dan een

vrijwillige begeleiding, omdat het de begeleiders een stok achter de deur biedt. Het

feit dat daarbij sprake is van gedwongen hulpverlening en/of een opportunistische

instelling van de jongeren, werkt volgens de begeleiders niet belemmerend. De

aanvankelijk externe motivatie van de jongere voor projectdeelname - zoals

strafvermindering - zou volgens het project vaak plaatsmaken voor een positieve

instelling om er iets van te maken; wanneer de jongere merkt dat het hem lukt om

afspraken na te komen, en hij vooruitgang ziet in het realiseren van de plannen,

dan groeit de motivatie.

Voor de minder zware categorie jongeren, de meelopers, is volgens de begeleiders

een strafrechtelijk kader niet zo noodzakelijk omdat er nog voldoende aanknopings-

punten zijn voor (vrijwillige) hulpverlening.

Naast Den Haag worden in Leiden jongeren begeleid in een vrijwillig kader, hetgeen

eveneens te maken heeft met de doelgroep. Het project richt zich namelijk op zowel

delinquente jongeren als op jongeren die in aanraking met de politie dreigen te

komen. Zoals gezegd, begeleid het project in Leiden jongeren die naar aanleiding

van probleemgedrag zijn binnengekomen. Dergelijke begeleidingen hebben geen

strafrechtelijke invalshoek en vinden plaats op vrijwillige basis. De jongeren met

dreigende politiecontacten worden echter alleen door het project in begeleiding

genomen wanneer er voldoende capaciteit is.

Vrijwillige begeleidingen vinden niet alleen plaats naar aanleiding van probleem-

gedrag, maar ook na strafbaar gedrag. Dit doet zich voor wanneer de politie een

proces-verbaal opmaakt tegen een jongere en hem daarna doorstuurt naar het

project. Het gebeurt echter regelmatig dat een dergelijke vrijwillige begeleiding

alsnog een niet-vrijwillig karakter krijgt. Bijvoorbeeld doordat het project ten

behoeve van de rechtszitting rapporteert over de jongere en de in gang gezette

begeleiding, waarna de rechter de trajectbegeleiding bij vonnis oplegt.

De meerderheid van de projectdeelnemers in Leiden wordt in een justitieel kader

begeleid. De projectmedewerkers achten een begeleiding op grond van een justitiële

beslissing het beste hanteerbaar omdat het sanctiemogelijkheden biedt. De deel-

nemende jongeren weten wat van hen wordt verwacht en welke justitiële conse-

quenties het heeft wanneer ze niet meewerken. In Leiden signaleren de begeleiders

een soortgelijk mechanisme bij de deelnemers als in Den Haag. Vaak is bij jongeren

de motivatie voor begeleiding gering en slechts gebaseerd op de negatieve keuze

tussen 'zitten of projectdeelname'. De praktijk leert echter dat wanneer er een

vertrouwensrelatie is gecreëerd en de jongere ervaart hoe het project werkt, de

motivatie gaandeweg het begeleidingstraject kan toenemen.
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In Deventer zijn vrijwel alle deelnemers begeleid in het kader van een schorsing

van de preventieve hechtenis. Bij inverzekeringstelling wordt een jongere de keuze

voorgelegd tussen projectdeelname en de zwaarst mogelijke afdoening. Over deze

afdoening zijn bij de start van het project afspraken gemaakt met het OM, dat

vervolgens met de rechterlijke macht heeft overlegd. Uit gesprekken met project-

medewerkers blijkt echter dat deze constructie in de praktijk niet altijd verloopt

zoals verwacht, omdat de rechter onafhankelijk is en soms anders besluit dan tot

de zwaarst mogelijke afdoening. Een aantal keren is bij een verdachte die niet

koos voor begeleiding door het project, de preventieve hechtenis door de rechter-

commissaris geschorst waardoor betrokkene de volgende dag op straat stond.

Sinds deze gevallen van heenzending worden jongeren bij inverzekeringstelling

duidelijker geïnformeerd door het project. Er wordt hen meegedeeld dat justitie

zal 'proberen' hen vast te houden en dat na heenzending justitie 'waarschijnlijk'

de zwaarste straf zal eisen indien zij niet ingaan op het projectaanbod. De zeker-

heid omtrent deze justitiële reactie ontbreekt met als gevolg dat het project geen

dreigement voorhanden heeft dat jongeren moet bewegen tot projectdeelname. De

instroom in het project is daardoor grotendeels afhankelijk van de eigen motivatie

van de jongeren.

Was aanvankelijk alleen sprake van instroom via een schorsing van de preventieve

hechtenis, later is ten gevolge van bovengenoemde gang van zaken ook gewerkt aan

de mogelijkheid van begeleiding in het kader van een heenzending. Met justitie is di

afspraak gemaakt dat jongeren na heenzending zo snel mogelijk een dagvaarding

krijgen; voordat ze op zitting verschijnen, wordt een intake en een projectaanbod

gedaan. Hoe dit proces in de praktijk verloopt, is niet bekend omdat de uitvoering

daarvan buiten de onderzoeksperiode valt.

De projectmedewerkers geven echter de voorkeur aan een begeleiding in het kader

van een schorsing van de preventieve hechtenis. Volgens hen biedt dit kader in

principe de mogelijkheid snel en daadkrachtig te werk te gaan doordat de straf-

dreiging op korte termijn kan worden geëffectueerd. Indien een deelnemer zich

niet aan de afspraken houdt, is het mogelijk de schorsing direct op te heffen

waarna betrokkene weer in hechtenis wordt genomen.

In Groningen is op grond van justitiële antecedenten een lijst samengesteld van

stelselmatige daders, ofwel potentiële klanten. Iemand die op deze lijst voorkomt en

dus aan de overlastcriteria voldoet, komt in principe in aanmerking voor plaatsing in

het SDA-project. Het moment waarop het om een stelselmatige dader daadwerkelijk

in het project plaatst, kan variëren. Soms gebeurt dit na het plegen van strafbare

feiten en vindt de begeleiding plaats in het kader van een bijzondere voorwaarde bij

een voorwaardelijk sepot of een voorwaardelijke veroordeling. In de meeste gevallen

echter is het moment waarop cliënten het project binnenkomen, niet gekoppeld aan

strafrechtelijke aangelegenheden. Zonder dat er sprake is van een nieuw strafbaar

feit of van contact met de politie, kan iemand in het project worden geplaatst waar-

na hij al dan niet een hulpaanbod kan accepteren. Het justitiële verleden van de
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betrokkene en de verwachting dat het criminele gedrag zonder hulp niet zal

veranderen, zijn op zich de redenen voor plaatsing in het project. In tabel 6 is te

zien dat 13 personen op grond van dit'SDA-criterium' het project zijn ingestroomd.

Omdat ook deze personen op grond van een beslissing door het OM in het project

zijn geplaatst, rekenen we de gehele deelnemersgroep in Groningen tot degenen

met een justitieel begeleidingskader.

Geleidelijk is bij de projectmedewerkers de indruk ontstaan dat een plaatsing in een

strafrechtelijk kader handiger is dan enkel op grond van het SDA-criterium. Zonder

een strafrechtelijk kader is het moeilijk om cliënten te motiveren een nieuwe start

te maken door middel van deelname aan het reclasseringstraject. Het politietraject

waarin cliënten bij weigering van een hulpaanbod automatisch terechtkomen, heeft

vooralsnog te weinig inhoud om ze van daaruit te bewegen tot het accepteren van

hulp. Volgens de projectmedewerkers is de effectiviteit van het politietraject sterk

afhankelijk van de individuele agent; of deze inderdaad in staat is de cliënt intensief

'op de huid te zitten', thuis te bezoeken of op straat een praatje aan te knopen.

Door deze contacten moet ook de pakkans en strafkans gestalte krijgen; het is de

bedoeling dat de cliënt ervan wordt overtuigd dat hij bij een strafbaar feit direct en

zo lang mogelijk komt vast te zitten. Dit is in de praktijk echter niet gegarandeerd.

Hoewel bij de start van het project met het OM deze afspraak is gemaakt, beslist de

rechter soms anders. Bijvoorbeeld wanneer de aard van het delict dat de aanleiding

vormde, te licht is voor een (langdurige) hechtenis. Daardoor gebeurt het dat SDA-

cliënten in het politietraject weer snel op vrije voeten komen. De beoogde werkwijze

om stelselmatige daders onder 'druk en drang' te bewegen hun criminele activi-

teiten te beëindigen en eventueel te motiveren tot het volgen van het reclasserings-

traject, kan hierdoor slechts ten dele worden waargemaakt.

In de afgelopen twee jaar is het project steeds meer gaan toewerken naar plaatsingen

in het kader van bijzondere voorwaarden. Het hulpaanbod vindt dan plaats nadat

iemand strafbare feiten heeft gepleegd.

In Zaanstad worden vrijwel alle deelnemers begeleid in het kader van een bijzon-

dere voorwaarde bij eindvonnis. De bijzondere voorwaarde houdt een verplicht

reclasseringscontact in van twee jaar, waarvan het eerste jaar deelname aan het

project. Dit betekent dat jongeren na beëindiging van het project nog gedurende

een jaar door de reclassering worden begeleid.

Hoewel het project aanvankelijk verwachtte ook jongeren te gaan begeleiden in het

kader van een schorsing preventieve hechtenis, wordt om verschillende redenen

van dit zogenaamde schorsingsmodel geen gebruik gemaakt. Uit gesprekken met de

projectmedewerkers blijkt dat de door de jongeren gepleegde feiten in het algemeen

niet in aanmerking komen voor een vordering van een schorsing van de voorlopige

hechtenis, omdat ze te ernstig zijn. Daarnaast zou de rechtbank bij voorkeur de

zaken niet voor één jaar (de begeleidingsperiode) willen aanhouden; gezien de

aard van het vergrijp en de straf die erop staat, wil men snel reageren en de zaak

afhandelen. Een ander nadeel heeft volgens het project te maken met de beperkte
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zittingscapaciteit. Bij een schorsing moet de zaak later - soms meerdere malen -

weer op zitting komen. Ten slotte zijn de medewerkers van het project in Zaanstad

niet zo gecharmeerd van het schorsingsmodel omdat het oordeel van de rechter

ontbreekt. De begeleiding kan worden opgelegd ter vervanging van een straf van

9 tot 12 maanden, waardoor het project te maken heeft met een vrij zware groep

cliënten. De medewerkers zijn van mening dat de begeleiding niet kan worden op-

gelegd na onderlinge afspraken tussen de officier van justitie en de hulpverlening;

zij achten het van belang dat de begeleiding plaatsvindt onder 'dwang' na een

uitspraak van de rechter.

Om bovenstaande redenen werkt het project in Zaanstad niet met het schorsings-

model. Een begeleiding op grond van een uitspraak van de rechter beschouwt men

als de meest efficiënte constructie. Op één na worden alle deelnemers begeleid in

het kader van een bijzondere voorwaarde bij eindvonnis. Het project ziet evenwel

als nadeel van dit kader dat het niet mogelijk is om bij een onwillige houding van de

deelnemer snel te reageren, in die zin dat de voorwaardelijke straf op korte termijn

alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Hierdoor missen de medewerkers een goede stok

achter de deur wanneer de begeleiding dreigt te mislukken of mislukt.

Het bovenstaande samenvattend blijkt dat de meerderheid van de deelnemers van

de vijf projecten in een justitieel kader worden begeleid. Alleen de projecten in Den

Haag en Leiden begeleiden ook deelnemers op vrijwillige (niet-justitiële) basis.

Te constateren valt dat het justitiële kader waarin deelnemers worden begeleid,

nogal variabel is. Verschillende varianten worden toegepast of gaandeweg bepaald.

Dit onderstreept het experimentele karakter van de projecten. Voor een deel komt

het neer op 'pionieren' met mogelijke constructies om al doende het meest gewenste

en hanteerbare model te vinden. Ook blijkt pas in de praktijk of de oorspronkelijke

plannen om niet meewerkende (potentiële) deelnemers de zwaarst mogelijke

strafrechtelijke reactie in het vooruitzicht te stellen, te realiseren zijn. Het is

duidelijk dat officier van justitie en rechter niet altijd op de vooraf afgesproken

wijze (kunnen) reageren.

Bij alle vijf projecten zijn de medewerkers van mening dat een justitieel kader goede

begeleidingsmogelijkheden biedt vanwege de strafdreiging. Twee justitiële modali-

teiten worden het meest toegepast om tot een begeleiding te komen: de bijzondere

voorwaarde bij een schorsing van de preventieve hechtenis en de bijzondere

voorwaarde die bij eindvonnis is opgelegd.

4.6 Justitiële achtergrond van de deelnemers

In deze paragraaf zal ten eerste worden nagegaan wat de justitiële achtergrond is

van de door de projecten begeleide jongeren en ten tweede in hoeverre de 'justitiële

zwaarte' van deze deelnemersgroep overeenkomt met de doelgroep die de projecten

op het oog hadden. De jongeren die de projecten beogen te bereiken, worden in dei

projectplannen omschreven in termen van het aantal door hen gepleegde strafbare
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feiten en de daaruit volgende politie- of justitiecontacten. Deze omschrijvingen

geven aan of de aandacht is gevestigd op beginnend criminele jongeren danwel

recidivisten.

Om het justitiële verleden van de deelnemers vast te stellen, zijn uittreksels op-

gevraagd uit het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) van de Centrale Justitiële

Documentatie in Almelo. Dit documentatiesysteem bevat gegevens over alle

processen-verbaal die naar aanleiding van misdrijven tegen een persoon zijn

opgemaakt en de wijze waarop deze zaken door het OM of de rechter zijn afgedaan.12

Aan de hand van deze informatie is van elke deelnemer een overzicht gemaakt van

het justitiële verleden, tot aan de datum waarop betrokkene bij het project is

aangemeld. De 'zwaarte' van dit justitiële verleden bepalen we echter niet aan de

hand van het aantal processen-verbaal of de daarin voorkomende (typen) delicten,

maar aan de hand van de afdoeningen. Hierin zijn immers de gepleegde delicten

verdisconteerd; de justitiële reacties vormen een afspiegeling van het criminele

gedrag.

Om de zwaarte van de justitiële reacties tot uitdrukking te brengen, is een onder-

scheid gemaakt in vier categorieën van reacties die in ernst toenemen. De eerste

categorie heeft betrekking op de vraag of de deelnemer 'bekend' is bij justitie,

met andere woorden of er ooit een proces-verbaal tegen hem is opgemaakt. Van

de betrokkenen die één keer of vaker een proces-verbaal hebben gekregen, is

nagegaan - de tweede categorie - of één van deze zaken heeft geleid tot een ver-

oordeling, dus of er een uitspraak is gedaan door de rechter. Indien er sprake is

van een veroordeling, is vervolgens in twee laatste categorieën een verdeling

gemaakt in betrokkenen die niet en wel zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf. Elk van de deelnemers is ingedeeld in één van de vier categorieën

(zie tabel 7, kolom'totaal').

De grootste categorie betreft deelnemers die minstens één keer een onvoorwaarde-

lijke vrijheidsstraf hebben ondergaan. Dit betekent dat bijna de helft (48%) van de

in begeleiding genomen cliënten een relatief zware justitiële achtergrond heeft. De

overigen hebben nooit een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd gekregen, om

redenen dat er nimmer proces-verbaal is opgemaakt (13%), een proces-verbaal niet

heeft geleid tot een veroordeling (17%) of een veroordeling tot andere straffen heeft

geleid dan een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (22%).

Bij het maken van een indeling in deelnemers die een vrijheidsstraf hebben onder-

gaan, en deelnemers die geen vrijheidsstraf hebben gehad (geen detentie- of

justitieverleden), wordt duidelijk dat deze groepen deelnemers vrijwel even groot

zijn (resp. 48% en 52%). Er zijn dus bijna evenveel deelnemers met een 'zwaar' als

met een 'licht' justitieel verleden.

12 Overtredingen blijven buiten beschouwing, evenals misdrijven die niet hebben geleid tot een door OM

of rechter afgedaan proces-verbaal.
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Tabel 7: Justitiële achtergrond van deelnemers per project'

justitiële categorie Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden totaal

aantal % aantal Wo aantal % aantal % aantal % aantal

geen proces-verbaal

(onbekend in JDS")

wel pv, geen

veroordeling

wel veroord., geen

onvrw. vrijh.straf

wel onvoorw.

vrijheidsstraf

totaal
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Ma

5 9 - - 13 33 18 13

11 19 2 20 2 18 10 25 25 17

19 33 3 30 1 9 9 23 32 22

23 40 5 50 8 73 24 100 8 20 68 48

58 100 10 100 11 100 24 100 40 100 143 11 00

Hoewel het absolute aantal per cel klein is, zijn omwille van de vergelijkbaarheid van de categorieën en

projecten de gegevens gepercenteerd.

Zoals eerder vermeld (paragraaf 2.3) konden van 9 jongeren de persoonsgegevens niet geverifieerd worden.

Deze jongeren blijven onbekend binnen het JDS waardoor zij wellicht ten onrechte zijn beschouwd als iemand

zonder justitiële contacten.

Als we de projecten echter afzonderlijk bekijken, dan blijken de deelnemers uit de

categorieën niet gelijkelijk over de projecten te zijn verdeeld (zie tabel 7).

Geen proces-verbaal

Alleen in Den Haag en Leiden heeft een deel van de begeleidingen betrekking op

jongeren die geen justitiële antecedenten hebben. Ofwel, tegen deze jongeren is

nooit een proces-verbaal inzake een misdrijf opgemaakt dat naar het OM is doorge-

stuurd. Leiden telt relatief veel van zulke deelnemers: een derde van alle deelnemers

is op het moment van aanmelding niet met justitie in aanraking is geweest.

Wel proces-verbaal, geen veroordeling

Het aantal begeleide jongeren dat geen justitieel verleden heeft, is dus beperkt.

Tegen het merendeel is ooit proces-verbaal (pv) opgemaakt. Per persoon blijkt het

aantal pv's te variëren van 1 tot 90. Bij een relatief groot deel van de deelnemers

blijkt het om first-offenders te gaan: jongeren die bij binnenkomst in het project één

pv op hun naam hebben staan. Van de jongeren tegen wie pv is opgemaakt, betreft!

het deel first-offenders in zowel Den Haag, Leiden als Zaanstad ruim een kwart;

Deventer en Groningen kennen geen first-offenders. De meeste deelnemers hebben

echter vaker dan eenmaal met justitie te maken gehad. De jongeren in Den Haag

hebben gemiddeld? pv's op hun naam staan; in Deventer gemiddeld 10; in Zaan-

stad 8; Groningen 48; en Leiden 2.

Een pv heeft niet altijd tot gevolg dat de verdachte ook veroordeeld wordt. Voor

circa één op de vijf begeleide jongeren heeft een pv nooit geleid tot een veróorde-
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ling maar is de zaak door het OM afgedaan (door middel van een sepot, voeging of

transactie). Zoals in tabel 7 is te zien, betreft dit in verhouding veelal de jongeren

in het Leidse-project.
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Wel veroordeling, geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

Het grootste deel van de deelnemers is ooit veroordeeld voor strafbare feiten. Het

aantal veroordelingen varieert per persoon van 1 tot 21. Het gemiddelde aantal

veroordelingen van de deelnemers in Den Haag is 2; Deventer 4; Zaanstad 2;

Groningen 13; Leiden 1. Voor een deel van deze deelnemers (32 van de 143) heeft

de veroordeling echter niet geleid tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Het

zijn in verhouding vooral de projecten in Den Haag en Deventer waar een groot

deel van de begeleide jongeren (een derde) tot de categorie jongeren behoort die

weliswaar één of meer keer is veroordeeld, maar voor wie dit nooit een vrijheidsstraf

tot gevolg heeft gehad. In mindere mate zijn deze jongeren vertegenwoordigd in

Leiden en Zaanstad.

Wel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf

De deelnemers in deze laatste categorie hebben te maken gehad met de meest

vergaande vorm van justitiële afdoening: hun is een (of meer) onvoorwaardelijke

vrijheidsstraf(fen) opgelegd. Eén op de vijf jongeren uit Leiden behoort tot deze

categorie. Daarnaast heeft ongeveer de helft van, de jongeren uit Den Haag en

Deventer, en het grootste deel van de jongeren uit Zaanstad vrijheidsstraf(fen)

ondergaan. Het is duidelijk dat de deelnemers van het project in Groningen de

zwaarste groep vormen. De justitiële documentatie wijst uit dat alle deelnemers te

maken hebben gehad met onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen. Iedere cliënt in

Groningen blijkt hiertoe minstens drie keer te zijn veroordeeld, terwijl het gemid-

delde aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen voor de totale deelnemersgroep

10 bedraagt. In Den Haag en Deventer is het gemiddelde aantal onvoorwaardelijke

vrijheidsstraffen 1, in Zaanstad 2 en in Leiden minder dan 1.

Hoewel gevangenisstraf kan worden beschouwd als een indicatie voor de justitiële

zwaarte van de deelnemersgroep, is het een ruim criterium omdat de lengte van

de detentieperiode variabel is. Wanneer we de gemiddelde duur van de onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf bekijken, dan zijn er duidelijke verschillen tussen de

projecten. De cliënten in Groningen hebben op het moment dat zij het project

instromen, een gemiddelde vrijheidsstraf van 67 maanden achter de rug. Voor de

jongeren die in Zaanstad worden begeleid beloopt de gemiddelde duur van de

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 12 maanden terwijl deze voor de jongeren in

Deventer 6 maanden is. In Den Haag en Leiden is de gemiddelde duur van de

opgelegde vrijheidsstraf(fen) respectievelijk 4 maanden en 1 maand.

Wat kunnen we hieruit opmaken, met het oog op onze vraag naar de 'justitiële

zwaarte' van de bereikte en beoogde doelgroep? Voor een antwoord op deze vraag

zal de justitiële achtergrond van de bereikte doelgroep, dat wil zeggen de deel-
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nemers, worden vergeleken met de justitiële kenmerken van de beoogde doelgroep

zoals geformuleerd in de doelstellingen van de projecten.

De justitiële gegevens laten zien dat het project Leiden in geringe mate deelnemers
begeleid die een criminele carrière hebben ontwikkeld. Hoewel er jongeren zijn

ingestroomd met een forse justitiële 'staat van dienst', ligt het accent op jongeren

die niet zijn veroordeeld of geen justitiecontacten hebben gehad. Dit is conform de

doelstelling van het project waarin zowel first-offenders tot de doelgroep worden

gerekend (het project gebruikt het begrip first-offender in de betekenis van: voor

de eerste keer aangehouden door de politie) als jongeren die recidiveren en

verschillende politiecontacten hebben gehad.

De deelnemersgroep in Den Haag bestaat uit zowel jongeren met een relatief licht

justitiële achtergrond als jongeren die ontegenzeglijk hun criminele sporen hebben

nagelaten. Van de jongeren tegen wie pv is opgemaakt, ligt het gemiddelde aantal

pv's op zeven. Hiermee is de justitiële achtergrond van de deelnemersgroep een

goede afspiegeling van de beoogde doelgroep, die omschreven wordt als jongeren

die niet of niet zo vaak met de politie in aanraking zijn geweest èn jongeren tegen

wie ongeveer vijfmaal pv is opgemaakt.

De doelstelling van het project in Deventer is jongeren te begeleiden die minstens

tien strafbare feiten hebben gepleegd. Op grond van de gegevens die in deze para-

graaf zijn gepresenteerd, kan niet worden bepaald hoeveel delicten de deelnemers

hebben begaan. Zoals gezegd, is voor de vaststelling van het justitiële verleden van

de deelnemers niet gekeken naar het aantal gepleegde delicten, maar naar de

justitiële reactie. Gezien het feit echter dat tegen de deelnemersgroep gemiddeld

tien pv's is opgemaakt, dat het project voornamelijk deelnemers telt die ooit

veroordeeld zijn waarvan het merendeel tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf,

lijkt het alleszins aannemelijk dat de beoogde doelgroep is bereikt.

Het leeuwendeel van de deelnemers in Zaanstad heeft - relatief lange - vrijheids-

straffen ondergaan. Hiermee richt het project zich op de vooraf gekozen doelgroep,

te weten jongeren die regelmatig met politie en justitie in aanraking zijn geweest

en van wie op grond van hun criminele antecedenten verwacht mag worden dat zij

- zonder nadere maatregelen - in de toekomst voor ernstige criminaliteitsoverlast

zullen zorgen.

De cliënten van het project in Groningen kenmerken zich door het grote aantal

maanden dat zij gemiddeld in detentie hebben doorgebracht. Het project onder-

scheidt zich daarmee qua justitiële zwaarte van de deelnemersgroep van de andere

projecten. Volgens de doelstelling van het Groningse project bestaat de beoogde

doelgroep uit daders die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de lokale,

ernstige criminaliteit. Voor plaatsing komen in aanmerking onder andere de

personen die binnen een periode van een jaar na het ondergaan van een veroor-

deling tot een gevangenisstraf, opnieuw worden aangehouden voor een ernstig

misdrijf. We mogen ervan uitgaan dat hiermee de gerealiseerde deelnemersgroep

overeenkomt met de beoogde doelgroep en de plaatsingscriteria zoals geformuleerd

in het plan van aanpak van het project.
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Tabel 8: Justitiële achtergrond van niet-ingestroomde jongeren
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justitiële categorie aantal %

geen proces-verbaal (onbekend in JDS) 9 19

wel pv, geen veroordeling 9 19

wel veroordeling, geen onvrw. vrijheidsstraf 11 23

wel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 18 38

totaal 47 100

Voordat we deze paragraaf afsluiten, gaan we nog even terug naar de 47 niet-

ingestroomde jongeren omdat het relevant is om te bekijken wat hun justitiële

achtergrond is. Hebben de niet-ingestroomde jongeren een licht criminele achter-

grond of is er juist sprake van een zwaar justitieel verleden bij de jongeren die niet

in begeleiding zijn genomen? Tabel 8 laat de verdeling zien.

Voor een antwoord op deze vraag hanteren we de eerder toegepaste tweedeling:

jongeren die veroordeeld zijn tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf(fen) en jongeren

zonder detentie- of justitieverleden. Het blijkt dat het merendeel van de niet-inge-

stroomde jongeren (61%) tot deze laatste categorie behoort. Een minderheid van de

niet-ingestroomde jongeren (38%) heeft een zwaar justitieel verleden.

De cijfers maken duidelijk dat de jongeren die uiteindelijk niet aan het project

deelnemen, voornamelijk een licht criminele achtergrond hebben. Al eerder is

geconstateerd dat relatief veel niet-ingestroomde jongeren in een vrijwillig kader

zijn aangemeld en dat jongeren afzien van begeleiding wegens gebrek aan motivatie.

Wellicht heeft een vrijwillige aanmelding voor licht criminele jongeren een te

vrijblijvend karakter om hen aan het project te binden. Of het ten aanzien van licht

criminele jongeren niet mogelijk of geïndiceerd is om een begeleiding op te leggen

in een strafrechtelijk kader, kan uit het onderzoek niet worden opgemaakt.

Resumerend is te stellen dat de vijf projecten grosso modo de categorie jongeren

bereiken die zij op het oog hadden. Tevens valt te constateren dat de projecten van

elkaar verschillen met betrekking tot de justitiële achtergrond van de deelnemers.13

Ieder project heeft deelnemers uit de zwaarste justitiële categorie, namelijk jongeren

die vrijheidsstraf (fen) hebben ondergaan. De aantallen variëren echter per project.

Algemeen gesproken is het justitiële verleden van de deelnemers in het project

Leiden als het minst zwaar te betitelen. De deelnemers van het project in Den Haag

zijn wat betreft justitiële achtergrond tamelijk gedifferentieerd, met een accent op

jongeren die veroordeeld zijn. De projecten in Deventer en Zaanstad begeleiden

13 Op zich is dit niet verwonderlijk gezien het feit dat variatie in doelgroep één van de selectiecriteria was

bij de keuze van te evalueren projecten. Zie paragrafen 1.4 en 3.6.
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overwegend jongeren uit de zwaarste justitiële categorie en verschillen in dit opzicht

weinig van elkaar. De cliënten in het project Groningen hebben onmiskenbaar een

zwaar justitieel verleden.

Het verschil in deelnemersgroepen heeft tot gevolg dat we moeilijk kunnen spreken

over'harde-kernprojecten' in het algemeen. Deze term roept een associatie op met

een justitiële zwaarte die wellicht voor individuele deelnemers, maar niet voor elk

project in z'n geheel lijkt op te gaan. In de huidige rapportage worden daarom de

projecten zoveel mogelijk afzonderlijk besproken, danwel er wordt een onderscheid

aangebracht in justitiële achtergrond van de respondenten.

4.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van het proces van aanmeldingen en

instroom. Dit proces is schematisch afgebeeld in schema 3.

Vanaf de start van de projecten tot en met februari 1996 zijn in totaal 190 personen

bij de vijf projecten aangemeld. De meeste aanmeldingen zijn afkomstig van de

politie en het OM, terwijl daarnaast een groot aantal verwijzingen plaatsvindt door

de reclassering en de Raad voor de kinderbescherming. De meerderheid van de

aanmeldingen heeft een vrijwillig karakter, wat wil zeggen dat er geen justitiële

beslissing aan ten grondslag ligt.

Niet iedere aanmelding leidt echter tot begeleiding en hiermee tot instroom in de

projecten: 47 jongeren (een kwart van de aanmeldingen) zijn niet in begeleiding

genomen. De belangrijkste reden hiervan is dat bij de jongere de motivatie voor

projectdeelname ontbreekt. De niet-ingestroomde jongeren zijn relatief vaak op

vrijwillige basis aangemeld en hebben veelal een licht justitiële achtergrond.

Bij 143 jongeren wordt de individuele trajectbegeleiding gestart. In Den Haag zijn

58 jongeren in begeleiding genomen; in Deventer 10; Zaanstad 11; Groningen 24;

en Leiden 40. De instroom blijft hiermee achter bij de verwachtingen. Blijkens de

doelstellingen van de projecten had men meer jongeren willen begeleiden in de

betreffende periode. Er zijn drie indicaties ter verklaring van de tegenvallende

instroom: mogelijk hebben de projecten een weinig realistische schatting gemaakt

waarbij bovendien geen rekening is gehouden met een aantal niet te realiseren

begeleidingen; het netwerk van waaruit de instroom moet komen, functioneert

nog niet optimaal; in de startfase van de projecten lopen afspraken die tot instroom

hadden kunnen leiden, nog niet zoals bedoeld.

De vijf projecten hebben elk een deelnemersgroep met een eigen profiel. In ver-

houding tot de andere projecten is de gemiddelde leeftijd van de deelnemersgroep

in Leiden het laagst (17 jaar) terwijl de problematiek relatief gering is; de gemiddelde

leeftijd van de begeleide jongeren in Den Haag (18 jaar) is niet veel hoger dan die

van Leiden, maar er is sprake van een problematischere woon- en opleidingssituatie.

De deelnemersgroepen in Zaanstad (20 jaar) en Deventer (21 jaar) hebben een

vergelijkbare gemiddelde leeftijd; in verhouding zijn in Zaanstad de woonsituatie
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Schema 3: Aanmeldingen en instroom

47 niet in begeleiding

190 aanmeldingen

C

58 vrijwillig kader

Den Haag 87 ^ Den Haag 42

Deventer 15 143 in begeleiding Leiden 16

64

Zaanstad 15 Den Haag 58

Groningen 24 Deventer 10 - 85 justitieel kader

leiden 49 Zaanstad 11 Den Haag 16

Groningen 24 Deventer 10

Leiden 40 Zaanstad 11

iG 24ron ngen

waarvan 68 met achter- Leiden

grond vrijheidsstraf

24

Den Haag 23

Deventer 5

Zaanstad 8

Groningen 24

Leiden 8

en opleidingsachtergrond van de deelnemers minder gunstig, terwijl in Deventer

vaker sprake is van problematiek ten aanzien van (soft) drugsgebruik. De deel-

nemersgroep in Groningen kenmerkt zich door de relatief hoge gemiddelde leeftijd

(29 jaar); de langdurige harddrugsverslaving bij alle deelnemers en - in sommige

gevallen - psychiatrische stoornissen.

Van de 143 deelnemers is nagegaan wat hun justitiële achtergrond is op het moment

dat zij het project binnenkomen. Het blijkt dat circa de helft (68 van de 143 deel-

nemers) ooit onvoorwaardelijke vrijheidsstraf(fen) kreeg opgelegd; de andere helft

heeft geen detentieverleden. Er zijn dus vrijwel evenveel deelnemers met een zwaar

als met een licht justitiële achtergrond. De deelnemers met een licht en zwaar

justitiële achtergrond zijn echter niet gelijkelijk over de projecten verdeeld. Hoewel

elk project jongeren begeleidt die vrijheidsstraf (fen) hebben ondergaan, zijn

jongeren met deze achtergrond vooral vertegenwoordigd in de deelnemersgroep

van het project in Deventer (50%), Zaanstad (73%) en Groningen (100%). In ver-

houding tot de andere projecten is bij de deelnemersgroep in Den Haag (40%) en

Leiden (20%) het percentage jongeren met een zwaar justitiële achtergrond het

kleinst. Laatstgenoemd project telt relatief veel deelnemers die nooit met justitie

in aanraking zijn geweest.
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De justitiële achtergrond van de deelnemersgroepen komen hiermee overeen met

de doelgroep die de projecten volgens plan wilden bereiken.
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Een deel van de ingestroomde jongeren (58) wordt op vrijwillige basis begeleid. Dit

komt alleen voor bij de projecten in Den Haag en Leiden. De vrijwillige begeleiding

vindt bijvoorbeeld plaats naar aanleiding van probleemgedrag of een verwijzing

door de politie, waardoor een strafrechtelijke basis ontbreekt. Daarnaast gebeurt he

- vooral in Leiden - dat een begeleiding start in een vrijwillig kader maar in een late]

stadium een justitieel kader krijgt doordat de officier van justitie of de rechter de

begeleiding alsnog oplegt.

De meeste van de 143 deelnemers worden in een justitieel kader begeleid (85). In

deze gevallen is de begeleiding vooral opgelegd als een bijzondere voorwaarde bij

schorsing van de preventieve hechtenis of als bijzondere voorwaarde bij een eind-

vonnis. Medewerkers van de vijf projecten zijn van mening dat een projectdeelname

op justitiële basis de beste begeleidingsmogelijkheden biedt vanwege de justitiële

stok achter de deur: indien deelnemers zich niet aan de afspraken houden of zich

aan de begeleiding onttrekken, lopen zij het risico een reguliere straf te krijgen.
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Begeleiding en uitstroom

'Ik heb aan het begin een contract moeten ondertekenen waarin de afspraken

met het project staan vastgelegd. Ik vind contracten nooit leuk want een contrac

is net een belofte: je moet je eraan houden. Houd je je er niet aan, dan ben je

de pineut. Wat ik het mooiste vind van dit project, is dat je bijna alles ook zelf

moet doen. Ze leggen je alleen maar uit waar je naar toe moet, het meeste moet

je zelf regelen. De eerste keer gaat er iemand met je mee maar daarna moet je

het zelf doen.'

'Het is een goed project maar ze zouden nog meer perspectief en meer bege-

leiding kunnen bieden. Ze zouden ex-drugsgebruikers kunnen inzetten want

die weten wat en hoe het moet. Deze mensen hebben meer inzicht in deze

trieste problematiek. Degenen die de regels maken, zitten mijlenver van die

problemen.'

'Maandagavond tot en met vrijdagavond moet je om tien uur thuis zijn. Er wordi

gecontroleerd hoe laatje thuis bent. De begeleider belt soms, of de politie kan

aan de deur komen. Alleen op zaterdag ben je vrij om te doen wat je wilt: dan

mag je zelf weten hoe laat je thuiskomt. Je houden aan de regels is wel moeilijk.

Je bent gewend te doen wat je maar wilt, en nou moet je je in één keer aan heel

veel regels houden. Dat is een heel grote stap. Maar ik probeer mijn best te doen

Ik denk dat dat controleren wel nodig is maar ik vind het wel vervelend.'

'Ik heb het project volgens planning afgerond. Ik heb toch weten vol te houden;

mijn missie is volbracht. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Trots? Ja zeker,

trots en er sterker van geworden.'

'Het project beoordeel ik met een 7, maar niet de begeleider: hem zou ik een

dikke 10 willen geven.'

In het voorgaande hoofdstuk is onder meer beschreven hoeveel cliënten bij elk van

de projecten zijn binnengekomen en in begeleiding genomen.14 Ook werd daar

uiteengezet om welke redenen bepaalde cliënten die werden aangemeld, niet

werden begeleid. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de projecten daadwerkelijk

aan begeleiding te bieden hebben: wat gebeurt er nadat een cliënt in een project is

14 Gedurende de onderzoeksperiode namen de 5 projecten 143 cliënten in begeleiding; 47 aanmeldingen

resulteerden om diverse redenen niet in begeleiding (zie hoofdstuk 4).
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opgenomen? Hoe intensief is bijvoorbeeld de begeleiding in werkelijkheid, wat voor

activiteiten worden er door de trajectbegeleiders ontplooid en is er in de praktijk

sprake van een duidelijk verschil in aanpak tussen de verschillende projecten of

betreft het alleen een 'papieren' verschil?

De volgende kwestie is dan hoeveel van de bij de projecten ingestroomde cliënten

hun projectdeelname met - een redelijke mate van - succes. beëindigen en welke

factoren daarbij een rol gespeeld kunnen hebben. De mate waarin en redenen waar-

om sommige cliënten vroegtijdig afhaken, zijn aspecten die wellicht zicht kunnen

verschaffen op de mate van effectiviteit van een specifieke aanpak.

Zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet, zijn er twee versies van één vragenlijst gebruikt

om een en ander te kunnen beantwoorden. Deze vragenlijsten worden kortweg aan-

geduid als de 'lange' en de 'korte' lijst. Terzake van circa één op de drie cliënten is

een lange vragenlijst afgenomen (tabel 9 in bijlage 2 geeft de verdeling van lange en

korte lijsten over de projecten). De vragenlijsten zijn beantwoord door de betrokken

trajectbegeleiders van de diverse projecten. De term 'beantwoord' doet wellicht

enigszins tekort aan de wijze waarop de vragenlijsten werden afgenomen. Zeker

waar het de inhoud en de afsluiting van de begeleiding betrof, is uitvoerig doorge-

vraagd naar concrete en aanwijsbare resultaten op deze vlakken; een persoonlijke

beoordeling van de trajectbegeleider volstond niet.

In hetgeen volgt wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de inhoud van de

begeleiding en de resultaten bij de uitstroom. De paragraafindeling van het hoofd-

stuk is in eerste instantie gebaseerd op het begeleidingsproces; waar nodig is binnen

de verschillende secties een onderscheid naar project aangebracht.

5.1 Aanvang van de begeleiding: afspraken en doelen

Aan het begin van het begeleidingstraject werden er zo goed als altijd, namelijk met

98% van de begeleide cliënten, afspraken gemaakt inzake concrete doelen waarnaar

zou worden gestreefd. Uit tabel 9 is af te lezen dat er - ondanks de verschillen in

deelnemersgroepen - relatief weinig verschillen zijn tussen de projecten in de mate

waarin veranderingen op diverse leefgebieden, zoals opleiding en arbeid, als doel

worden gesteld bij de aanvang van de begeleiding.

Hieronder worden de voornaamste uitkomsten en opvallendste afwijkingen be-

handeld; voorzichtigheid blijft echter geboden bij de interpretatie. Omdat het in

absolute zin om kleine aantallen gaat, komen aanzienlijke afwijkingen in percen-

tuele zin nogal gemakkelijk tot stand. Deze behoeven evenwel geen significante

betekenis te hebben.

Het vinden van een school of opleiding, het op school houden, het verminderen

van spijbelgedrag danwel het verbeteren van schoolresultaten worden door alle

projecten uitgezonderd het Groningse bij gemiddeld vier van de vijf cliënten als doel

genoemd; in Groningen wordt dat bij ongeveer de helft van de cliënten genoemd als
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Tabel 9: Aantal gestelde doelen per project
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doel aantal malen dat het doel werd genoemd

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen" Leiden

vinden/behouden school/opleiding

vinden/behouden werk

geen politiecontacten

geen justitiecontacten

sociale vaardigheden verbeteren

gedragsverandering

contact ouders/familie

vinden/behouden huisvesting

financiën regelen

verslaving (drugs/gokken)

beheersbaar maken/stoppen

vrijetijdsbesteding structureren

aantal begeleide cliënten

44 7 8 11 36

25 8 8 12 26

54 10 10 18 30

49 8 9 18 25

12 7 5 6 16

9 9 8 10 33

13 7 6 7 33

11 5 8 16 10

24 9 9 11 9

3 9 5 19 5

42 10 8 5 16

58 10 11 24 40

Betreft uitsluitend het reclasseringstraject (zie hoofdstuk 3).

doel. Dit hangt waarschijnlijk samen met de verhoudingsgewijs hoge leeftijd van het

cliëntenbestand in het Groningse project (29 jaar, zie paragraaf 4.4).

Dikwijls noemden de trajectbegeleiders het vinden van een baan als doel in één

adem met scholing. Vermoedelijk houdt dit verband met het zoeken naar dagelijkse

bezigheden, die de aspecten opleiding en arbeid in zich verenigen. Samen met het

project uit Den Haag, scoort Groningen eveneens wat lager dan de overige projecten

op het vinden van een baan of een (werk)stage als doelstelling. Dit doel wordt door

de projecten in Deventer, Zaanstad en Leiden inzake circa 70% van de cliënten

geformuleerd, terwijl Groningen en Den Haag het voor minder dan de helft van

de betrokkenen als doel beschouwt.
Ook hier is de tweedeling voor een deel verklaarbaar uit de leeftijd van de cliënten.

Daar komt nog bij dat het cliëntenbestand van het Groningse project een'zware'

deelnemersgroep vormt, waarvoor het gezien de problematiek, relatief moeilijk zal

zijn werk te vinden.

Het voorkómen van - negatieve - contacten met politie en justitie staat, zoals te

verwachten viel, voor alle cliënten hoog op de lijst van te bereiken doelen. Deze

doelstellingen werden expliciet opgelegd aan ongeveer drie kwart tot alle cliënten.

We mogen er vrijwel vanzelfsprekend van uitgaan, dat in de gevallen waar deze

doelen niet expliciet werden genoemd, ze impliciet altijd als einddoel een belang-

rijke rol op de achtergrond spelen.
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Navraag leert dat de doelen gedragsverandering en sociale vaardigheden inhoude-

lijk gezien nauwelijks verschillen. Processen die begeleiders van het ene project

onder de noemer gedragsverandering scharen, plaatsen anderen onder het kopje

'verbeteren sociale vaardigheden'. Meer in concreto wordt door de betrokkenen

gedoeld op verbeteringen in het omgaan met anderen, beleefdheid en communica-

tieve vaardigheden. Ook zaken als assertiviteit, het leren beheersen van agressief

gedrag, leren omgaan met kritiek en zaken bespreekbaar kunnen maken worden

nogal eens genoemd. Ten slotte noemen de begeleiders als deel van dit doel het

leren van verantwoordelijkheid, zich aan afspraken en regels te houden, rekening

te houden met anderen en zich bewust te worden van het eigen gedrag en de

consequenties daarvan. 1

Bijeengenomen blijkt dat doelen op het terrein van gedragsverándering en sociale

vaardigheden in het Haagse project percentueel het minst vaak worden gesteld

(circa 30%). In Deventer, Zaanstad en Leiden worden verbeteringen op de genoemde

terreinen noodzakelijk geacht bij circa 8 op de 10 deelnemers, bij het project in

Groningen bij bijna de helft van de cliëntèle. Overigens is Groningen het enige

project waar opname in een forensisch psychiatrische kliniek een enkele maal als
doel (en niet als middel) wordt genoemd.

Werken aan het contact met de ouders en/of andere familieleden is een activiteit

die voornamelijk de cliënten van het project in Leiden en dat van Deventer ten doel

gesteld krijgen (circa 80%). In Leiden vormt dit dan ook een specifiek onderdeel van

de methodiek; er wordt in principe altijd contact opgenomen met de ouder(s) of

verzorger(s) van de cliënt. Ten aanzien van de klantenkring van de projecten in Den

Haag, Groningen en tot op zekere hoogte ook Zaanstad worden, zo lijkt het, minder

problemen op dit gebied gesignaleerd; in ieder geval is verbetering van de contacten

hier minder regelmatig een doel (25%-55%). Soms denkt men dat te bereiken door

de cliënt zelfstandiger te doen worden ten opzichte van de ouders. In individuele

gevallen worden unieke doelen gesteld, zoals het motiveren van ouders om hun.

zoon in een internaat te plaatsen.

In Groningen en Zaanstad geldt juist het regelen van huisvesting vaker als doel-

stelling (70%) dan in de andere drie projecten (20%-50% van de cliënten). In de

overgrote meerderheid van de gevallen gaat het om het opsporen van geschikte

(zelfstandige) woonruimte; het regelen van of het motiveren tot uithuisplaatsing

komt in incidentele gevallen ook voor.

Voor veel cliënten van Deventer en Zaanstad vormen de financiën een probleem

waaraan dient te worden gewerkt (85%); in Groningen, Leiden en Den Haag treedt

deze problematiek aanzienlijk minder op de voorgrond (25%-45%). De financiële

problemen vloeien veelal voort uit het ontbreken van middelen voor levensonder-

houd; het doel is kortom te zorgen voor een inkomen en een schuldsanering. Boven-

dien dienen de cliënten te leren omgaan met geld teneinde te voorkomen dat de

betrokkenen onmiddellijk weer in dezelfde situatie terechtkomen.
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De aanpak van verslavingsproblemen - soms gokken, maar vooral drugsverslaving -

is voor veel cliënten in Deventer en Groningen een doelstelling (circa 85%); voor de

deelnemers van de projecten in Zaanstad (45%), Leiden en Den Haag (10%) geldt dit

in aanmerkelijk mindere mate. Deze verschillen vloeien waarschijnlijk voor een deel

voort uit het gegeven dat (hard)drugsverslaving expliciet als contra-indicatie geldt

voor deelname aan de laatstgenoemde 2 projecten. Ofschoon in Deventer zware

drugsverslaving - er wordt vooral gedoeld op harddrugs - waarschijnlijk als contra-

indicatie voor participatie geldt, stromen er toch nogal wat cliënten binnen die in

enigerlei vorm problemen met drugs hebben, gezien de regelmaat waarmee de

aanpak van drugsgebruik in dat project als doel wordt aangegeven (zie paragraaf 4.411

In de Haagse en Zaanse projecten, maar ook in het project te Deventer, staat het

vinden van een gestructureerde vorm van vrijetijdsbesteding, doorgaans in de vorm

van sportactiviteiten in georganiseerd (club)verband, meer op de voorgrond; voor

drie kwart tot alle cliënten in deze projecten is dat één van de doelen. In Leiden en

Groningen krijgt dit doel minder aandacht (resp. 40% en 20%). Het uiteindelijke

achterliggende oogmerk is uiteraard het doorbreken van de huidige lifestyle van

de cliënt.

5.2 Inhoud van de begeleidingsactiviteiten

u

Het moge duidelijk zijn dat de begeleiders, in samenspraak met hun cliënten, zich

ten doel stellen de leefsituatie van de betrokkenen op diverse gebieden te verbeteren.

In het kader van het onderzoek is getracht na te gaan wat de activiteiten die worden

ondernomen om de gestelde doelen te bereiken, nu precies inhouden. Een algemene

conclusie die uit de interviews naar voren komt, is dat nogal wat activiteiten 'multi

functioneel' van aard zijn: zij dienen meerdere doelen. Daarmee is overigens niet

gezegd, dat bepaalde activiteiten bewust de voorkeur krijgen omdát zij multifunctio-

neel zijn; veeleer is het zo, dat vanwege de samenhang in problematieken die de

cliënten ervaren, vele begeleidingsactiviteiten positieve effecten zouden kunnen

hebben op meer dan één van de gestelde doelen. Bijgevolg was het voor de geïnter-

viewden soms wat moeilijk om bepaalde begeleidingsactiviteiten te categoriseren

als zijnde uitgevoerd met het oog op een specifiek doel. Niettemin willen wij in

deze paragraaf een beeld proberen te schetsen van de per doelstelling ontplooide

begeleidingsactiviteiten. Evenals in het voorgaande gedeelte, worden projecten

slechts dan apart besproken, als zij qua werkwijze in belangrijke mate afwijken van

het algemene profiel. Ten slotte dient nog te worden opgemerkt, dat het van belang

is in het oog te houden dat de begeleidingsactiviteiten voor het project in Groningen

alleen betrekking hebben op het reclasseringstraject. De medewerkers van het

Groningse project ontwikkelden namelijk geen begeleidingsactiviteiten gedurende

de periode(s) dat cliënten in het politietraject zaten (zie hoofdstuk 3).
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School/opleiding

De begeleidingsactiviteiten die de diverse projectmedewerkers hebben ondernomen

om de doelen op het vlak van scholing en opleiding te verwezenlijken, zijn tamelijk

eenvoudig in een beperkt aantal punten samen te vatten.

- Cliënten die nog op school zitten, worden min of meer intensief gecontroleerd

op aanwezigheid tijdens de lesuren. In de meeste gevallen heeft deze controle

evenwel een tamelijk passief karakter. Met de opleidende instantie is afge-

sproken dat zij contact opnemen met de trajectbegeleider wanneer de cliënt

in kwestie niet is komen opdagen. Naar de mening van de geïnterviewden

functioneert een dergelijk systeem van afspraken voldoende.

- Het project biedt ondersteuning, bemiddelt en begeleidt bij het zoeken naar

een school danwel opleiding, helpt bij het maken van een schoolkeuze en bij

praktische zaken als ervoor zorgen dat een cliënt wordt aangemeld (of zich

aanmeldt) bij de gekozen opleiding.

- Het project bemiddelt bij of onderhandelt met de school of het opleidings-

centrum teneinde te voorkomen dat de cliënt van school wordt verwijderd.

- De begeleiders trachten de cliënten via gesprekken en het maken van afspraken

te motiveren en stimuleren om terug naar school te gaan of om weer een
opleiding te gaan volgen.

- Het project zorgt ervoor dat de cliënten een beroeps- en scholingsmogelijk-

hedentest kunnen doen (o.a. in een dagtrainingscentrum).

Het project in Zaanstad hanteert als uitgangspunt dat deelnemers eerst een kwartaal

in een dagtrainingscentrum (DTC) worden geplaatst. In het kader van het DTC wordt

bijvoorbeeld bekeken wat de arbeids- en scholingsmogelijkheden van de betrokken

cliënt zijn. Naast deze oriëntatie kan worden gezorgd voor bijvoorbeeld aanmelding

bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) en het Jeugdwerkgarantieplan (JWG), het

opsporen van stageplaatsen, plaatsing in lokale 'arbeidstoegeleidingsprojecten' en

kan de cliënt - zoals een begeleider het uitdrukte -'snuffelen aan werk'.

Omdat het Groningse project nogal afwijkt wat betreft de gemiddelde leeftijd van het

cliëntenbestand, is het percentage cliënten ten behoeve waarvan activiteiten op het

gebied scholing/opleiding werden ontplooid, kleiner dan in de overige projecten.

Inhoudelijk zijn de activiteiten evenwel niet wezenlijk anders dan wat de andere

projecten op dit terrein uitvoeren.

Werk

Enigszins generaliserend kan worden gesteld dat een deel van de activiteiten, die

onder de noemer van het leefgebied 'werk' worden verricht, samenvallen met de

activiteiten op het terrein 'scholing'. Zo zijn aangelegenheden als de inschrijving

bij het GAB en aanmelding inzake het JWG ook onder het kopje 'school/opleiding'

genoemd. In Zaanstad speelde het DTC in het eerste kwartaal van de begeleiding

weer een rol en wel door het aanbieden van arbeidstraining en een test met

betrekking tot de arbeidsmogelijkheden.
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De begeleiders helpen hun cliënten actief bij het vinden van werk, bijvoorbeeld

door bemiddeling. Maar de cliënten moeten soms ook - op instigatie van de traject-

begeleider - zelf initiatief tonen; zij dienen bijvoorbeeld zelfstandig contact te

leggen met uitzendbureaus en andere werkaanbieders. Verder worden de cliënten

ondersteund bij het schrijven van sollicitatiebrieven en worden zij voorbereid op

het voeren van sollicitatiegesprekken.

In Deventer is het voor cliënten die bij de binnenkomst in het project geen duidelijke

dagbesteding hebben, gebruikelijk ze te laten meedraaien in een lokaal werkproject

onder leiding van een werkmeester; zo kan de betrokkene vast wennen aan een

arbeidsritme, in afwachting van plaatsing in bijvoorbeeld een JWG-baan. Een

enkeling kwam via het JWG op een leerwerkplaats terecht en van daaruit op een

opleiding in het leerlingwezen. Anderen vonden via het GAB en/of uitzendbureaus

(tijdelijk) werk. In Den Haag wordt veel gebruikgemaakt van de 'Leerwerkbank'.

Cliënten worden daarheen gestuurd om onder andere dagritme op te doen en

erachter te komen wat ze nu eigenlijk willen en kunnen op het gebied van scholing/

opleiding en arbeid.

Ook in het project in Groningen bestaan de activiteiten veelal uit het op zoek gaan

naar (vrijwilligers)werk, een leer-/werkproject of een 'Melkertbaan'. In een enkel

geval moet de cliënt eerst worden opgenomen in een ontwenningskliniek, en

vervolgens herkeurd, alvorens naar werk kan worden gezocht.

Politie- en justitiecontacten

Gevraagd naar de activiteiten inzake het aspect politiecontacten, beperken de

geïnterviewde begeleiders zich dikwijls tot de uitspraak dat alle overige activiteiten

er al op zijn gericht hernieuwde (negatieve) politiecontacten van de cliënten te

voorkomen. Toch zijn er ook wel activiteiten te onderkennen, waarvan kan worden

verondersteld dat zij direct preventief van aard zijn op dit punt.

In een aantal gevallen maken de betrokken begeleiders er gewag van, dat zij politie-

informatie gebruiken om de cliënt te kunnen controleren op recidive. Ook worden

cliënten door de politie in de gaten gehouden wanneer zij zich in de stad op straat

ophouden.

Naast dit type preventieve controle, geven de begeleiders te kennen in bepaalde

gevallen nog een andere benadering te hanteren om cliënten niet te laten terug-

vallen in criminele gedragingen - en daarmee hernieuwde politiecontacten op

te doen - namelijk het voeren van gesprekken met de cliënten om hun inzicht te

verschaffen in de gevolgen van hun criminele daden voor zowel de slachtoffers

als henzelf.

In het Zaanse project hebben de cliënten tamelijk frequent contact met de politie,

maar dan wel naar aanleiding van het 'politie adoptie project' (PAP). In het kader van

het PAP dienen zij zich met enige regelmaat te melden op het politiebureau. Boven-

dien vinden er gesprekken plaats tussen cliënt en de politie over het delictgedrag

van de betrokkene; dit alles met het oog op recidivepreventie.
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Door het project in Leiden wordt melding gemaakt van één cliënt die bezoeken

aan de politie heeft gebracht. Daar kreeg hij de meldkamer en de schietbaan te

zien en werd in contact gebracht met de wijkagent. Volgens de begeleider hebben

deze activiteiten de visie van de betrokken cliënt op de politie in positieve zin

bijgesteld.

In Groningen is het de bedoeling dat de projectmedewerkers in regelmatig contact

staan met de politie om informatie uit te wisselen inzake de cliënten. Zodoende zou

de politie de cliënt op straat en thuis op zijn gedragingen kunnen aanspreken en

zouden de bij het reclasserings- en politietraject betrokken begeleiders weten wat

er speelt. Uit de gesprekken is gebleken dat dit contact niet altijd even goed van de

grond kwam; de mate van succes was vooral afhankelijk van de beschikbaarheid en

mate van inzet van de individuele SDA-rechercheur (zie verder paragraaf 5.3.3). In

andere gevallen was er echter wel geregeld contact tussen het project en de politie,

en zocht de politie op haar beurt met enige regelmaat contact met de cliënt. Boven-

dien hield de politie terzake van cliënten van het project een extra oogje in het zeil.

Een enkele maal wordt er door de Groningse projectmedewerkers melding gemaakt

van 'negatieve' politiecontacten van cliënten, bijvoorbeeld een waarschuwing in

verband met weglopen uit een instelling of delictgedrag.

Ten aanzien van het aspect justitiecontacten wordt door de geïnterviewde bege-

leiders een scala aan begeleidingsactiviteiten opgesomd. Deze activiteiten lopen,

ook binnen projecten, sterk uiteen; bijgevolg is er voor individuele projecten geen

duidelijke lijn aan te geven. De betrokken trajectbegeleiders hebben zich wat betreft

justitiecontacten onder meer bezig gehouden met:

- het in gang zetten van, bemiddelen en controleren bij de uitvoering van

taakstraffen;

- het stimuleren van de bewuste cliënt bij het volbrengen van de taakstraf;

- het verzorgen van een rapportage (trajectverslag) ten behoeve van het 0m

danwel voor de rechtbank;

- het hebben van een gesprek met de cliënt over de zitting en over de strafmaat;

- het onderhouden van contacten met de advocaat, het ministerie van Justitie en

het parket;

- het verzorgen van maandelijkse rapportages aan de officier van justitie (ovj) en

het regelen van boetes (financieringsregeling).

Sociale vaardigheden en gedrag

Zoals gezegd, blijken de begeleiders activiteiten aangaande de levensgebieden

'sociale vaardigheden' en 'gedrag' veelal onder één noemer te scharen. Dit is

nauwelijks verwonderlijk, omdat verwacht mag worden dat, bijvoorbeeld,

verbeterde vaardigheden op het sociale vlak gerelateerd zijn aan het gedrag

dat iemand vertoont.

In de vorige paragraaf is reeds vermeld, dat het project in Den Haag verhoudings-

gewijs minder vaak dan de andere projecten veranderingen op de terreinen sociale

vaardigheden en gedrag als doel van de begeleiding definieerde. Dat deze dimensie
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daar minder aandacht krijgt (of vereist) komt niet alleen tot uiting in de frequentie

waarmee dit doel wordt gekozen; we zien het ook terug in de inhoudelijke kant van

de activiteiten op dit gebied. In een enkel geval wordt aangegeven dat de betrokken

cliënt een training buiten het project is aangeboden (voor zover bekend echter

zonder succes), maar verder is er op dit terrein, afgezien van een incidenteel gesprek

met een tweetal cliënten, vooralsnog nauwelijks of geen actie ondernomen.

In Deventer kent de begeleiding inzake sociale-vaardigheids- en gedragsverandering

twee kanten. Enerzijds worden motiverende gesprekken gevoerd met cliënten, waart

in ook concrete afspraken worden gemaakt die de betrokkene moet nakomen. Zo

wordt bijvoorbeeld met de cliënt die de neiging vertoont steeds de aanwezigheid van

anderen te zoeken, afgesproken dat hij 's avonds eens een keer alleen thuisblijft, en

andersom dat de cliënt die in een sociaal isolement verkeert, eens iemand uitnodigt

om bij hem te komen eten. Ook oefenen via rollenspel behoort tot de mogelijk-

heden. Anderzijds worden cliënten doorverwezen naar een regionaal instituut voor

ambulante geestelijke gezondheidszorg (Riagg); het project houdt naar eigen zeggen

vervolgens contact met die instelling met betrekking tot de vorderingen die worden

geboekt. In een enkel geval krijgt een cliënt een training sociale vaardigheden, of

wordt hij tewerkgesteld in een lokaal werkproject of elders; de werkgevers dienen

als rolmodel en leveren feedback aan zowel de deelnemer als aan de project-

medewerker.

De cliënten van het project in Zaanstad bij wie verbeteren van de sociale vaardig-

heden doelstelling was, hebben allen een training gehad op dat vlak. Deze sociale-

vaardigheidstraining gebeurde in het kader van de plaatsing in het DTC-programma.

Naast deze training geven de geïnterviewde trajectbegeleiders te kennen, dat op het

DTC ook aandacht is besteed aan gedragsmatige kenmerken die problemen kunnen

oproepen, onder meer door het gebruik van een 'zelfconfrontatiemethode' om de

sterke en zwakke punten van de cliënt in kwestie te bepalen. Ook gaat de attentie

uit naar prozaïsche zaken als het afleren van zwerfgedrag, het aanleren van een

dagritme en het leren nakomen van afspraken.

Waar in de begeleiding aandacht is besteed aan sociale vaardigheden en gedrag,

bestond de aanpak van het project in Groningen voornamelijk uit het voeren van

gesprekken. Het doel van die gesprekken werd in de wandeling omschreven als

'proberen inzicht te geven'. De cliënt werd bijvoorbeeld aangesproken op attitude

en taalgebruik. Eén cliënt werd aangemeld voor een sollicitatietraining; op het

moment dat het interview met de trajectbegeleider plaatsvond, was daarmee

evenwel nog geen aanvang gemaakt.

Ook in Leiden omvatte de begeleiding aangaande gedrag en sociale vaardigheden

het periodiek voeren van gesprekken met de bedoeling de cliënt begrip te doen

krijgen van zijn situatie en (de consequenties van zijn) gedrag. Daarbij werd

bijvoorbeeld aandacht besteed aan de achtergronden van agressief gedrag van de

betrokkene, of aan de invloed van de vriendenkring. Verder kregen de cliënten in

de loop van de gesprekken geregeld taken opgedragen. Enkele voorbeelden: het

opstellen van een sollicitatiebrief of de opdracht tijdens interactie met anderen
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met gedrag te experimenteren en de eigen bevindingen terug te rapporteren aan
het project.

76

Contacten met ouders en belangrijke anderen

In de benadering van de begeleiders op het punt van de verbetering van de con-

tacten van de cliënten met hun ouders en belangrijke anderen, vertoonden de vijf

projecten veel overeenkomsten. Meestal was het doel het herstellen van het contact

tussen de betrokken partijen. In individuele gevallen was het doel echter juist het

zelfstandiger maken van de cliënt ten opzichte van - meestentijds - de ouder(s). Hoe

dan ook, de begeleidingsactiviteiten zijn eenvoudig als volgt samen te vatten:

- het voeren van gesprekken met de cliënt en maken van afspraken met de cliënt

over de omgang met zijn ouder(s);

- het bieden van ondersteuning alsmede bemiddeling bij het oplossen van

problemen (ook tussen de ouders van de cliënt onderling) en het leggen en

onderhouden van contacten met de ouder(s) van de cliënt;

- aanwezigheid bij ontmoetingen en gesprekken van ouder(s) en/of eventuele

familieleden met de cliënt;

- het betrekken van andere familieleden bij het aanhalen of soms ook losweken
van de relatie met de ouder(s).

Uiteraard is er zo nu en dan een cliënt die te stellen heeft met een bijzondere

problematiek. Er werd bijvoorbeeld één geval aangehaald, waarbij zich problemen

voordeden naar aanleiding van adoptie; de begeleiding richtte zich hier op het

herstellen van het contact met de biologische ouders van de cliënt. Dergelijke

problematieken behoren echter tot de uitzonderingen.

Huisvesting

Ook in de aanpak op het gebied van huisvesting vertonen de vijf projecten weinig

structurele verschillen. Dit is wellicht verklaarbaar uit het feit dat de projecten, wat

dit onderwerp aangaat, in hoge mate afhankelijk zijn van hetgeen andere instanties

(toevallig) te bieden hebben. Het project in Groningen vormt op deze gedachten-

gang een uitzondering; daar is geregeld dat cliënten recht hebben op een

zogenoemde SDA-woning.

In grote lijnen worden de volgende activiteiten ontplooid om voor cliënten, waar

nodig, huisvesting in enigerlei vorm te regelen:

- de cliënten worden via gesprekken geïnformeerd inzake huisvestingsmogelijk-

heden en gestimuleerd om zelf actie te ondernemen op dit gebied;

- de cliënten worden concreet geholpen bij het vinden van huisvesting danwel

begeleid wonen (er wordt voor hen bij allerlei instanties geïnformeerd naar de

huisvestingsmogelijkheden, er worden formulieren ingevuld, bijvoorbeeld ten

behoeve van inschrijving als woningzoekende).

Daarnaast wordt een breed spectrum aan sterk individueel georiënteerde activi-

teiten ontplooid door de begeleiders; een uniforme aanpak per project is daarin niet

te onderscheiden. Sommige cliënten worden in een crisisopvangcentrum geplaatst
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met de intentie hen op langere termijn zelfstandig of begeleid te laten wonen. Voor

anderen wordt een onderkomen gezocht of gevonden bij een familielid, een pleeg-

gezin of een vakinternaat.

Een enkeling werd voor kamertraining aangemeld bij het Leger des Heils, een

ander kreeg een zelfstandige (wissel)woning na bemiddeling door onder andere

de gemeente. Eén cliënt werd, na verwijdering uit het opvangcentrum van het

Leger des Heils, geplaatst in een ander opvangproject en inzake een ander vond

overleg met de ouders plaats over uithuisplaatsing; deze verliep uiteindelijk via

een ondertoezichtstelling.

Financiën

In Den Haag wordt er door de begeleiders tweemaal melding gemaakt van het

regelen van kinderbijslag als activiteit in het kader van het organiseren van de finan-

ciële aangelegenheden van de cliënten. Voor het overige verschillen de bezigheden

van de begeleiders in de diverse projecten, wat dit onderwerp betreft, niet systema-

tisch van elkaar. Een veel voorkomende activiteit is het helpen van cliënten bij de

inschrijving bij de Sociale Dienst om (weer) een uitkering te krijgen. Een andere

regelmatig terugkerende bezigheid betreft het verzorgen van een schulden- en/of

afbetalingsregeling; het opnemen van contact met deurwaarders en incassobureaus

hoort daar ook bij. Om cliënten enige controle over hun financiën bij te brengen,

krijgen sommigen van hen de opdracht een kasboek bij te houden of bankafschriften

te laten zien aan de begeleider en te vertellen, waaraan het geld is besteed. Bij één

cliënt werd de pinpas tijdelijk ingenomen en een zogenaamde nulrekening geopend,

waarbij rood staan niet is toegestaan. Voor een ander werden formulieren voor de

aanvraag van studiefinanciering ingevuld. Eén cliënt werd verwezen naar een

budgetteringscursus.

Verslaving

Wat betreft de activiteiten inzake het onder controle brengen van verslavings-

problematieken, is er een vrij duidelijke scheiding aan te brengen tussen de

projecten in Den Haag, Zaanstad en Leiden enerzijds, en die in Deventer en

Groningen anderzijds. Dit verschil hangt zeer vermoedelijk samen met de zwaarte

van de doelgroepproblematiek. In de eerstgenoemde drie projecten wordt de

problematiek benaderd vanuit de methodiek van het voeren van gesprekken met

de cliënt, waarin voorlichting en confrontatie met de gevolgen van drugsgebruik

de steeds terugkerende thema's zijn.

De andere twee projecten lijken er op dit punt een aanzienlijk `hardere' benadering

op na te houden. Naast de gesprekken over (de oorzaken van) het gebruik, krijgen

de cliënten daar te maken met urinecontroles, teneinde na te gaan of zij inderdaad

drugsvrij zijn. Bij een aantal cliënten wordt aangegeven dat zij zijn doorverwezen

naar het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) of - in Groningen - naar

de Ambulante Verslavingszorg Groningen (AVG). Het is enigszins onduidelijk of het

hier een `standaard' verwijzingsprocedure betreft die voor alle cliënten geldt, of da
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sommige cliënten wel en andere niet worden doorverwezen. Inzake één cliënt

uit het Groningse project werd gemeld, dat hij tijdens zijn detentieperiode na

gesprekken met de projectbegeleiders in een drugsvrije afdeling werd geplaatst,

terwijl een ander door het project werd begeleid in het proces van opname in een

ontwenningskliniek.
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Vrijetijdsbesteding

Afgaande op de hoeveelheid antwoorden, lijkt het erop dat de projecten in Zaanstad,

Deventer en Den Haag tamelijk veel energie hebben besteed aan de invulling en

structurering van de vrijetijdsbesteding van de cliënten. Met de betrokkenen werd

gesproken over het belang van een goede vrijetijdsbesteding; gepoogd werd te

bepalen waar de interesses van de cliënt lagen, en hem te motiveren om te partici-

peren in enigerlei vorm van geregelde vrijetijdsbesteding. Daarbij kwam, wanneer

nodig, ook de invloed van de (criminele) vriendenkring aan de orde.

De begeleiders waren echter ook in veel concretere zin actief, en wel in de vorm van

het regelen van vrijetijdsbezigheden, het vinden van een club of vereniging, het

helpen bij de inschrijving en het meegaan naar de (sport)club. In enkele gevallen

betaalde het project de contributie voor een cliënt uit eigen middelen. Overigens

werden sommige cliënten door de projectmedewerkers wel gecontroleerd op aan-

wezigheid bij de (sport)activiteiten. Sporadisch werd de vrije tijd ingevuld met een

bijbaantje.

Door de begeleiders in Leiden en Groningen werd het organiseren van een geschikte

vorm van vrijetijdsbesteding weliswaar minder vaak genoemd als doel, maar de acti-

viteiten zelf verschillen - waar uitgevoerd - niet van die binnen de overige projecten.

5.3 Kenmerken en intensiteit van de begeleiding

In deze sectie wordt de begeleidingsmethodiek qua kenmerken en intensiteit

nader gekenschetst. De lezer zij er evenwel op gewezen, dat deze begeleidings-

elementen waar het over het project in Groningen gaat, alleen betrekking hebben

op het reclasseringstraject. Dit is een gevolg van het gegeven dat de cliënten in het

Groningse project twee trajecten kunnen volgen, een reclasseringstraject en een

politietraject (zie ook hoofdstuk 3), maar dat alleen in het reclasseringsonderdeel

sprake is van actieve begeleidingsactiviteiten.

Verder kunnen cliënten van het project te Groningen overstappen van het ene naar

het andere traject. Aan dit specifieke facet van het project in Groningen is een aparte

paragraaf gewijd (5.3.4).

5.3.1 Kenmerken van de begeleiding

De vraag naar het karakter van de begeleidingsactiviteiten ten aanzien van indivi-

duele cliënten levert een lange serie kenmerken op, waarvan sommige de beide

uiteinden van één dimensie lijken te vormen. Het is duidelijk dat de aard van de
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begeleiding van cliënt tot cliënt sterk kan variëren, en ook bij een enkele cliënt een

aanzienlijke dynamiek kan vertonen. Anders gezegd, de begeleiding is in hoge mate

afhankelijk van de persoonlijkheid en het gedrag van de cliënt alsmede van de fase

waarin de begeleiding verkeert.
In resumé karakteriseren de begeleiders hun activiteiten met de volgende termen:

1 bieden van een warme plek, ondersteunend, empatisch;

2 positief, waarderend, vertrouwen schenken, serieus nemen;

3 spiegelen;

4 aftasten;

5 helpen;

6 motiveren, stimuleren;

7 duidelijk zijn, regels en structuur bieden;

8 laten blijken dat de cliënt je niet voor de gek kan houden;

9 controleren;

10 confronteren.

De eerste 6 punten zouden een benadering kunnen reflecteren, die de belevings-

wereld van de cliënt als centraal uitgangspunt hanteert, terwijl de punten 7 tot en

met 10 juist meer de 'buitenwereld' als startpunt lijken te kennen.

Het is moeilijk om te bepalen of sommige.projecten - al dan niet bewust of onder

invloed van de problematiek in hun doelgroep - het accent leggen op een bepaalde

benadering. Het heeft er echter de schijn van dat de trajectbegeleiders in Zaanstads

en Groningen (althans waar het het reclasseringstraject betreft) wat meer voorkeur

aan de dag leggen voor een confronterende/controlerende werkwijze, terwijl de

begeleiders van het Deventerse project een aanpak prefereren die is georiënteerd op

en uitgaat van de cliënt zelf. In Den Haag en Leiden worden, lijkt het, (kenmerken

van) beide methodes ingezet al naar gelang de behoefte.

Deze accentverschillen zouden de indruk kunnen wekken dat de projecten in

Zaanstad en Groningen hun cliënten wat dichter op de huid zitten wat betreft

controle op het nakomen van afspraken en dergelijke dan de overige drie projecten.

Dat is echter niet het geval: alle projecten geven aan dat zij bij 80-100% van hun

cliënten'meestal' tot altijd' nagaan of zij zich aan de gemaakte afspraken hebben

gehouden. Bij de beschrijving van de inhoud van de begeleidingsactiviteiten in

paragraaf 5.2 is reeds vermeld wat deze controlebezigheden inhouden. Samengevat

betreft het activiteiten als telefonische controles bij bijvoorbeeld ouders, het afhalen

van de cliënt voor afspraken, urinecontroles en het doen overleggen van bewijs-

materiaal zoals bonnen, bankafschriften en dergelijke door de cliënt.

5.3.2 Intensiteit van de begeleiding

De intensiteit van de begeleiding wordt, naast de - in de voorgaande paragraaf

behandelde - inhoud van de begeleidingsactiviteiten, voor een groot deel bepaald

door de frequentie en duur van de contacten tussen trajectbegeleider en cliënt.

Aspecten als frequentie en duur van het concept intensiteit vormen relatieve
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Tabel 10: Kwalificatie van de relatieve zwaarte van de begeleiding per project, in oib

kwalificatie begeleiding Den Haag Deventer Zaanstad Groningen` Leiden

licht 12 - 29 8 13

gemiddeld 35 17 - 46 -

intensief ' 41 33 14 30 25

zeer intensief 12 50 57 16 63

De cijfers voor Groningen zijn voor cliënten die meer dan één reclasseringstraject volgden, gemiddeld over de

door hen gevolgde reclasseringstrajecten.

begrippen; zij zijn slechts te interpreteren door vergelijkingen te treffen met andere

begeleidingen binnen hetzelfde project.

In de projecten te Deventer, Zaanstad en Leiden beoordeelden de begeleiders de

helft tot bijna twee op de drie begeleidingen als zeer intensief (zie tabel 10). In

Groningen en Den Haag werd daarentegen slechts zo'n 15% van de begeleidingen

als zodanig getaxeerd; de geïnterviewde begeleiders van deze twee projecten

evalueerden drie kwart van de begeleidingen als gemiddeld tot verhoudingsgewijs

intensief. In Leiden en Zaanstad kreeg maximaal een kwart van de begeleidingen het

etiket 'gemiddeld tot relatief intensief'; in Deventer de helft van de begeleidingen.

De fractie als 'licht' ingeschatte begeleidingen is klein, circa één op de tien. Alleen

Zaanstad schatte het percentage 'lichte begeleidingen' op ongeveer 30.

Tabel 11 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal face-to-face-contacten met

de cliënten per maand en van de gemiddelde duur van die contacten. Naarmate de

begeleiding langer duurt, blijkt het aantal contacten op maandbasis af te nemen;

slechts Groningen lijkt een uitzondering op deze regel te vormen. De gemiddelde

duur van elk contact blijft evenwel tamelijk constant; alleen in Zaanstad is er wat

dit betreft een dalende tendens zichtbaar. Het is overigens raadzaam in gedachten

te houden dat, per cliënt gezien, vooral de aantallen contacten nogal kunnen uit-

eenlopen. In Groningen varieert het aantal contacten op maandbasis bijvoorbeeld

van 1 tot 12. Tevens laat tabel 11 zien dat de projecten in Den Haag en Groningen,

afgezet tegen de andere projecten, wat minder contacten per maand hebben met

hun cliënten. Leiden neemt wat dit betreft een middenpositie in en Zaanstad en

Deventer hebben betrekkelijk veel contacten. Wat de duur van de contacten aangaat,

staat Leiden bovenaan, gevolgd door de projecten in Deventer, Groningen en Zaan-

stad; het kortst zijn de contacten in Den Haag. Een berekening van het gemiddelde

aantal minuten dat per maand aan elke cliënt wordt besteed,15 wijst uit dat de

projecten in Den Haag en Groningen in vergelijking tot de andere drie projecten

minder tijd besteden aan cliëntcontacten (zie bijlage 2, tabel 10). De gegevens die

zijn weergegeven in tabel 11 (en bijlage 2, tabel 10) hebben betrekking op alle

15 De contactfrequentie vermenigvuldigd met de contactduur.
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Tabel 11: Frequentie en duur van de face-to-face-contacten per project (alle cliënten)

begeleidingsfase gemiddelde aantal contacten (C) en gemiddelde duur in minuten

van die contacten (D) per cliënt per begeleidingsfase

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen* Leideni

C D C D C D C D C Di

maand 1 6 27 11 65 16 62 6 58 8
84

1maand 2 en 3 5 33 9 65 13 50 6 61 8 8

maand 4 tot eind/momenteel 3 31 9 63 6 40 6 56 4 80

De cijfers voor Groningen zijn voor cliënten die meer dan één reclasseringstraject volgden, gemiddeld over de

door hen gevolgde reclasseringstrajecten.

cliënten, ongeacht of zij op het moment van de meting de begeleiding hebben

afgerond, nog in begeleiding zijn of zijn afgehaakt. Wanneer dit cijfermateriaal

wordt vergeleken met de gegevens voor de selectie cliënten die het begeleidings-

traject met succes hebben afgemaakt, dan levert dat geen echt ander beeld op.

Slechts hier en daar wordt een opvallende afwijking geconstateerd. Zo blijkt in

Zaanstad het gemiddelde aantal maandelijkse contactmomenten veel hoger voor

de afronders dan voor de gehele cliëntengroep van dat project. Deze gegevens zijn

evenwel gebaseerd op informatie over slechts twee liënten die het project afrondden

en ten aanzien van wie een `lange' vragenlijst is afgenomen; het is de vraag in hoe-

verre deze gegevens representatief zijn voor de algemene situatie.

In Groningen lijkt, voor zover dat viel te achterhalen, de gemiddelde contactduur

voor de cliëntengroep als geheel wat hoger te zijn dan voor de afronders (gegevens

over de contactduur zijn echter slechts voor één afronder beschikbaar). Deze

bevinding zou kunnen worden verklaard vanuit het gedachte dat degenen die nog in

begeleiding zijn, een problematische groep vormen, zoals al eerder werd geopperd.

5.3.3 Houding van de cliënten ten aanzien van de trajectbegeleiding

Niet alleen de inspanningen die de begeleiders zich getroosten, zijn van belang voor

het al dan niet succesvol afronden van het traject door de cliënt. De instelling van de

laatstgenoemde speelt waarschijnlijk een even grote, zo niet grotere rol. Volgens de

trajectbegeleiders staat onder de cliënten in Den Haag en Leiden een aanzienlijke

meerderheid - circa drie kwart - positief tot zeer positief tegenover de begeleidings-

activiteiten. Van degenen die zo'n positieve houding hebben, neemt in Den Haag

echter drie kwart op vrijwillige basis deel aan het project; de bevinding dat deze

cliënten aldus aankijken tegen de begeleiding, is daarom niet echt bijzonder. In het

Leidse project is daarentegen slechts een kwart van de cliënten die er een positieve

attitude op na houden, deelnemer uit vrije wil; dat betekent dat ook de cliënten die

projectdeelname kregen opgelegd, veelal relatief enthousiast staan ten opzichte van

de activiteiten van het project.
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In de andere drie projecten is de fractie cliënten die positief tot zeer positief tegen-

over de begeleidingsactiviteiten staat, veel kleiner: vier à vijf op de tien cliënten. In

deze projecten - Groningen, Deventer en Zaanstad - zijn de overige cliënten onver-

schillig of houden er een uitgesproken negatieve instelling op na ten opzichte van

de begeleiding.

De mate waarin cliënten er een positieve mentaliteit op na houden, hangt - niet ver-

wonderlijk - sterk samen met de grootte van de inzet die zij tentoonspreiden inzake

de activiteiten die de projectbegeleiding van hen vergt. Voor zover de begeleiders

het verantwoord achtten om hierover een oordeel te vellen - dat was trouwens in

ruim 95% van de gevallen - bleek dat cliënten die de projectbegeleiding met een

positieve opstelling tegemoettraden, vrijwel altijd ook een energieke houding

vertoonden aangaande de taken die zij werden geacht uit te voeren. Andersom gold

dat ook: een negatieve attitude is gerelateerd aan een passieve opstelling. Bovendien

blijkt er een sterk positief verband te zijn tussen de mate waarin cliënten met een

zeker enthousiasme deelnemen aan het project, en de mate waarin zij stipt voor

afspraken kwamen opdagen.

De instelling van de cliënt lijkt daarmee een belangrijke factor voor het verloop en

de succesvolle afronding van het begeleidingsproces. Deze indruk wordt voor een

aanzienlijk deel bevestigd door het gegevensmateriaal. Van de cliënten die hun

begeleidingstraject16 met succes voltooiden, stond volgens de begeleiders ruim 90%

positief tegenover de begeleidingsactiviteiten. Drie kwart van deze succesvolle

afronders spreidde een (zeer) actieve inzet ten toon. Bovendien waren bijna al deze

cliënten erg consciëntieus wat betreft het nakomen van afspraken. Voor de groep

cliënten die voortijdig afhaakten, is het beeld volledig anders. Slechts maximaal één

op de drie afhakers - en op de meeste aspecten (attitude, inzet, stiptheid en naleven

van afspraken) is deze fractie nog aanzienlijk kleiner - stond positief ten opzichte

van de begeleiding.

5.3.4 Begeleiding in het project Groningen: reclasserings- en politietraject

Binnen het project in Groningen bestaan als het ware twee 'paden', aangeduid als

het 'reclasseringstraject' en het 'politietraject'. Het reclasseringstraject heeft een

met de begeleiding in de andere projecten vergelijkbare status. Het politietraject

staat eigenlijk los van het reclasseringstraject; de projectmedewerkers bieden in het

politietraject nauwelijks of geen actieve begeleiding en hebben (zo goed als) geen

contact met de cliënt in kwestie. Cliënten kunnen op eigen initiatief wisselen van

traject, of het project kan de begeleiding (reclasseringstraject) stopzetten en een

cliënt in het politietraject plaatsen, bijvoorbeeld wegens het overtreden van

gedragsregels of omdat hij zich niet houdt aan afspraken.

16 Voor de Groningse cliënten betreft dit het reclasseringstraject.
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Van de 24 cliënten in het Groningse project startten er achttien in het reclasserings-

traject; de overige zes in het politietraject. Twee van de cliënten die in het politie-

traject begonnen, zijn voortdurend in dat traject gebleven. Gemiddeld bleven de

cliënten 9,5 maanden in het starttraject, uiteenlopend van 2 tot 27 maanden.

Bijna drie kwart van de 24 cliënten (zeventien cliënten) is in de loop van de

projectplaatsing minstens éénmaal van traject gewisseld, dat wil zeggen van het

reclasseringstraject overgestapt naar het politietraject danwel van het politietraject

overgestapt naar het reclasseringstraject. Eén cliënt wisselde zelfs zesmaal van

traject. De gemiddelde verblijfsduur in elk van de opeenvolgende trajecten neemt

gestadig af, van zoals vermeld 9,5 maanden in het eerste, tot 5,5 maanden in het

zesde traject (twee cliënten) en één maand in het zevende traject (één cliënt).

Op het moment van de tweede meting in november 1996 zijn zeventien van de 24

Groningse cliënten nog in begeleiding. Daarvan zitten er tien in het politietraject

en zeven in het reclasseringstraject.

Indien we degenen die begonnen in het politietraject meerekenen, hebben

negentien van de 24 cliënten minimaal éénmaal in het politietraject gezeten. De

contactfrequentie tussen de cliënten en de SDA-rechercheurs binnen het politie-

traject wordt door de trajectbegeleiders gekwalificeerd als licht tot gemiddeld;

slechts bij één cliënt wordt de frequentie als intensief aangeduid. Wat dit aspect

aangaat, achtten de trajectbegeleiders het niet verantwoord exactere informatie te

verschaffen, omdat zij slechts zeer zijdelings zijn betrokken bij de gebeurtenissen in

het politietraject. In het algemeen wordt de houding van de betrokken cliënten ten

aanzien van het politietraject als negatief tot zeer negatief beoordeeld. Slechts een

enkeling wordt een positieve instelling toegedicht. De betrokkenen hebben het in

het politietraject niet erg naar hun zin. Volgens de geïnterviewde begeleiders is dat

overigens ook de bedoeling. Vergelijkbare uitkomsten komen naar voren inzake de

inzet van de in het politietraject betrokken cliënten: deze wordt, op één uitzondering

na, omschreven als passief tot zeer passief. Omdat de begeleiders niet altijd zicht

hebben op de gebeurtenissen in het politietraject, laten zij in circa 40% van de

gevallen weten geen oordeel te kunnen vellen wat dit gedragsaspect van de

betrokkenen betreft.

De trajectbegeleiders gaven te kennen dat cliënten in het politietraject de volgende

argumenten aanvoerden om niet over te stappen naar het reclasseringstraject: zij

wilden niets aan hun verslaving doen, zij wilden eigenlijk niets te maken hebben

met al die bemoeienis in het reclasseringstraject of zagen iberhaupt het nut van

verandering van hun levensstijl niet in. Ten aanzien van één deelnemer werd te

kennen gegeven dat het voor de betrokkene onvoldoende merkbaar was dat hij

in het politietraject zat, waardoor er geen motivatie was om iets aan zijn situatie

te veranderen. Eén cliënt wilde in principe wel overstappen maar dat was niet

mogelijk omdat 'de mogelijkheden inzake hulpverlening waren uitgeput'.
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Tabel 12: Samenwerkingsverbanden tussen project en andere instellingen
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instelling waarmee is aantal cliënten terzake wie het project heeft samengewerkt

samengewerkt met andere instellingen

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden

Gemeentelijke Sociale Dienst 3 4 5 5 1

Arbeidsbureau 0 0 5 0 1

dagtrainingscentrum 2 0 5 0 0

politie 0 1 5

reclassering 8 2 3

Jeugdwerkgarantieplan 0 3 2 1

verslavingszorg (CAD) 1 4 1 6 1

woningbouwvereniging 0 0 0 4 0

overigellokale instellingen 30 13 16 14 12

In Groningen is de politie direct betrokken in de vorm van het politietraject.

In Groningen is de reclassering direct betrokken in het reclasseringstraject.

5.4 Samenwerking met andere instellingen

Tijdens de begeleiding van cliënten wordt door de vijf projecten zeer frequent, in

97% van de gevallen, samengewerkt met andere instellingen. Dat betekent overigens

soms niet méér dan dat er overleg of contact is geweest met de andere instantie om

over de situatie van de betrokken cliënt te overleggen. Organisaties waarmee de

begeleiders het meest contact hebben (zie tabel 12) zijn de Gemeentelijke Sociale

Dienst (GSD), de politie en de reclassering, en instellingen op het gebied van

verslavingszorg zoals CAD's. Verder hebben de begeleiders regelmatig contact

met diverse instanties in het kader van het JWG.

Onder 'overige/lokale instellingen en organisaties' vallen vele en uiteenlopende

organisaties, zoals scholen, het algemeen maatschappelijk werk, het jongerenwerk,

plaatselijke leerwerkbanken, de Riagg, de Raad voor de kinderbescherming,

buurthuizen, bureaus taakstraffen, kredietbanken, het Openbaar Ministerie, een

forensisch psychiatrische kliniek, het Boddaertcentrum, het Leger des Heils en

werkgevers uit de commerciële sector. Enigszins opmerkelijk mag worden genoemd

dat, terwijl het structureren van vrijetijdsbesteding blijkens tabel 9 vele malen als

doel werd genoemd, in totaal slechts éénmaal werd gerept van samenwerking met

een sportschool. Het zou echter ook kunnen zijn dat de projectmedewerkers de

contacten met instituten als sportscholen en dergelijke in het kader van vrijetijds-

structurering niet als daadwerkelijke samenwerking beschouwen.

Aangestipt werd reeds dat de samenwerking tussen de projecten en andere (hulp-

verlenings)instellingen af en toe niet veel meer behelsde dan informatie-uitwisseling

en 'overleg'. In andere gevallen leverden organisaties daarentegen meer substantiële
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bijdragen. Enkele voorbeelden: de GSD zorgde voor uitkeringen en schuldsanering,

het GAB voor tests inzake arbeidsmogelijkheden en bemiddeling, en de dagtrainings-

centra voornamelijk voor sociale-vaardigheidstrainingen. Dergelijke trainingen

werden incidenteel overigens ook door de reclassering verzorgd. Groningen buiten

beschouwing gelaten, fungeerde de politie binnen het kader van de projectbege-

leiding in het algemeen als controlerende instantie op het gedrag van de cliënten.

JWG-instanties zorgden enkele keren voor de financiering van stage-/werkplaatsen

en begeleiding; de CAD's en andere instellingen op het terrein van de verslavingszorg

leverden bijdragen in de vorm van urinecontroles en begeleiding en hulpverlening

in verband met drugsgebruik. De bijdragen van de in de vorige alinea genoemde

lokale (hulpverlenings)instellingen wijken niet wezenlijk af van hetgeen hierboven

voor de landelijke organisaties is beschreven.

Naast overleg tussen de projecten en andere organisaties betreffende activiteiten

ten aanzien van specifieke cliënten van de projecten, wordt er volgens de project-

medewerkers tussen de genoemde partijen eveneens geregeld overleg gevoerd

waarin (onder meer) het verloop en de plaats van de projecten aan de orde komt.

In deze besprekingen draait het voornamelijk om sturings- en beleidaspecten, en

niet zozeer om het oplossen van individuele probleemgevallen.

Er is nauwelijks een duidelijk onderscheid naar samenwerkingsverbanden aan te

brengen tussen de projecten. Wel lijkt het project in Zaanstad, per cliënt beoordeeld ,

met wat meer verschillende instanties samenwerking te realiseren dan de andere

projecten. Omdat deze gegevens gebaseerd zijn op relatief kleine aantallen cliënten,

is het niet raadzaam aan dergelijke verschillen vergaande conclusies te verbinden.

Bovendien zouden deze bevindingen uit andere factoren kunnen voortkomen,

zoals verschillen in aantallen voor het project relevante hulpverleningsinstellingen

tussen de vijf gemeenten. De geïnterviewde begeleiders is alleen gevraagd naar de

hoeveelheid verschillende instellingen waarmee in het kader van de begeleiding

contact werd gelegd, en niet naar de contactfrequentie per instelling. Het is goed

denkbaar dat het project in Zaanstad een betrekkelijk lage contactfrequentie met

veel verschillende instellingen onderhoudt, en de overige projecten met wat minder

instanties op regelmatige voet contact hebben.

Samenwerking tussen het Groningse project en de politie

Uit hoofde van zijn projectstructuur heeft het project in Groningen relatief veel

contacten met politie. Cliënten van dit project kunnen immers kiezen tussen een

reclasserings- en een politietraject en daartussen ook wisselen. Aan elke cliënt die

in het Groningse project terechtkomt (ongeacht in welk traject de cliënt verkiest te

starten) wordt een `persoonlijke' politiefunctionaris gekoppeld, gewoonlijk aange-

duid als de 'SDA-rechercheur'. Deze rechercheur heeft als taak zowel regelmatig

contacten met de cliënt te onderhouden als met de projectmedewerker die als

begeleider in het reclasseringstraject fungeert.

Uit tabel 13 blijkt dat de geïnterviewde begeleiders met betrekking tot cliënten in het

reclasseringstraject, in ongeveer de helft van de gevallen niet erg positief oordelen
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Tabel 13: Beoordeling van de inzet van en de samenwerking met de politie wat betreft

cliënten in het reclasseringstraject, per cliënt (project Groningen)

beoordeling

goed tot zeer goed

voldoende

mager tot onvoldoende

totaal
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kwaliteit

politie-inzet

kwantiteit

politie-inzet

samenwerking

politie-reclassering

10

2

10

8

2

12

9

2

11

22* 22 22

Twee cliënten hebben alleen het politietraject gevolgd; de geïnterviewde begeleiders konden inzake deze

cliënten geen nadere informatie verschaffen.

over de inzet van de kant van de politie. Die zou volgens hen in vele gevallen in

zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht schromelijk tekortschieten. Ook over de

samenwerking met de politie zijn de betrokkenen, wanneer zij het hebben over

cliënten in het reclasseringstraject, niet bijster tevreden.

De begeleiders rapporteerden specifieke problemen wat betreft twee derde van de

cliënten gedurende de perioden dat zij het politietraject volgden. Deze problemen

betroffen zowel de inzet van de kant van de politie als het gedrag van de cliënt.

Wat de cliënt aangaat, werd gerept van een afwijzende houding ten opzichte van

hulpverlening, moeilijke traceerbaarheid van de cliënt en het doorgaan met

crimineel gedrag.

In enkele gevallen zou, zo melden de projectmedewerkers, de politie geen SDA-

rechercheur beschikbaar hebben kunnen stellen, in verband met een op dat

moment andere prioriteitenstelling voor de functionaris in kwestie. Eenvoudiger

gezegd: de betrokkene werd op een andere plaats harder nodig geacht dan als

SDA-rechercheur. In hoeverre die prioritering terecht was, valt niet na te gaan.

Wanneer er wel een SDA-rechercheur aanwezig was, zou die zich - de uitzonde-

ringen ten goede niet te na gesproken - (te) weinig moeite hebben getroost om

contact te leggen met de cliënt. In de interviews werd er telkenmale op gewezen

dat de activiteiten van de kant van de politie volledig afhankelijk waren van de

mentaliteit van de individuele SDA-rechercheur.

Eén begeleider voerde ter verklaring van het moeizame verloop van de contacten

tussen cliënt en politie aan, dat de beide partijen bijzonder bevooroordeeld waren

ten opzichte van elkaar. Dit lijkt een aannemelijke uitleg. Want hoewel gezien het

bovenstaande de projectbegeleiders een deel van de problemen in de schoenen van

de individuele SDA-rechercheur lijken te schuiven, ligt het voor de hand de oorzaken

niet alleen daar te zoeken, maar zeker ook aan de zijde van zijn tegenspelers, de

cliënten. Ten aanzien van hen werd immers ook gerept van een negatieve attitude

wat betreft hulpverlening, zoals we hierboven zagen. Kortom, de oorzaken voor het

gebrek aan politie-cliëntcontacten moeten waarschijnlijk bij beide partijen worden

gezocht.
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Tabel 14: Stand van de begeleiding per cliënt bij tweede meting, per project
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stand begeleiding Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden totaal

begeleiding afgebroken

nog in begeleiding

begeleiding afgerond

totaal in project

nooit in project gestart

24 5 4 - 6 39

1 3 4 17 7 32

33 2 3 7 27 72

58 10 11 24 40 143

29 5 4 - 9 47

De inzet van de politie en de samenwerking van de politie met het project wat

betreft de cliënten in het politietraject, kregen derhalve van de geïnterviewde

begeleiders nog negatievere beoordelingen: in twee van de drie gevallen 'mager

tot onvoldoende'.

De bevinding dat de samenwerking tussen het project en de politie niet optimaal

verliep, blijkt eveneens uit het feit dat de trajectbegeleiders het in het algemeen

moeilijk vonden inhoudelijke uitspraken te doen over het verloop van het politie-

traject. Omdat zij weinig of in sommige gevallen zelfs geheel geen contact (meer)

hadden met de SDA-rechercheur en de cliënt, bleef bijvoorbeeld dikwijls volslagen

onduidelijk welke activiteiten ten aanzien van de cliënt tijdens het politietraject

werden ondernomen door'derden'.

5.5 Uitstroom

5.5.1 Uitstroomresultaten

Tabel 14 toont de stand van zaken inzake de begeleidingsresultaten ten tijde van

de tweede meting in november 1996. In totaal hebben tussen de startdatum van de

verschillende projecten en de tweede meting 72 cliënten het traject in zijn geheel

doorlopen en afgerond.

Vooral in het project in Leiden hebben relatief veel cliënten het project afgerond,

te weten 27 van de 40. Ook het Haagse project telt veel afronders (33), maar daar

staan ook veel afgebroken begeleidingen tegenover, namelijk 24. De verdelingen in

Deventer en Zaanstad zijn vergelijkbaar, zowel verhoudingsgewijs als in absolute

aantallen. Groningen vormt enigszins een buitenbeentje, omdat cliënten daar in

principe het begeleidingstraject niet ktínnen afbreken; voor 7 van de 24 Groningse

cliënten is intussen de begeleiding afgerond. Opmerkelijk mag heten, dat geen van

deze 7 Groningse cliënten gedurende de projectperiode ook maar een enkele maal

van traject wisselde. Twee cliënten verbleven het gehele tijdvak in het politietraject,

de vijf andere in het reclasseringstraject.

Er bestaan overigens slechts geringe verschillen tussen de gemiddelde leeftijden va

de cliëntengroepen die de trajectbegeleiding respectievelijk afrondden, afbraken,
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danwel nog in begeleiding zijn. Uit tabel 14 komt ook naar voren dat het nogal vaak

niet eens tot begeleiding (zie ook paragraaf 4.2).

Van de 33 cliënten die in Den Haag het project met succes afsloten, waren er 21

vrijwillig aan het begeleidingstraject begonnen. In procentuele zin beëindigden in

Den Haag de helft van de vrijwillige cliënten en 75% van de in een strafrechtelijk

kader verwezen deelnemers de begeleiding met goed gevolg. Deventer, Zaanstad en

Groningen kenden geen vrijwillige participanten. Onder de 27 afronders in Leiden

bevonden zich 13 vrijwilligers; deze 13 vormden op drie na de gehele groep uit eigen

beweging gestarte cliënten in dat project. De 14 overige succesvolle deelnemers in

Leiden maken circa 60% uit van de totale groep die binnen een strafrechtelijk kader

werd verwezen.

Gemiddeld bedroeg de duur van de begeleiding voor cliënten die het project

afrondden, voor de projecten in Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden respec-

tievelijk 6,5, 12,5, 12 en 7,5 maanden. Cliënten van deze vier projecten, die op het

moment van de tweede meting nog in begeleiding waren, zaten al minimaal 8

maanden in begeleiding. Het Groningse project kent geen maximale begeleidings-

duur. Gemiddeld duurde een begeleiding in Groningen onder de cliënten die de

begeleiding met succes voltooiden, ruim 12 maanden. Opvallend genoeg is de

gemiddelde begeleidingsduur van de cliënten die nog in het traject verkeren, 27

maanden. Het betreft hier klaarblijkelijk een groep die moeilijk via hulpverlening te

beïnvloeden is. Indicatief hiervoor is ook dat deze cliënten allen minstens éénmaal

van traject veranderden.

De trajectbegeleiders van de projecten in Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden

zijn de mening toegedaan dat, in vergelijking met het moment van binnenkomst in

het project, de situatie van zo goed als alle cliënten die de begeleiding afrondden

(ruim 95%) enigszins tot sterk is verbeterd. Het is daarmee niet verwonderlijk dat,

in hun visie, vrijwel al deze cliënten het begeleidingstraject'met succes' hebben

afgerond. Slechts van één cliënt die zeggens de trajectbegeleiders het project heeft

afgerond, wordt volmondig toegegeven dat dit zonder succes was.

Bij ruim 85% van de cliënten van de genoemde vier projecten die op het tijdstip

van de tweede meting nog in het begeleidingstraject zaten, waren verbeteringen

zichtbaar. Gevallen van 'geen veranderingen' of zelfs van 'verslechtering' van de

situatie worden bijna uitsluitend aangetroffen onder de cliënten die het project

voortijdig verlieten. Op acht van elke tien afvallers was een dergelijke typering van

toepassing.

In het Groningse project rondden zeven cliënten de trajectbegeleiding met succes

af. In de opinie van de projectmedewerkers was de leefsituatie bij vijf van de zeven

enigszins tot sterk verbeterd. De andere twee - het betrof de cliënten die in het

politietraject waren gestart en nooit van traject wisselden - voltooiden het politie-

traject weliswaar met succes in die zin, dat zij een jaar lang geen overlast veroor-

zaakten, maar naar het oordeel van de begeleiders trad in de levensomstandigheden

van één van de twee geen verandering op. Ten aanzien van de ander waagden zij

zich niet aan een oordeel wat dit aspect aangaat.
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5.5.2 Begeleidingsresultaten
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Succesvol uitgestroomde cliënten

Dat een cliënt het begeleidingstraject 'succesvol' heeft afgerond, of dat de begelei-

ding lijkt aan te slaan bij cliënten die nog worden begeleid, hoeft natuurlijk nog niet

te betekenen dat de resultaten op alle punten tot volledige bevrediging stemmen.

Tabel 11 van bijlage 2 laat, voor de groep cliënten die hun begeleidingstraject

hebben afgerond, zien in welke mate de voor elk van hen gestelde doelen zijn

bereikt. Het totale aantal cliënten varieert per doel en project.

Omdat de aard van de deelnemersgroep, alsmede de zwaarte van hun problematiek

varieert, is het weinig zinvol de projecten te vergelijken in de zin van een rang-

ordening naar'successcore'. De reeds eerder genoemde overwegingen inzake de

relatief geringe aantallen trajectbegeleiders en cliënten waarop de onderzoeksresul-

taten zijn gebaseerd, spelen bij deze gedachtengang eveneens een rol.

De mate waarin de gestelde doelen volgens de trajectbegeleiders geheel of groten-

deels werden gerealiseerd bij de cliënten die de begeleiding met succes afsloten, is

terzake van veel leefgebieden weliswaar niet consistent honderd procent, maar over

het algemeen wel behoorlijk hoog. Voorts is er een soort patroon zichtbaar waaruit

opgemaakt kan worden dat doelen die te maken hebben met externe instellingen -

zoals scholen, werkgevende en uitkerende instanties, sportscholen - wat gemakke-

lijker of beter bereikt worden dan doelen die betrekking hebben op persoonlijke

kenmerken van de cliënt (bijvoorbeeld sociale vaardigheden, gedrag en contact met

gezinsleden). Voor de rest is het moeilijk projecten of doelen aan te wijzen die er

qua score uitspringen, in negatieve noch in positieve zin. Het kan overigens wel-

licht geen kwaad op deze plaats nogmaals onder de aandacht te brengen, dat het

feit dat de gegevensbronnen (de projectmedewerkers) tevens belanghebbenden zijn,

invloed kan hebben gehad op de beoordeling van de mate waarin gestelde doelen

zijn behaald. Getracht is echter deze invloed te beperken door niet slechts genoegen

te nemen met een persoonlijke beoordeling van de situatie, maar door in de inter-

views ook door te vragen naar wat er in concrete en feitelijke zin is bereikt met de

begeleidingen. Dit ter validering van het eigen oordeel van de trajectbegeleider.

Cliënten nog in begeleiding

Als we de aandacht even richten op de cliënten die op het moment van de tweede

meting nog in begeleiding zijn, dan blijkt dat de resultaten wat betreft de mate

waarin de diverse gestelde doelen zijn bereikt, over het algemeen sterk overeen-

komen met die voor de cliënten die de trajectbegeleiding met succes hebben

afgerond. Het heeft er alle schijn van dat verreweg de meeste doelen grotendeels

of geheel zullen worden gerealiseerd. Alleen de cliënten van het Groningse project

vormen een uitzondering. Volgens de trajectbegeleiders aldaar zijn, wat betreft de

meeste cliënten, veel van de doelen (nog) slechts ten dele bereikt.

Aangetekend moet worden dat de uitkomsten voor de groep cliënten die nog in

begeleiding is, beïnvloed kunnen zijn door de wijze waarop het onderzoek is opgezet.
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Omdat binnen het onderzoek de grens voor aanmelding van cliënten op eind

februari 1996 lag (zie hoofdstuk 2), houdt dat in dat - zoals reeds vermeld - de

cliënten die ten tijde van de tweede meting nog in begeleiding waren, al ten minste

acht maanden in het project zaten. Als zij in die periode nog niet zijn afgehaakt,

dan lijkt de kans groot dat zij het project met succes zullen afronden. Zij hebben

immers al ruim de helft van het begeleidingstraject of zelfs - gezien de gemiddelde

begeleidingsduur in Den Haag en Leiden - bijna het gehele traject achter de rug.

Zoals hiervoor aangegeven, beloopt de totale duur van de begeleiding in de

projecten in Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden namelijk zelden meer dan

een jaar. Hierin ligt waarschijnlijk voor een deel een verklaring voor de (gevonden)

uitkomst, dat de gestelde doelen bij de cliënten in begeleiding voor een behoorlijk
deel al zijn behaald.

In Groningen nam een begeleidingscyclus voor de cliënten die de begeleiding met

succes voltooiden, ruim een jaar in beslag. De bevinding dat de cliënten die nog aan

het project deelnemen, daar gemiddeld al 27 maanden in zitten, lijkt erop te duiden

dat we hier te maken hebben met een bijzonder moeilijke groep. Het is aannemelijk,

dat dit een verklaring vormt van het feit dat de doelen bij de Groningse cliënten die

nog in begeleiding zijn, (vooralsnog) in mindere mate zijn bereikt.

Afgehaakte cliënten

Uit de gegevens inzake de cliënten die vroegtijdig zijn gestopt met de project-

begeleiding, komt naar voren, dat - zoals mocht worden verwacht - het merendeel

van de gestelde doelen op het moment van afbreken van de trajectbegeleiding

slechts in beperkte mate of in het geheel niet zijn verwezenlijkt. Dit geldt voor alle

projecten. Het betreft kennelijk cliënten op wie de projectmedewerkers moeilijk of

geen vat kunnen krijgen, of van wie de problematiek een andere aanpak vereist dan

het project kan bieden; in het laatste geval zou het eigenlijk gaan om onjuiste ver-

wijzingen. De gemiddelde duur van de afgebroken begeleidingen was in Den Haag

en Deventer circa vier maanden; in Zaanstad en Leiden een half jaar.

Voor zover de projectmedewerkers dat konden beoordelen - en dat was slechts ten

aanzien van een kwart van de in totaal 39 afhakers - vond de voortijdige beëindiging

van de begeleiding in een kleine drie kwart van de gevallen plaats op initiatief van

het project (zie tabel 14 voor de aantallen). De meest genoemde reden voor het niet

volledig afmaken van een begeleiding is een gebrek aan motivatie en participatie

aan de kant van de cliënt (de helft van alle antwoorden). Delictgedrag komt op de

tweede plaats (een vijfde van de antwoorden). Andere, minder vaak genoemde

verklaringen zijn: het overtreden van de regels van het project, het niet nakomen

van afspraken, en wegblijven. Zeer incidenteel worden drugsverslaving, onterechte

verwijzing naar het betreffende project (te 'zware' psychische problematiek) of

het feit dat het begeleidingskader vrijwillig was, aangevoerd als reden voor het

voortijdig afhaken.

Ruim de helft van de 39 afvallers, namelijk 23 cliënten, nam op vrijwillige basis

deel aan het begeleidingstraject. Drie van deze 23 participeerden in het Leidse
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project; de resterende 20 namen deel aan het project in Den Haag. Voor tien van

deze 23 deelnemers is onbekend wat er met hen is gebeurd nadat zij de begeleiding

voortijdig beëindigden. Van de overige dertien kwamen er twee vast te zitten wegens

het opnieuw plegen van delicten. Verder werd ten aanzien van één cliënt een open-

staande straf alsnog ten uitvoer gelegd. Vijf cliënten werden er overgedragen danwel

doorverwezen naar de reclassering, en voor de overblijvende vijf cliënten werden

individuele 'oplossingen' gevonden. Zo werd bijvoorbeeld één cliënt voorgesteld

naar het Leger des Heils te gaan; een ander werd terugverwezen naar de voogdij en

de jeugdzorg, terwijl een derde cliënt werd 'overgenomen' door een jongerenwerker.

De overige zestien drop-outs participeerden dus niet op eigen initiatief in een

project maar waren daarnaar justitieel verwezen. Van één cliënt is onbekend wat

zijn lotgevallen na uitval uit het begeleidingstraject waren. Ten aanzien van acht

cliënten werd, voor zover bekend, de openstaande straf alsnog ten uitvoer gelegd.

Deze acht waren afkomstig uit de projecten te Deventer (drie cliënten), Zaanstad

(drie) en Leiden (twee). Van de resterende zeven uitgevallen cliënten zaten er

volgens de trajectbegeleiders vijf weer vast of in voorarrest wegens het plegen van

nieuwe delicten. 17 Verder werd van twee afhakers de voorwaardelijke straf omgezet

in een in zwaardere 'reguliere', wegens hernieuwd delictgedrag.

Leerpunten

Wat hebben de cliënten die het begeleidingstraject hebben afgerond danwel nog

in begeleiding zijn, nu in concrete termen opgestoken? De projectmedewerkers van

de projecten in Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden noemen de volgende

leerpunten:

- nooit meer met de politie in aanraking komen;

- problemen uitspreken / kijk op eigen problemen en situatie hebben;

- hulp zoeken bij problemen;

- sociale vaardigheden;

- zelf handen uit de mouwen steken en dingen ondernemen;

- eigen verantwoordelijkheid;

- meer toekomstgericht denken;

- hoe je aan werk komt;

- volhouden/ doorzetten ook als iets niet gelijk lukt;

- omgaan met ouders en de waarde van contact met ouders;

- zich realistische bereikbare doelen stellen;

- omgaan met afspraken;

- dag-/nachtritme / structuur geven aan dagindeling;

- meer zelfvertrouwen/zelfrespect/assertiviteit;

- minder onverschillig zijn.

17 Deze cliënten zijn hier apart vermeld; de begeleiders konden niet aangeven of in sommige van deze

gevallen wellicht de openstaande straf alsnog ten uitvoer werd gelegd.



Hoofdstuk 5

In Groningen werden de volgende leerpunten genoemd:

- positief gedrag wordt beloond en negatief gedrag bestraft;

- bij het tonen van goede wil worden mogelijkheden gecreëerd;

- plannen in plaats van ad hoc beslissingen;

- met problemen komen in plaats van negeren;

- zich aan afspraken houden;

- clean blijven;

- zich minder irriterend gedragen en minder overlast veroorzaken.

Op grond van de diversiteit aan door de trajectbegeleiders opgesomde leerpunten

kan worden geconstateerd dat de begeleidingen een tamelijk individueel karakter

hebben en, waar nodig, worden toegesneden op de specifieke problemen van de

cliënt in kwestie.

5.5.3 Criteria inzake succes en falen van de trajectbegeleiding

92

Desgevraagd geven de trajectbegeleiders een reeks redenen die volgens hen in

belangrijke mate verband houden met het feit dat de vanuit het project geboden

begeleiding bij cliënten is aangeslagen. De opgesomde factoren kunnen worden

gecategoriseerd in drie groepen, namelijk cliëntgebonden factoren, projectgebonden

factoren en externe factoren.

De cliëntgebonden factoren betreffen:

- de mate waarin de cliënt gevoelig is voor gezag;

- de mate waarin de cliënt gemotiveerd is;

- het type problematiek van de cliënt.

De projectgebonden factoren betreffen:

- de hoeveelheid en kwaliteit van de contacten met de cliënt;

- de mate waarin het project de cliënt het gevoel geeft dat er naar hem wordt

geluisterd, dat hij vertrouwen, aandacht en acceptatie zonder voorwaarden

geniet, en dat hij wordt ondersteund en gemotiveerd;

- de mate waarin het project aansluit bij de normen en waarden van de cliënt;

- de mate waarin het project de Nederlandse normen en waarden hanteert in

plaats van die van de cliënt;

- de mate waarin het project houvast en structuur aan het leven van de cliënt

biedt;

- de mate waarin het project erin slaagt hulp op maat bieden;

- de mate waarin het project controle op de cliënt uitoefent;

- de mate waarin het project contacten onderhoudt met ouders en/of familieleden

van de cliënt.

De externe factoren ten slotte betreffen:

- de bereikbaarheid van het project (fysieke situering in de wijk);

- de verwijzingsmodaliteit ofwel het begeleidingskader: de cliënt moet iets te

verdienen hebben met succes in project, namelijk aanpassing van de strafmaat.
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In paragraaf 5.5.2 is weergegeven wat volgens de trajectbegeleiders de belangrijkste

redenen waren voor het vroegtijdig afhaken van cliënten. Beschouwd in het licht van

de bovenstaande factoren blijken alle door hen aangevoerde oorzaken buiten het

project zelf te liggen. Geen enkele keer wordt geduid op (een) reden(en) binnen

het project als oorzaak van het mislukken van de begeleiding, terwijl desgevraagd

als reden voor het slagen van begeleidingen juist bijzonder veel projectgebonden

elementen blijken te worden aangevoerd. Met andere woorden, succes wordt vooral

aan het eigen handelen toegeschreven en falen aan externe omstandigheden. Ten

slotte lijken de ervaringen met de Haagse cliënten die vrijwillig aan het begeleidings-

traject deelnamen, erop te duiden dat vrijwillige deelnemers met een `lichte'

problematiek een relatief groot risico op uitval opleveren (zie paragraaf 5.5.2).

5.5.4 Herkansingen

Wanneer cliënten de regels van een project overtreden, bijvoorbeeld omdat zij

delictgedrag begaan, kunnen zij een `herkansing' krijgen. Dat betekent dat zij

niet uit het begeleidingstraject worden verwijderd, maar het nog eenmaal mogen

proberen. Wat betreft de projecten in Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden,

hebben in totaal 26 cliënten een herkansing gekregen (respectievelijk 7, 4, 5 en 10

cliënten). Verreweg de meeste van de herkansingen (21) werden door de projecten

zelf gegeven. Vier deelnemers kregen een herkansing van het OM: drie cliënten van

het Deventerse project en één in Zaanstad. Het Leidse project telde één cliënt die

door een andere instelling dan het OM of het project zelf in staat werd gesteld het

nogmaals in het project te proberen; om welke instantie het ging, kon evenwel niet

nader worden aangegeven door de projectmedewerker.

Het toelichten van de aanleiding voor de herkansing leverde voor de traject-

begeleiders nogal wat problemen op, omdat dit niet altijd uit de dossiers was te

achterhalen. Wat betreft de herkansingen die door het OM werden gegeven, kon op

dit punt alleen in Deventer - waar overigens de meeste herkansingen in dit kader

plaatsvonden - enige informatie worden ingewonnen. In één geval was een cliënt

aangehouden door de politie en had hij bovendien de begeleider bedreigd; een

andere deelnemer die een herkansing kreeg, was zonder toestemming begonnen

met een cursus en had zich verder ook niet aan afspraken gehouden.

Herkansingen die op naam van de projecten zelf kwamen, werden voor zover

bekend (5 keer genoemd) gegeven omdat de cliënt afspraken niet nakwam (2 keer),

problemen veroorzaakte bij de tenuitvoerlegging van alternatieve straf (1 keer),

vermogensdelicten beging (1 keer) danwel werd verwijderd uit het dagtrainings-

centrum wegens misdragingen (1 keer). Ten aanzien van de negen cliënten die in

Leiden een herkansing van het project kregen, werd geen nadere uitleg inzake de

aanleiding verkregen.

In de loop van hun reclasseringstraject heeft ongeveer de helft van de cliënten van

het project te Groningen (11 deelnemers) een herkansing gekregen. Zes van de elf

cliënten kregen een herkansing van het project en drie van het OM. Eén deelnemer
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kreeg van het OM en het project samen de kans het nog eens te proberen in het

project en in één geval kon niet worden achterhaald welke instantie de herkansing

gaf. De aanleiding voor de OM-herkansingen waren, voor zover bekend, delictgedrag

(2 keer). In één van deze twee gevallen werd, naar aanleiding van de recidive, geen

tenuitvoerlegging van de straf gevorderd, maar een verlenging van de proeftijd;

in verband met het nieuwe criminele feit werd wel één maand gevangenisstraf

direct opgelegd, die ook door de cliënt is uitgezeten. Waar er sprake was van

herkansingen door het project, was de aanleiding daarvoor het niet naleven

van gemaakte afspraken door de cliënt, harddrugsgebruik, of het weglopen uit

een instelling waarnaar de cliënt was verwezen in het kader van de begeleiding

(alle 1 keer genoemd).

Inzake twee gevallen van herkansing meldden de projectmedewerkers dat er geen

directe aanleiding voor de herkansing was aan te wijzen; veeleer betrof het cliënten

die volgens de begeleiders 'gewoon opnieuw begonnen in het reclasseringstraject',

wel te verstaan na een periode in het politietraject te hebben vertoefd. Eigenlijk gaat

het in deze gevallen niet om een herkansing in de zin zoals verwoord aan het begin

van deze paragraaf, maar om een 'reguliere' overstap van het politietraject naar het

reclasseringstraject.

5.5.5 Nazorg

Met het oog op de preventie van terugval in oude gewoontes, zou het belangrijk

kunnen zijn dat cliënten na afronding van de begeleiding niet zonder meer in 'het

diepe' gegooid worden, maar vooralsnog in contact blijven met een hulpverlenings-
instelling.

Het blijkt dat de projecten in Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden het meren-

deel van zowel de vroegtijdige uitvallers als degenen die de trajectbegeleiding

afrondden (gemiddeld circa twee derde'8) overdragen aan de zorg van andere

instellingen, te weten:

- de (jeugd)reclassering (16 van de in totaal 21 antwoorden), met voor zover

bekend als doel:

- het afsluiten van het contact,

- taakstraf en bijbehorende rechtszaak,

- detentie (2 afvallers),

- in het kader van door de rechter opgelegde begeleiding,

- in het kader van bijzondere voorwaarde bij vonniswijzing;

- justitie (detentie);

- begeleid wonen;

18 De gegevens suggereren dat van de uitvallers een wat hoger percentage wordt overgedragen aan andere

instanties dan van de cliënten die de begeleiding voltooiden (resp. 80% en 62%). Het betreft evenwel

kleine aantallen; derhalve zijn deze cijfers niet meer dan indicatief.
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- algemeen maatschappelijk werk;

- (terug naar) JAC;

- vakinternaat;

- voogdijvereniging.

Na de (vroegtijdige) beëindiging van de begeleiding onderhouden de medewerkers

van de vier projecten zelf naar eigen zeggen zo goed als geen contacten meer met

hun voormalige cliënten.

Onder de cliënten van het project in Groningen bevinden zich geen uitvallers, omdat

vroegtijdig afhaken uit het begeleidingstraject niet mogelijk is. Deelnemers die het

reclasseringstraject in Groningen beëindigden om over te stappen naar het politie-

traject, werd in het algemeen alleen meegedeeld dat zij altijd weer konden terug-

komen. De geïnterviewde begeleiders meldden dat met één cliënt die de begeleiding

met succes afrondde, werd afgesproken dat hij voorlopig in contact moest blijven

met de instantie die betrokken was bij zijn schuldsanering en huisvesting. Na

beëindiging van het reclasseringstraject hebben de projectmedewerkers doorgaans

amper contact meer met de cliënten; evenmin worden deelnemers formeel over-

gedragen aan andere instellingen na afloop van het reclasseringstraject.

5.6 Conclusies

Afgemeten aan de hoeveelheid cliënten die met succes het begeleidingstraject

doorliepen en afsloten, slagen alle vijf projecten er redelijk tot goed in de aan het

begin van de begeleidingen gestelde doelen te behalen. Daarenboven worden de

begeleidingen in het algemeen voltooid binnen het daarvoor voorziene tijdsbestek.

Volgens de projectmedewerkers is de situatie van verreweg de meeste cliënten die

de begeleiding afsloten, enigszins tot sterk verbeterd. Slechts in een enkel geval

wordt gerept van afronding zonder dat er sprake was van werkelijke vooruitgang. Zo

beëindigden in Groningen twee cliënten het politietraject met succes zonder ooit in

het reclasseringstraject te hebben gezeten en zonder dat er merkbare veranderingen

in hun levensomstandigheden optraden, voor zover de projectmedewerkers dat

konden beoordelen.

Het aantal cliënten dat de begeleiding vroegtijdig beëindigde, is betrekkelijk gering,

vooral wanneer in acht wordt genomen dat de helft van deze drop-outs op eigen

initiatief met de begeleiding was begonnen. Bij de uitvallers werden de gestelde

doelen niet of in geringe mate gerealiseerd. Ter verklaring werd aangevoerd dat de

begeleiders geen invloed hadden op deze cliënten, of dat de problemen van deze

cliënten een andere benadering vereisten dan het project kon bieden.

De verschillen die tussen de projecten werden gevonden in de mate waarin aan

de cliënten diverse doelen worden gesteld, zoals op het terrein van scholing en werk,

lijken voor een groot deel te verklaren uit (een combinatie van) leeftijdsverschillen
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en problematieken tussen de deelnemersgroepen van de onderscheiden projecten.

De projecten in Den Haag, Groningen en Leiden hebben het meest uitgesproken

profiel wat betreft het leggen van begeleidingsaccenten. Het Haagse project richt

zich sterk op het scholings-/opleidingsaspect en op het vinden van een geschikte

vorm van vrijetijdsbesteding voor de cliënten. In Groningen staan voornamelijk

woonruimte en verslavingsproblemen centraal in de begeleidingen. In Leiden ten

slotte, wordt er meestal voor gekozen in de begeleiding het zwaartepunt te leggen

op de facetten scholing en werk, gedrag en sociale competentie, en het contact met
gezins- en familieleden.

De projecten te Deventer en Zaanstad formuleren ten aanzien van hun cliënten aan-

zienlijk meer verschillende doelstellingen. Tezamen beslaan deze een breed terrein.

In Deventer is bijvoorbeeld het vinden van huisvesting de enige doelstelling die

maar betrekkelijk weinig wordt genoemd; evenzo zijn in Zaanstad alleen familie-

contacten en verslaving weinig voorkomende doelstellingen.

Het aantal gestelde doelen lijkt samen te hangen met de duur van de begeleiding:

in Den Haag en Leiden iets langer dan een half jaar, en in Deventer en Zaanstad een

jaar. Groningen wijkt af van dit patroon; een gemiddeld begeleidingstraject nam

daar ook een jaar in beslag. Toch is de begeleidingsduur waarschijnlijk niet in de

eerste plaats een resultante van de hoeveelheid doelen die worden geformuleerd

voor het begeleidingstraject: de voor een begeleiding voorziene periode werd

destijds namelijk al vastgelegd in de projectplannen.

Voorts valt op dat er op de keper beschouwd betrekkelijk weinig structurele

verschillen zijn tussen de projecten wat werkwijze aangaat. Uiteraard is er de nodige

variatie in aanpak inzake de onderscheiden deelnemersgroepen en tussen cliënten

onderling, maar in breder perspectief bezien bestaan er zowel qua intensiteit

(contactfrequentie en -duur) als inhoudelijk aanzienlijke overeenkomsten tussen

de projectbegeleidingen.

Wat de intensiteit aangaat, komt het er ongeveer op neer dat er bij zwaardere

deelnemersgroepen, zoals in Deventer, wat meer tijd wordt besteed aan face-to-

face-contacten dan aan minder zware cliënten zoals die in Den Haag. Groningen

vormt ook in dit opzicht enigszins een buitenbeentje: hoewel de cliëntengroep een

zware lijkt, wordt hier minder tijd besteed aan cliëntcontacten dan in bijvoorbeeld

Deventer en Zaanstad.

Het blijft overigens de vraag in hoeverre het etiket 'intensief' voor dit type traject-

begeleidingen op zijn plaats is. In de eerste maand van de begeleiding hebben de

projectmedewerkers globaal 8 tot 16 contacten met de cliënten (2 tot 4 per week),

waarbij de contacttijd uiteenloopt van een half uur tot ruim een uur. Bij het

voortschrijden van de begeleiding vermindert het aantal contacten (met name

in Den Haag, Zaanstad en Leiden), terwijl de duur ervan tamelijk constant blijft.

De projecten zelf beschouwen dit als intensieve begeleidingen. Het is de vraag in

welk licht men dit moet zien. Immers, zelfs 16 contacten per maand van elk een uur
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maken slechts een fractie uit van de totale tijd (in werkdagen van 8 uur gerekend

een kleine 11%).

Naast frequentie en duur telt de inhoudelijke dimensie van de begeleiding mee in

het oordeel over de 'zwaarte' van de begeleidingen. Natuurlijk is iedere begeleiding

uniek en kent individuele accenten. Als de activiteiten van de projectmedewerkers

van wat grotere distantie worden bezien, blijken de begeleidingen inhoudelijk toch

ook flinke overeenkomsten te vertonen. De begeleiding(smethodiek) behelst steeds

elementen als het ordenen van de omgeving waarin de cliënt leeft, het 'voorkauwen'

van de aan te leren handelingen en gedrag, het geven van concrete opdrachten die

-de cliënt dient uit te voeren, en het in perspectief zetten van de normen en waarden

die de cliënt er tot op dat moment op na houdt. De verschillen zitten hem vooral in

de manier waarop deze elementen aan de cliënt in kwestie worden 'verkocht': soms

confronterend en controlerend, dan weer meegaand en ondersteunend, al naar

gelang de situatie het vereist.

De slotsom luidt, dat de projecten de begeleidingen dynamisch aanpassen aan de

kenmerken en problemen van de individuele cliënt. Gebleken is echter ook, dat

succesvolle afronders er zo goed als altijd een welwillende en actieve houding op

na hielden inzake de begeleiding. Anders gezegd, de instelling van de cliënt zelf lijkt

een aanzienlijk gewicht in de schaal te leggen bij het realiseren van een succesvolle

afronding van de begeleiding. Dit impliceert dat het'op maat snijden' van de

trajectbegeleidingen door de projecten een middel met beperkingen is; veel hangt

af van de attitude van de deelnemer. De motivatie van de cliënt kan in principe

echter ook nog groeien door juist deel te nemen aan het project (zie paragraaf 4.5).

Deze overwegingen leiden tot de gevolgtrekking, dat er een belangrijk moment ligt

in de verwijzings- of, zo men wil, de selectiefase: worden daar de juiste keuzes

gemaakt, met andere woorden wordt daar een adequate inschatting van de moti-

vatie van de (potentiële) cliënt gemaakt, dan is de kans op het succesvol afronden

van een begeleiding groot. Wellicht is het mogelijk een aantal gestandaardiseerde

selectiecriteria te ontwikkelen die kunnen worden ingezet ter beoordeling van de

geschiktheid van potentiële cliënten voor de begeleiding.

In het Groningse project vormt het politietraject in bepaalde opzichten een knelpunt.

De politie kon in een aantal gevallen niet altijd de toegezegde SDA-rechercheur

inzetten, wegens veranderende prioriteitenstellingen en capaciteitsgebrek. Wanneer

dat wel gebeurde, bleek het voor de betrokken rechercheur veelal moeilijk om de

cliënt te traceren, te controleren en contact met hem te leggen. De initiële gedach-

tengang was dat cliënten zich in het politietraject dusdanig op de huid gezeten

zouden voelen, dat zij snel weer zouden terugkeren naar het reclasseringstraject.

De realiteit wijst echter uit, dat de groep meest problematische cliënten met enige

regelmaat wisselt tussen reclasserings- en politietraject. Deze groep zit gemiddeld
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al ruim twee jaar in het project. Daaruit kan de gevolgtrekking worden gemaakt, dat

het politietraject weinig afschrikkend werkt.

Daar komt bij dat alle cliënten die in Groningen de trajectbegeleiding met succes

afrondden, dat allen deden binnen de gestelde termijn van een jaar en zonder van

traject te wisselen. Het politietraject lijkt vooral te fungeren als een ontsnappings-

clausule voor cliënten die onwillig zijn mee te werken aan de begeleiding in het

reclasseringstraject. In zekere zin is dat gunstig omdat de kans op succes in

reclasseringstraject gering is voor degenen die niet bereid zijn mee te werken.

Wellicht valt echter te overwegen het aantal wisselingen tussen de trajecten te

beperken, en een maximale begeleidingsduur vast te stellen.

De hoeveelheid problemen welke de cliënten vertonen, en de diversiteit ervan,

lijken niet van directe en wezenlijke invloed op de mate van succes van de projecten.

Dat de begeleiding wordt aangepast aan de cliënt, houdt hiermee waarschijnlijk

verband. Tevens kan de multifunctionaliteit van de projectactiviteiten hiervoor

een verklaring vormen: ook projecten die slechts enkele specifieke doelen op het

oog hebben, kunnen zo - werkenderwijs - diverse andere leefgebieden positief

beïnvloeden.

Niettemin bestaat de impressie dat de doelstellingen die in relatief hoge mate

worden bereikt, en die welke in mindere mate worden verwezenlijkt, met betrekking

tot de cliënt kunnen worden gekarakteriseerd als respectievelijk extern en intern

gerichte veranderingen. De externe veranderingen betreffen vooral veranderingen

in de omgeving van de cliënt, veranderingen waarop de begeleiders tot op zekere

hoogte gemakkelijk vat hebben: opleiding, werk, geldzaken enzovoort. Op het

bereiken van een interne ommekeer, dat wil zeggen een geïnternaliseerde mentali-

teitsverandering (wat betreft sociale vaardigheden, gedrag, contacten met ouders en

familie, drugsproblemen), kunnen de begeleiders, zo lijkt het, minder directe invloed

uitoefenen. Het is vooralsnog onbekend of de verbeteringen die zijn verwezenlijkt

op het gebied van scholing, arbeid enzovoort zullen beklijven indien niet ook de

ingeslepen denkpatronen van de cliënt worden doorbroken. Andersom geredeneerd

geldt daarentegen ook dat een gewijzigde attitude nog geenszins een verandering

in gedrag garandeert. Het is voorts denkbaar dat de houding van de cliënt juist zal

veranderen onder invloed van de gerealiseerde externe veranderingen: waarom zou

een cliënt die eindelijk weer wat toekomstperspectief heeft, dat op het spel zetten

door zich negatief te blijven opstellen? Het beschikbare onderzoeksmateriaal laat

niet toe voorspellingen te doen over de bestendigheid van en ontwikkelingen in

de door de trajectbegeleiding bewerkstelligde verbeteringen in de levenssituatie

van de cliënten.

Bij drie projecten, namelijk Den Haag, Zaanstad en Leiden, lijkt er met het vorderen

van het begeleidingstraject sprake van een zeker afrondingsproces: de hoeveelheid

contacten tussen de trajectbegeleiders en cliënten neemt geleidelijk af. In geen

van de vijf projecten werd een vermindering van de duur van de cliëntcontacten

geconstateerd gedurende de begeleiding.



Begeleiding en uitstroom

Na voltooiing van het begeleidingstraject worden de deelnemers losgelaten zonder

verdere nazorg van de kant van hun project. De projectmedewerkers hebben na

uitstroom niet of nauwelijks contact meer met hun vroegere cliënten. Wel wordt

gemiddeld circa twee derde van de deelnemers vanuit hun project overdragen aan

de zorg van andere instellingen. Het blijft vooralsnog een open vraag in hoeverre

het volledig stopzetten van de contacten tussen begeleider en cliënt na afloop van

het begeleidingstraject een weerslag heeft op het gedrag van de cliënt.
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Alle projecten zijn sectorale samenwerkingsverbanden aangegaan. Op zich is dat

een goede zaak; enige relativering is hier echter op zijn plaats. Samenwerking op

uitvoerend en sturingsniveau is een absolute noodzaak en onontkoombaar gezien de

opzet van de projecten. Ofwel: zonder netwerk hebben de projecten geen bestaans-

recht en -mogelijkheden. De samenwerking op uitvoeringsniveau kan de projecten

eigenlijk niet zozeer als een speciale verdienste worden aangerekend, omdat er

wat dat aangaat voorafgaand aan de start van de projecten convenanten inzake

inspanningsverplichtingen zijn ondertekend door de betrokken instanties. Deze

samenwerking beperkt zich bovendien dikwijls tot ad hoc contacten en heeft geen

structureel karakter. De aard van de contacten op dit niveau doet er trouwens weinig

toe; zolang zij maar doelmatig zijn, is het feit dat zij misschien een ad hoc karakter

hebben van weinig belang. In zekere zin kan dat zelfs bijdragen aan de flexibiliteit

van de werkwijze van de projecten.

De projecten zitten met enige regelmaat om de tafel met vertegenwoordigers van

(een) andere instelling(en) uit de sector ten behoeve van sturingsoverleg. De deel-

name aan deze overleggen en de samenwerking op dit hogere niveau (sturing) telt

wel tot de eigen verdiensten van de projecten. In hoeverre in deze vergaderingen

specifiek overleg wordt gevoerd inzake de harde-kernprojecten, is in dit onderzoek

niet verder nagegaan.
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'In het project moest ik ineens een perfecte jongen worden, ik mocht geen

fouten meer begaan. Op zich ging het niet slecht. De begeleider heeft me goed

geholpen. Er zijn allerlei dingen geregeld zoals uitkering en werk, ik heb geleerd

een beetje boekhouden te doen en sollicitatiebrieven te schrijven. Mijn grootste

probleem was dat ik niet genoeg geld had, want pas als je veel geld hebt, ben je

echt vrij. Het project heeft de deelname stopgezet omdat ik een delict heb

gepleegd. Een roofoverval, want ik zat zonder geld. Dit project is bij mij niet

gelukt omdat ik waarschijnlijk niet ben voorbestemd om te leven zoals andere

jongeren wel doen want ik heb weer een delict gepleegd. Voorlopig zit ik in

detentie waar ik alle tijd heb om na te denken, want ik wil weg van Nederland;

hier zal ik nooit rijk worden. Denk je dat het in Italië voor mij beter zal zijn?'

'Tijdens het project ben ik niet met politie in aanraking geweest. Heling doe ik

wel af en toe. Maar dat is alleen om een beetje geld te maken, dat is normaal.

Een beetje handelen met vriendjes die met mooie dingen aankomen, wel ja joh.

En verder heb ik hele complexen schuurtjes opengebroken en de spullen voor

veel geld verkocht. Op het moment datje bezig bent, dan doe je het gewoon.

Je houdt dan nergens rekening mee. Want ik wilde geld hebben. Ik heb nu wel

geld maar vind het niet genoeg, ik ben groot geld gewend. Ik was niet bang dat

de politie erachter zou komen. Als je het slim aanpakt, weet je dat je nooit

gepakt wordt.'

'Het project heeft mijn situatie veranderd. Er zijn genoeg gasten die me vroegen,

en nog steeds vragen mee te doen met delicten, maar ik zeg nee. Afgelopen

weekend weer: of ik even "iets" weg wilde brengen, voor veel geld dat ze me

zelfs lieten zien. Dat is dan wel aantrekkelijk maar ik doe niks meer en ben

ook niks van plan.'

6.1 Inleiding

Naast het streven naar een beter maatschappelijk functioneren van de cliënten zoals

behandeld in hoofdstuk 5, behoort het reduceren van het aantal 'negatieve' con-

tacten van de cliënt met politie en justitie in principe tot de hoofddoelstellingen van

ieder begeleidingstraject. Geen recidive luidt in feite het parool. Onder 'negatieve'

politiecontacten wordt verstaan politiecontacten naar aanleiding van delictgedrag.

De vraag is nu in hoeverre de projecten in deze opzet slagen. Niet alleen het oordeel

van de projectmedewerkers is in dezen echter van belang. Er kan zich immers de

omstandigheid voordoen, dat een cliënt zich met criminele activiteiten bezighoudtt.
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en naar aanleiding daarvan in contact komt met de politie, maar dat de project-

medewerkers daarvan geen wetenschap heeft. Voor het project zal het dan lijken

alsof de betrokken cliënt delinquent gedrag heeft afgezworen, terwijl de feitelijke

situatie anders uitwijst. Een dergelijke situatie zou zich eigenlijk uitsluitend moeten

voordoen bij uitgestroomde cliënten, omdat gevallen van politiecontact tijdens

een begeleidingstraject de projectmedewerkers in principe via hun lokale netwerk

ter ore zouden moeten komen. Of dit laatste strookt met de werkelijkheid, staat

nog te bezien.

Teneinde de mate van crimineel gedrag onder de cliënten adequaat te kunnen

inschatten, is dus naast de beoordeling van de trajectbegeleiders informatie uit

een andere bron gewenst. Ten behoeve van het onderzoek zijn daarom gegevens

over (hernieuwd) delinquent gedrag (recidive) uit het politiële

Herkenningsdienstsysteem (HKS) inzake de deelnemers van de projecten verzameld.

Recidive is in dit onderzoek gedefinieerd als het opnieuw plegen van misdrijven

na de start van het begeleidingstraject (een en ander gebaseerd op HKS-informatie;

zie hoofdstuk 2). De frequentie en aard van de misdrijven in kwestie speelt in deze

definitie geen rol: één HKS-vermelding gedateerd na de start van het begeleidings-

traject volstaat om van recidive te spreken. Deze definitie is niet voor niets dermate

scherp gesteld: recidive vormt, naast verbetering van de leefsituatie, immers een

maatstaf voor het succes van de projectbegeleiding in de onderhavige evaluatie.

Een effect van de gehanteerde definitie kan wel zijn dat een cliënt die in de periode

voorafgaande aan de start van het begëleidingstraject veelvuldig delicten pleegde

en die zich daarna nog maar sporadisch met dergelijke activiteiten bezighield, in

het onderzoek (toch) als recidivist zal worden aangemerkt.

In dit hoofdstuk worden de genoemde HKS-recidivegegevens behandeld en onder

meer vergeleken met de opinies van de begeleiders inzake delictgedrag van hun

cliënten. Zoals reeds in hoofdstuk 2 vermeld, varieert de periode waarop de

recidive-informatie betrekking heeft per individu, afhankelijk van het moment

waarop de cliënt in kwestie bij het project is aangemeld. Rekening houdend met

de eventuele achterstanden bij de invoer van de HKS-informatie aan de kant van

de gegevensbron (de politie) beloopt de periode waarvoor recidive-informatie

beschikbaar is, minimaal zo'n 8 maanden en maximaal circa 40 maanden.

Naast de kwaliteit van de begeleiding kunnen ook nog andere factoren een rol spelen

bij het optreden van recidive. Eén daarvan is de justitiële achtergrond van de cliënt.

Heeft een cliënt veel op zijn kerfstok wanneer hij het project binnenstroomt, dan is

het risico op een terugval in oude gewoontes wellicht groter dan bij 'licht criminele'

deelnemers. De 'zwaarte' van het justitiële verleden van de cliënt zou bijvoorbeeld

ook samen kunnen hangen met de kans op het succesvol voltooien van het bege-

leidingsproces, evenals niet te vergeten het kader waarin de cliënt aan het project

deelneemt. In de volgende paragrafen wordt om te beginnen de relatie tussen het

justitiële verleden van de cliënten en hun status in het begeleidingstraject (hierna

'trajectstatus' genoemd) nader geanalyseerd. Vervolgens wordt onderzocht hoe
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Tabel 15: Justitieel verleden en trajectstatus van de 143 begeleide cliënten

trajectstatus justitieel verleden
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geen pv, geen pv, geen veroordeling, gevangenis- totaal

veroordeling veroordeling geen gev.straf straf

aantal % aantal 0/0 aantal % aantal o4 aantal Wi

afgebroken 4 22 7 28 5 16 23 34 39 2I7

in begeleiding 3 17 5 20 4 13 20 29 32 22

afgerond 11 61 13 52 23 72 25 37 72 50

totaal 18 100 25 100 32 100 68 100 143 100

hoog het recidiveniveau onder de cliënten van de projecten is. In de daaropvolgende

secties wordt nagegaan in hoeverre er een verband is tussen achtereenvolgens het

justitiële verleden van de cliënten, het begeleidingskader en de trajectstatus ener-

zijds en recidive anderzijds. Als laatste wordt bekeken in hoeverre de inschattingen

van de projectbegeleiders inzake recidive overeenkomen met het door de politie na

instroom in het project geregistreerde criminele gedrag van de cliënten.

6.2 Justitieel verleden en trajectstatus

Uit tabel 14 in hoofdstuk 5 is af te lezen hoeveel cliënten op het moment van de

tweede meting bij elk project het begeleidingstraject met succes hadden afgerond,

voortijdig waren afgehaakt, danwel nog in begeleiding zaten. In hoofdstuk 3 is de

justitiële achtergrond van de cliënten beschreven. Een interessante vraag is nu, of

er een verband bestaat tussen de zwaarte van het justitiële verleden van de cliënten

en de mate waarin zij het begeleidingstraject succesvol doorliepen.

Uit tabel 15 blijkt dat van de groep cliënten met het zwaarste justitiële verleden,

namelijk (een) gevangenisstraf, het geringste percentage de begeleiding met goed

gevolg afrondt. Ruim een derde van deze zware groep lukte het tot nog toe het bege.

leidingtraject met succes te voltooien (37%), tegen de helft tot circa drie kwart in

de groepen met een minder zware achtergrond. Wellicht niet verwonderlijk telt de

zwaarste groep ook het hoogste aantal uitvallers: één op de drie cliënten breekt de

begeleiding vroegtijdig af. Van alle uitvallers behoort 59% tot de groep met een vrij-

heidsstraf achter zijn naam (23 van de 39); van de in totaal 143 cliënten behoren er

84 tot één van beide of beide categorieën (vrijheidsstraf en/of projectuitval).

De verschillen tussen de groepen met een lichter justitieel verleden (geen vrijheids-

straf) zijn verhoudingsgewijs gering. Omdat het wat betreft deze groepen gaat om

tamelijk kleine aantallen cliënten, kan aan de in percentuele zin geconstateerde

verschillen tussen de drie onderscheiden categorieën cliënten niet al te veel waarde

worden gehecht.
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Wanneer we de projecten individueel beschouwen, dan blijkt dat alle projecten wel

cliënten in begeleiding hebben die een vrijheidsstraf achter de rug hebben. Voor

vergelijking van de percentages afhakers in deze zwaarste groep laten we het project

in Groningen buiten beschouwing, waarvoor geldt dat cliënten simpelweg niet

mogen uitvallen; hoogstens stappen zij van het reclasseringstraject over naar het

politietraject of andersom. Bij de overige vier projecten valt op dat het percentage

afhakers in de groep met vrijheidsstraf in Leiden klein is (13%) in vergelijking met de

rest (50-65%). De oorzaak hiervan is niet zo gemakkelijk aan te geven. De meest voor

de hand liggende verklaring is dat de begeleiding aldaar wat beter aansluit bij de

belevingswereld van cliënten die tot de zwaarste categorie behoren dan in de overige

projecten. Dit valt met het beschikbare onderzoeksmateriaal echter niet te bewijzen.

6.3 Recidiveniveau

De cliënten die na aanmelding niet zijn gestart met de begeleiding, worden in

hetgeen volgt grotendeels buiten beschouwing gelaten omdat zij niet direct van

belang zijn bij de beoordeling van de omvang van de recidive. Alleen in paragraaf

6.6 wordt het recidiveniveau in deze subgroep vergeleken met dat onder de wel

gestarte cliënten.

Van de 143 wel begeleide cliënten bleken er 25 niet bekend in het HKS. Inzake deze

cliënten is dus geen informatie beschikbaar omtrent eventuele recidive. Voorts

geldt voor twee uitvallers, alsmede voor twee cliënten die de begeleiding afrondden,

dat zij geen criminele antecedenten hadden op het moment dat zij in het project

kwamen. In het HKS zijn ten aanzien van hen echter wel feiten bekend op tijdstippen

die liggen ná de start van het begeleidingtraject. In deze gevallen gaat het derhalve

niet om recidive, maar om het starten met crimineel gedrag. Ook deze vier cliënten

zijn daarom in de onderstaande analyses buiten beschouwing gelaten. Daarmee

blijven er uiteindelijk 114 cliënten over.19

Over het geheel genomen blijkt bijna drie kwart van deze 114 cliënten te recidiveren

(72%). Dit cijfer verdient echter de nodige nuancering, omdat de mate van recidive

varieert tussen de individuele projecten. In Deventer, Zaanstad en Leiden schommelt

het aantal cliënten dat terugvalt in de criminaliteit, rond de helft of iets meer (tabel

16). Dit resultaat is gebaseerd op kleine aantallen cliënten en is daarom niet erg

`hard'. In Den Haag recidiveert circa drie kwart van de deelnemers. Opvallend is dat

alle cliënten van het Groningse project recidiveerden. Maar, zo zal in de volgende

paragraaf blijken, deze bevinding is in vergelijking tot cliënten met een overeen-

komstige justitiële achtergrond binnen de andere vier projecten niet uitzonderlijk.

19 Niet alle cliënten die wel in het HKS voorkwamen op het moment dat zij in het project kwamen, zijn

terug te vinden in de opgevraagde 1DS-gegevens (zie paragraaf 2.3). Dit ter verklaring van de aanwezig-

heid van de kolom 'geen proces-verbaal, geen veroordeling' in tabel 17.
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Tabel 16: Recidiveniveau per project (114 cliënten over wie recidivegegevens beschikbaar

waren)

recidivestatus project

Den Haag Deventer Zaanstad

aantal % aantal % aantal %

recidive 36 74 6 60 5 56

geen recidive 13 26 4 40 4 44

totaal 49 100 10 100 9 100

Tabel 17: Justitieel verleden en recidive (114 cliënten)

recidivestatus justitieel verleden

Groningen

aantal %

Leiden

aantal %

totaal

aantal ,Wo

23

0

100

0

12 52

11 48

82

32

72

28

23 100 23 100 114 1 00

geen pv, geen pv, geen veroordeling, gevangenis- totaal

veroordeling veroordeling geen gev.straf straf

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal 1%

recidive

geen recidive

4

3

57

43

9

9

50

50

15

13

54

46

54

7

89

12

82

32

72
1
28

totaal 7 100 18 100 28 100 61 100 114 100

Wanneer het project in Groningen buiten beschouwing wordt gelaten, komt het

gemiddelde recidivepercentage uit op 65%.

6.4 Justitieel verleden en recidive

Negen op de tien van de cliënten die (een) vrijheidsstraf achter de rug hebben,

recidiveren (tabel 17).20 Het recidiveniveau binnen de drie categorieën cliënten

met een minder zwaar justitieel verleden is min of meer vergelijkbaar: ongeveer de

helft binnen iedere groep valt terug in delinquente gedragingen. Deze tweedeling

komt - met vergelijkbare percentages - ook naar voren onder de cliënten die nog

in begeleiding zijn en bij de cliënten die hun begeleidingstraject hebben afgerond.

Maar cliënten die vroegtijdig uitvallen recidiveren zo goed als altijd (32 van de 33,

ofwel 97%), ongeacht de zwaarte van hun justitiële verleden. De laatstgenoemde

samenhang berust overigens voor een deel op het feit dat recidive een reden kan

vormen om cliënten uit het project te verwijderen. Met andere woorden, recidive

is deels oorzaak van uitval. In hoofdstuk 5 bleek dat, voor zover dat na te gaan viel,

20 Bovendien maakt de groep met een detentieverleden 66% uit van alle cliënten die recidivegedrag ver-

toonden (54 van in totaal 82 recidivisten: tabel 17); 53% wanneer Groningen niet wordt meegerekend.
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Tabel 18: Justitieel verleden, trajectstatus en recidive (114 cliënten)

trajectstatus recidive
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licht justitieel zwaar justitieel totaal

verleden* verleden**

aantal % aantal % aantal %

afgebroken 70 (van de 11) 91 22 (van de 22) 100 32 (van de 33) 97

in begeleiding + afgerond 18 (van de 42) 43 32 (van de 39) 82 40 (van de 81) 49

excl. Groningen 9 (van de 16) 56 27 (van de 58) 47

totaal 28 (van de 53) 53 54 (van de 61) 89 82 (van de 114) 72

excl. Groningen 31 (van de 38) 82 59 (van de 91) 65

totaal zwaar' + afgebroken 64 (van de 72) 89

excl. Groningen 41 (van de 49) 84

'geen proces-verbaal, geen veroordeling' + 'pv, geen veroordeling' + 'veroordeling, geen gevangenisstraf'.

"" 'gevangenisstraf'.

in circa 20% van de gevallen crimineel gedrag de achterliggende reden was voor het

vroegtijdig stoppen van de begeleiding (paragraaf 5.5.2).

Verder is in paragraaf 6.2 vermeld dat 84 van de 143 cliënten behoren tot één of beide

van de categorieën vrijheidsstraf en projectuitval. Voor 72 van deze 84 cliënten zijn

HKS-gegevens voorhanden, waaruit blijkt dat 89% van deze 72 cliënten recidiveerde

(tabel 18). Dit niveau ligt ruim boven het recidivepercentage dat werd gevonden

voor de gehele cliëntengroep, dat zoals vermeld 72% beliep. Anderzijds betekent dit,

dat het recidivepercentage onder de overige cliënten - de groep die in begeleiding is

danwel de begeleiding succesvol heeft afgerond èn die geen vrijheidsstraf achter de

rug hadden - relatief laag is, namelijk 43% (18 van de 42 cliënten, tabel 18).

Binnen de individuele projecten wijkt de mate van recidive nauwelijks af van het

globale beeld dat wordt geschetst in tabel 17. In de vorige paragraaf werd reeds

gesignaleerd dat alle cliënten van het Groningse project recidiveerden. De Groningse

cliënten behoren echter allemaal tot de groep die (een) vrijheidsstraf achter de rug

heeft, de categorie cliënten met het zwaarste justitiële verleden dus. Ook in de

andere projecten is het recidiveniveau onder cliënten met een vrijheidsstraf relatief

hoog (82%, tabel 18), zo blijkt bij verdere controle. De betreffende uitkomst voor

Groningen valt daarom op, omdat het project in kwestie alléén cliënten in

begeleiding heeft/had, die in de zwaarste categorie vallen.

6.5 Begeleidingskader en recidive

Een belangrijke kwestie betreft het verband tussen het kader waarin de cliënt is

begeleid en de kans op recidive. Geeft bijvoorbeeld een begeleiding in een justitieel

kader meer of minder kans op succes dan een projectdeelname op vrijwillige basis?
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Tabel 19: Begeleidingskader en recidive (selectie afgeronde cliënten en cliënten in

begeleiding en exclusief de Groningse cliënten)

recidivestatus begeleidingskader

1 07

vrijwillig justitieel totaal

aantal % aantal % aantal 1%

recidive 13 50 14 44 27 I47

geen recidive 13 50 18 56 31 53

totaal 26 100 32 100 58 100

Na selectie van de cliënten die nog in begeleiding zijn en degenen die de begeleiding

afrondden, blijkt dat het recidiveniveau onder degenen die in een justitieel kader

- dus gedwongen - in een project werden geplaatst, even hoog is als onder de

cliënten die uit eigen beweging participeerden in een project.

Het feit evenwel dat in Groningen alle cliënten recidiveerden, heeft een aanzienlijke

invloed op dit resultaat. Wordt dit project even buiten beschouwing gelaten, dan

blijkt dat zich onder de vrijwillig gestarte cliënten wat meer gevallen van recidive

voordoen dan onder degenen die op justitiële gronden naar een project werden

verwezen. Recidiveerde onder de laatstgenoemde groep 14 van de 32 cliënten, in de

eerste groep, de vrijwilligers, waren dat er 13 van de in totaal 26 (respectievelijk 44%

en 50% recidive; zie tabel 19). Het lijkt er daarmee op dat het begeleidingskader enig

effect sorteert wat betreft het terugdringen van delinquent gedrag. Waaróm dat het

geval is, kan niet precies worden gezegd. Een verklaring die de projectmedewerkers

meer dan eens te berde brachten, is dat zij bij justitieel begeleide cliënten een

dwangmiddel, een 'stok achter de deur' hebben. Waaróm dat middel zou bijdragen

aan een enigszins lager niveau van recidive onder cliënten uit deze categorie, blijft

evenwel onduidelijk.

Wanneer de samenhang tussen het recidiveniveau en het begeleidingskader voor

de projecten te Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden apart wordt nagegaan,

dan blijkt dat deze maar weinig varieert ten opzichte van het totaalpatroon zoals

weergegeven in tabel 19.

6.6 Trajectstatus en recidive

Vermeld werd reeds dat cliënten die hun begeleidingstraject voortijdig afbreken

recidiveren, een enkele uitzondering daargelaten. Bovendien recidiveerden alle

Groningse cliënten (paragraaf 6.4). Wanneer we het recidiveniveau onder de

overblijvende cliënten bekijken, dat wil zeggen onder de cliënten van Den Haag,

Deventer, Zaanstad en Leiden die nog in begeleiding zijn danwel het begeleidings-

traject hebben afgerond, dan blijkt ongeveer de helft van deze cliënten terug te

vallen in criminele activiteiten (47%; zie tabel 20). Onder de cliënten die nog in
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Tabel 20: Trajectstatus en recidive (selectie afgeronde cliënten en cliënten in begeleiding

en exclusief de Groningse cliënten)

recidivestatus trajectstatus

in begeleiding

aantal %

begeleiding afgerond

aantal %

totaal

aantal %

recidive

geen recidive

3

7

30

70

24

24

50

50

27

31

47

53

totaal 10 100 48 100 58 100

begeleiding zijn, maakten er 3 van de in totaal 10 zich wederom schuldig aan

delinquente gedragingen. In de groep cliënten die de begeleiding hebben afgerond,
recidiveerde de helft (24 van de 48).

Samengevat neemt onder de cliënten die niet voortijdig stoppen met hun bege-

leidingstraject, het aandeel recidiverende cliënten vanaf de start van de traject-

begeleiding langzamerhand toe. De hamvraag is natuurlijk op welk niveau het

percentage recidiverende cliënten zich uiteindelijk stabiliseert. Met het huidige

onderzoeksmateriaal is deze vraag niet eenduidig te beantwoorden (zie ook

paragraaf 6.9).

Het is niet verantwoord een oordeel te vellen over de relatie tussen trajectstatus en

recidivegedrag inzake de individuele projecten, omdat de resultaten in een aantal

gevallen een zeer gering aantal cliënten betreffen. Slechts Den Haag en Leiden tellen

een redelijk aantal deelnemers waarvoor de nodige gegevens voorhanden zijn. De

uitkomsten voor die twee projecten zijn vergelijkbaar met het totaalresultaat. Dat

is natuurlijk niet verwonderlijk omdat deze projecten juist door dat relatief grote

aantal deelnemers een stempel drukken op het totaalresultaat.

In paragraaf 6.3 is gesteld dat cliënten die na hun aanmelding niet startten met de

begeleiding, niet direct van belang zijn in de bepaling van de mate van recidive.

Toch kan de mate van recidive in deze groep een interessant gegeven vormen, en

wel omdat deze een extra perspectief verschaft op het hiervoor gepresenteerde

recidiveniveau onder de wel begeleide cliënten.

Voor 12 van de 47 niet gestarte cliënten is geen HKS-informatie beschikbaar. Van de

resterende 35 niet gestarte cliënten blijken er 33 criminele antecedenten te hebben

voordat zij werden aangemeld bij een project. Van deze 33 waren er 22 opnieuw

betrokken bij delictgedrag na het moment dat hun begeleiding had moeten

beginnen, een recidivepercentage kortom van 67%. Dat cijfer is iets hoger dan

het recidivepercentage onder de wel begeleide groepen cliënten. Er dient echter

rekening te worden gehouden met het feit dat er onvoldoende achtergrondgegevens

beschikbaar zijn om te kunnen beoordelen in hoeverre de wel en de niet gestarte
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groepen vergelijkbaar zijn. Aan de beschreven vergelijking moet derhalve niet al te

veel gewicht worden gegeven.

6.7 Vermoedens van de begeleiders omtrent delictgedrag

Het in de voorafgaande paragrafen gepresenteerde materiaal is ontleend aan

'officiële' politiecijfers en weerspiegelt daarmee het delictgedrag van de cliënten

van de vijf projecten dat werd geregistreerd door de opsporingsinstanties. Het is niet

irreëel te veronderstellen dat er ook sprake zal zijn van delinquente activiteiten die

onontdekt bleven door de opsporingsautoriteiten, maar waarvan de begeleiders van

de cliënten wel kennis of vermoedens hebben. En misschien doet het omgekeerde

geval zich ook voor: dat cliënten politiecontacten hadden buiten het medeweten

van de trajectbegeleider.

In het kader van de tweede meting is aan de projectmedewerkers gevraagd of zij

vermoeden of weten dat (sommigen van) hun cliënten in de loop van de traject-

begeleiding betrokken zijn geweest bij het plegen van delicten. Voor zover de

begeleiders een oordeel aandurfden, werd in de projecten te Den Haag, Deventer,

Zaanstad en Leiden de fractie cliënten die zich denkelijk aan dergelijk gedrag heeft

schuldig gemaakt, gemiddeld geschat op één op de acht. Deze schatting heeft zowel

betrekking op de cliënten die de begeleiding al hebben afgemaakt, als op hen die

nog in begeleiding zijn.
Daarnaast is de projectmedewerkers gevraagd naar het vóórkomen van - veronder-

stelde danwel bekende - politiecontacten naar aanleiding van crimineel gedrag. De

resulterende percentages liggen op een iets lager niveau, namelijk circa één op de

tien cliënten.

Onder de groep van 39 cliënten uit de genoemde vier projecten die hun begeleidings-

traject voortijdig afbraken (zie tabel 14) wordt daarentegen twee derde door de

trajectbegeleiders verdacht van criminele activiteiten. De helft hiervan zou volgens

de projectmedewerkers politiecontact wegens criminaliteit hebben gehad.

De projectmedewerkers vermoeden dat bij het delictgedrag voornamelijk gaat om

vermogenscriminaliteit, zoals (pogingen tot) inbraak en diefstallen (elk ongeveer

tien keer gemeld). Andere vormen van criminaliteit, zoals vandalisme, beroving en

openbare geweldpleging, bedreiging, mishandeling, handel in drugs, en rijden in

een gestolen auto, worden alle slechts één à twee keer gemeld.

Het Groningse project levert een ander beeld op. Van de zeven cliënten die het

project hebben afgerond, hebben er, voor zover bekend bij de begeleiders, twee

gedurende hun reclasseringstraject(en) en één tijdens het politietraject delicten

gepleegd en 'negatieve' politiecontacten opgedaan.

Naar het oordeel van de begeleiders van dit project zijn het vooral de cliënten in

begeleiding die delicten plegen en politiecontacten hebben. Zoals al in hoofdstuk

5 werd gesignaleerd, gaat het, afgemeten aan de duur van de begeleiding, waar-



Hoofdstuk 6

Tabel 21: Vermoedens van de trajectbegeleiders wat betreft politiecontacten van de

cliënten en recidivegedrag tijdens de begeleidingsperiode (exclusief de

Groningse cliënten)

11 0.

recidivestatus vermoedens van de begeleiders inzake politiecontacten (aantallen)

ja nee totaal

recidive 16 22 38

geen recidive 4 27 31

totaal 20 49 69

schijnlijk om een problematische groep. Van deze groep pleegde volgens de

projectmedewerkers ongeveer 70% delicten in de loop van de trajectbegeleiding;

evenzovelen hadden in die periode politiecontact. Qua delictgedrag ging naar de

inschatting van de projectbegeleiders bij de Groningse cliënten steeds om inbraken

en diefstallen, een enkel geval van drugsdealen daargelaten.

Voor een deel komt echter het gevonden verschil in vermoed crimineel gedrag

en politiecontacten tussen de afgeronde Groningse cliënten en degenen die nog

in begeleiding zijn, waarschijnlijk voort uit het gegeven, dat deze laatste groep

cliënten al zo lang (ruim 2 jaar) in het project zit. De trajectbegeleiders hebben

dus veel tijd gehad om dergelijke feiten op te merken. Anderzijds vormen juist die

delictgedragingen en de politiecontacten een voor de hand liggende verklaring voor

het verschil èn voor het feit dat zij al zo lang in begeleiding zijn.

6.8 Officiële recidivecijfers versus de inschatting van de begeleiders

Afhankelijk van de begeleidingsperiode die wordt bekeken, en de vraagstelling zijn

voor circa 70 tot 80 cliënten zowel HKS-gegevens als informatie inzake de inschatting

van de trajectbegeleiders omtrent politiecontacten voorhanden.

Als de vermoedens van de trajectbegeleiders over politiecontacten van hun cliënten

tijdens het begeleidingstraject worden afgezet tegen de officieel geregistreerde

gegevens (HKS) inzake recidive (eveneens gedurende de begeleidingsperiode), dan

blijken er op bepaalde punten aanmerkelijke discrepanties te bestaan. Tabel 21 laat

zien dat de begeleiders van de projecten te Den Haag, Deventer, Zaanstad en Leiden,

in 43 van de 69 gevallen (62%) goed zitten wat betreft hun vermoedens inzake politie-

contacten van hun cliënten.21 Wanneer zij het mis hebben, gaat het grotendeels om

gevallen waarbij de projectmedewerkers van opinie waren dat hun cliënten geen

politiecontacten hadden tijdens het begeleidingstraject, terwijl dat wel het geval

21 Namelijk 16 cliënten die recidiveerden, en 27 die niet recidiveerden.
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was. De tegenovergestelde situatie, namelijk dat de projectmedewerkers ver-

denkingen koesterden inzake het hebben van politiecontacten van hun cliënten

terwijl daarvan geen sprake was, doet zich nauwelijks voor (4 van de in totaal 31

cliënten die niet recidiveerden; zie tabel 21).
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In hoofdstuk 5 werd geconcludeerd dat de begeleiders na de afronding van de

begeleiding nauwelijks of geen contact meer hebben met de voormalige cliënt. Zij

zullen derhalve niet of slecht op de hoogte zijn van eventuele activiteiten op het

criminele vlak van hun voormalige cliënt en van zijn contacten met de politie. De

HKS-gegevens laten zien dat, voor zover bekend, 17 cliënten pas recidiveerden nadat

zij het project hadden verlaten, succesvol danwel voortijdig. Het feit dat recidive-

gedrag bij een deel van de cliënten pas weer blijkt op te treden na het verlaten van

het project, kan als effect hebben dat de projectmedewerkers het succes van de

begeleidingen overschatten.

De HKS-informatie laat zien dat - voor zover er informatie beschikbaar was - alle

cliënten van het Groningse project recidiveerden. 22 Verreweg de meesten hadden

reeds gedurende de projectperiode politiecontacten in verband met recidive, te

weten 21 van de 23 (91%). De overige twee cliënten recidiveerden voor de eerste

maal nadat zij het project hadden afgerond. Beiden hadden alleen in het politie-

traject gezeten. De trajectbegeleiders van het project in Groningen zaten in zeven op

de tien gevallen in de goede richting wat betreft hun oordeel inzake politiecontacten

van de deelnemers tijdens het begeleidingstraject.

6.9 Recidive-ontwikkeling per tijdseenheid

In de inleiding is vermeld dat de periode waarop de recidivegegevens betrekking

hebben, varieert per cliënt, omdat deze afhangt van het moment waarop een cliënt

met de trajectbegeleiding startte. Toch is de recidiveperiode in de voorgaande

paragrafen telkens behandeld als betrof het niet alleen een vastomlijnd, maar ook

een voor alle deelnemers qua duur gelijk tijdvak. Feitelijk echter kan de lengte van

de recidiveperiode wel van invloed zijn op het vóórkomen van recidive: immers, hoe

langer die periode, des te meer gelegenheid heeft de cliënt gehad om te recidiveren.

Slechts in paragraaf 6.6 is in zekere zin nagegaan in hoeverre er een bepaalde

ontwikkeling te bespeuren is in het percentage recidivisten tijdens en na afloop

van de begeleiding.

In deze paragraaf wordt iets dieper ingegaan op het facet recidiveperiode. Nagegain

wordt in welke mate de recidive toeneemt in tijdvakken die voor alle cliënten in

22 Over 23 van de 24 Groningse cliënten was HKS-informatie beschikbaar.
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Tabel 22: Ontwikkeling recidivepercentage vanaf instroommoment (selectie 114 in

begeleiding genomen cliënten)*

1 1 2

recidivestatus tijd verstreken vanaf de start van de trajectbegeleiding

0,5 jaar 1 jaar 1,5 jaar

aantal % aantal % aantal %

recidive 48 43 60 61 65 76

geen recidive 64 57 38 39 20 24

totaal 112 100 98 100 85 100

Door achterstanden bij de invoer van de HKS-gegevens zijn niet voor alle cliënten HKS-gegevens over de gehele

meetperiode beschikbaar. Cliënten van wie de HKS-informatie een kortere periode beslaat dan de meetperiode

in kwestie, zijn meegeteld indien zij binnen die kortere periode recidiveerden. Als er binnen die kortere periode

geen sprake was van recidive, dan zijn zij niet meegeteld: het zou immers kunnen zijn dat zij in de periode

waarover geen HKS-gegevens beschikbaar zijn, alsnog recidiveerden. Op de drie achtereenvolgende

meetmomenten vallen er 2, 16 en 29 van de in totaal 114 respondenten af.

lengte overeenkomen, te weten binnen het eerste halfjaar na instroom in het project,
binnen een jaar na instroom, en binnen anderhalf jaar na instroom. Uit de in tabel

22 weergegeven cijfers blijkt dat recidivegedrag in veel gevallen reeds plaatsvindt

binnen de eerste zes maanden na de start van de begeleiding. Het recidivepercentage

na die periode bedraagt 43%. Een jaar na instroom van de cliënten is het percentage

deelnemers dat zich weer schuldig heeft gemaakt aan delinquent gedrag, opgelopen

tot 61%; na anderhalf jaar heeft 76% gerecidiveerd. Wanneer voor iedere cliënt de

maximale periode waarover recidivegegevens voorhanden zijn, wordt bekeken, dan

is het recidiveniveau 72%, zoals vermeld in paragraaf 6.3. Dat dit percentage lager is

dan de in tabel 22 vermelde 76% na anderhalf jaar, is verklaarbaar uit het gegeven,

dat in de laatstgenoemde tabel niet-recidiverende cliënten over wie geen gegevens

beschikbaar waren aangaande de complete betreffende recidiveperiode, buiten

beschouwing zijn gelaten, terwijl recidivisten wel zijn meegeteld (zie verder de

voetnoot bij tabel 22).

De ontwikkeling van het recidiveniveau per project laat een met de gegevens in

tabel 22 vergelijkbaar beeld zien. Steeds vindt het leeuwendeel van de recidive plaats

in het eerste halfjaar na aanvang van het begeleidingstraject. Daarna is er nog wel

sprake van een stijging van het recidivepercentage, maar de toename heeft de

vorm van een afvlakkende curve. Verder blijft de verhouding tussen de individuele

projecten op het aspect recidive, zoals weergegeven in tabel 16 (paragraaf 6.3), in

globaal opzicht op alle meetmomenten gehandhaafd. Dat wil zeggen dat - evenals

in tabel 16 - de projecten in Leiden en Zaanstad een wat geringer percentage

recidiverende cliënten tellen dan de overige drie projecten.
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6.10 Conclusie
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Uit de analyseresultaten met betrekking tot de mate van recidive kan ten eerste de

conclusie worden getrokken, dat de kans op een succesvolle interventie bij cliënten

met het 'zwaarste' justitiële verleden - degenen die een vrijheidsstraf achter de rug

hebben - betrekkelijk gering is. De gegevens wijzen immers uit dat het grootste deel

van deze zware cliëntengroep (89%) na korte of lange tijd terugvalt in crimineel

gedrag, om het even wat de afloop van de begeleiding is. De Groningse cliënten,

die allen onder deze zwaarste categorie vallen, recidiveerden allemaal.

Hier komt nog bij dat, in de projecten te Den Haag, Deventer en Zaanstad, de helft

tot twee derde van de cliënten die tot deze categorie behoren, voortijdig met de

begeleiding stopt. In Groningen mógen cliënten niet uitvallen. Alleen in het Leidse

project is de uitval onder de zwaarste cliënten klein (ruim één op de tien).

Ten slotte blijkt bovendien dat vroegtijdige uitval uit de projectbegeleiding nagenoeg

altijd - in 97% van de gevallen - gepaard gaat met recidive, dat wil zeggen ongeacht

de zwaarte van het justitiële verleden van de afhakers.

Alles bij elkaar impliceert een en ander, kort gezegd, dat het risico op recidive

onder zowel de afhakers als de cliënten met de zwaarste justitiële achtergrond

groot is. Deze twee categorieën overlappen elkaar in aanmerkelijke mate: meer

dan de helft van de uitvallers heeft een gevangenisstraf gehad en behoort daarom

tevens tot de groep met het zwaarste justitiële verleden. In totaal zijn er 84 cliënten

die tot één van beide of beide categorieën behoren; terzake van 72 van hen is

HKS-informatie beschikbaar. Uit het HKS-materiaal blijkt dat 89% van deze 72

cliënten recidiveerde.

Wat zonniger wordt het beeld, wanneer de aandacht wordt toegespitst op de groep

cliënten die (vooralsnog) niet is uitgevallen danwel erin is geslaagd het begeleidings-

traject geheel af te ronden. Bijna de helft recidiveert (47%), als men de Groningse

cliënten (die allen recidiveerden) niet meerekent. Wel bestaat het vermoeden dat

het percentage cliënten dat zich weer op het criminele pad waagt, in de loop van

het begeleidingstraject en na afronding van de begeleiding, met het verstrijken

van de tijd toeneemt.

Een zeer aanzienlijk deel, zo niet het merendeel, van de gevallen van recidive

vindt reeds plaats binnen de eerste zes maanden nadat met de begeleiding werd

gestart.

Als men binnen dezelfde cliëntengroep (en eveneens exclusief Groningen) nagaat

in hoeverre er een verband is tussen het begeleidingskader en het vóórkomen van

recidive, dan blijkt dat zich onder de cliënten die op eigen initiatief begonnen in de

projecten, percentueel wat meer recidivisten bevinden dan onder de in een justitieel

kader begeleiden (respectievelijk 50% en 44%). Dit kan een indicatie vormen voor

een samenhang tussen begeleidingskader en recidiveniveau. Helaas kan de ver-

klaring voor deze relatie niet goed worden geduid.
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Zoals gezegd, recidiveerden vrijwel alle deelnemers die voortijdig de brui aan de

begeleiding gaven; het kader van de begeleiding doet in hun geval klaarblijkelijk

niet ter zake.

114

De trajectb.egeleiders blijken lang niet altijd weet te hebben van 'negatieve'

politiecontacten van hun cliënten tijdens het begeleidingstraject. Uit de gegevens

komt naar voren dat zij, wat dit aspect aangaat, in zes à zeven van, de tien gevallen

goed op de hoogte zijn of de juiste vermoedens hebben.

Verder betekent de afronding van een trajectbegeleiding dat het contact tussen

cliënt en begeleider vrijwel volledig wordt beëindigd. De HKS-informatie toont aan

dat een aantal gevallen van recidive pas plaatsvond nadat de betreffende cliënten

het project hadden verlaten. Eén en ander kan tot gevolg hebben dat de begeleiders

een rooskleuriger beeld aan de begeleidingsresultaten overhouden dan de realiteit

veroorlooft.
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Hard-core projects

Effect evaluation of intensive ambulatory

counselling

In recent years the small share of juvenile delinquents responsible for serious social

nuisance has given rise to increasing concern. These juveniles are known as the

'hard core'. They commit many - and quite serious - offences, and have frequent

brushes with law enforcement. Over the past few years a few experimental projects

have been launched to reduce the nuisance from recidivist perpetrators by

improving their social integration. Juveniles committing a punishable offence are

offered a choice between the heaviest possible sanction or intensive counselling

within the project. Such (ambulatory) supervision aims to offer prospects for the

future combined with firm agreements and discipline. Violating these rules may be

cause for the imposition of sanctions nonetheless.

The study examines the execution and results of five projects: De Kans in The

Hague, Omslag in Deventer, Agadir in Leiden, Retour Zaanstreek in Zaanstad and

Stelselmatige Dader Aanpak in Groningen. As of March 1997, 143 persons had

undergone such counselling. The individual counselling covered periods ranging

from over six months to over a year. The records of the participants varied: 48%

had served time in prison, 22% had received sentences not involving detention,

and 30% had no previous convictions: not all members of the group were repeat

offenders. The projects in Leiden and The Hague focused on juvenile delinquents

involved in petty crimes. For many of these the counselling was a voluntary

arrangement rather than a court order. The backgrounds of the subjects covered

a broad range with extremes in Leiden and Groningen. The youngest subjects were

in Leiden (where the average age was 17) and the oldest in Groningen (where the

average age was 29). While most juveniles in Leiden lived with their parents and

attended school, their counterparts in Groningen were all addicted to hard drugs

and unemployed.
The types of counselling provided by the projects were similar in many respects.

Clients received assistance in finding employment or programmes of study,

restoring family ties, getting off drugs and handling practical matters, such as

accommodations and financial affairs. The counsellors met with their clients an

average of twice a week, depending on the current stage (the contacts were more

frequent in the beginning). Counsellors and clients reached firm agreements that

included periodic verification of the client's compliance.
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The subjects who completed or nearly completed the project (the majority) have

improved their lifestyle. Such improvement is hardly discernible among the group

(one quarter of the subjects) that dropped out of the project at an early stage

because of delinquent conduct or lack of motivation. The measure of recidivism

after counselling varies depending on the project. The rates for Groningen

(100%) and The Hague (74%) reveal that these projécts have been less successful

than the ones in Deventer (60%), Zaanstad (56%) and Leiden (52%). Recidivism is

relatively high among clients with serious criminal records and among those who

participated in the project voluntarily. The conduct of clients ordered to undergo

counselling by the court may reflect the threat of sanctions for failure to stick to

the agreements.

The hard-core projects appear to have yielded to relatively favourable results.

Clients receive support in meeting their daily responsibilities in their own place

of residence; most improve their quality of life. Although a large portion of the

clients proves recidivist, the rate is equal to or lower than that of similar

counselling projects.



Résumé

Projets "noyau dur"

Évaluation des effets d'un suivi ambulatoire

intensif

Au cours de ces dernières années, une attention accrue a été portée à un nombre

relativement restreint de jeunes délinquants dont les agissements causent une

grande nuisance sur le plan social. Ces jeunes, auxquels le terme de "noyau dur"

est également appliqué, commettent des délits fréquents et souvent graves et sont,

de ce fait, souvent en contact avec la police et la justice. Au cours de ces dernières

années, des projets expérimentaux ont été lancés dont 1'objectif est de réduire

la nuisance causée par de jeunes délinquants récidivistes en augmentant leurs

possibilités d'intégration sociale. Le jeune délinquant qui a commis un délit peut

choisir entre la sanction la plus sévère possible et un suivi intensif dans le cadre de

1'un des projets. Ce suivi (ambulatoire) consiste en des activités destinées à accroitre

les perspectives d'avenir de ces jeunes délinquants, combinées à de strictes obliga-

tions et un controle du respect de ces obligations. L'inobservation des obligations

convenues peut déboucher sur une sanction.

L'étude s'est penchée sur cinq projets, leurs modalités de mise en oeuvre et leurs

résultats : le projet De Kans à La Haye, le projet Omslag à Deventer, le projet

Agadir à Leyde, le projet Retour Zaanstreek à Zaanstad et le projet Stelselmatige

Dader Aanpak à Groningue. Jusque mars 1997, 143 jeunes délinquants en tout ont

été suivis. La durée du suivi varie de plus de 6 mois à plus de 12 mois. Le passé

criminel des participants est lui aussi varié : 48% ont déjà subi une (des) peine(s)

privative(s) de liberté, 22% ont déjà été condamnés à des peines autres que la

détention et 30% n'ont jamais été condamnés (auparavant). Il ne s'agit donc pas

exclusivement de récidivistes. Les projets de Leyde et de La Haye, en particulier,

suivent des petits délinquants juvéniles. Dans nombre de cas, la participation des

jeunes délinquants à ces projets ne leur a pas été imposée par la justice. Les

caractéristiques des participants varient également selon les projets, Leyde et

Groningue formant les deux extrêmes. C'est ainsi que l'áge des participants varie

de 17 ans en moyenne (Leyde) à 29 ans (Groningue). Les participants au projet de

Leyde vivent pour la plupart chez leurs parents et fréquentent un établissement

scolaire tandis que les participants au projet de Groningue sont tous chómeurs

et tous toxicomanes.

Le contenu du suivi offert par ces projets présente de nombreuses analogies. Les

responsables aident les jeunes à chercher du travail ou une formation, à rétablir le
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contact avec leur famille, à restreindre l'usage de drogues ou à régler toutes sortes

de questions pratiques telles que le logement et les finances. Les responsables

rencontrent personnellement les participants deux fois par semaine en moyenne

(plus souvent au début du suivi). Le responsable et le participant déterminent

ensemble des obligations concrètes et Ie participant est régulièrement contrólé en

ce qui concerne le respect de ces obligations.

Les conditions de vie des jeunes qui ont (presque) terminé les projets - la majorité -

s'avèrent améliorées. Ce n'est pas ou pratiquement pas le cas des jeunes qui ont du

quitter les projets avant la fin - un quart des participants - en raison d'un comporte-

ment délictueux ou d'un manque de motivation. Le taux de récidive des participants

après la mise en place des projets varie par projet. Les taux des projets de Groningue

(100%) et de La Haye (74%) montrent que ces projets ont moins d'effet sur leurs

participants que les projets de Deventer (60%), Zaanstad (56%) et Leyde (52%). Le

taux de récidive est relativement élevé parmi les participants qui ont un passé

criminel chargé et parmi les participants "volontaires". Quant aux jeunes auxquels

la justice a imposé de participer aux projets, leur comportement a probablement

été influencé de manière positive par la menace d'une sanction en cas de non

respect des obligations convenues.

L'on peut conclure que les projets "noyau dur" ont donné des résultats relativement

positifs. Les participants sont suivis dans leur vie quotidienne là ou ils habitent,

ce qui contribue, pour la majorité, à une amélioration des conditions de vie. Bien

qu'un grand nombre de participants récidive, le taux de récidive est le même que

ou est inférieur à celui constaté dans des projets de suivi comparables.
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Tabellen

De tabellen 1 t/m 8 geven een overzicht van enkele achtergrondkenmer ken van de

ingestroomde jongeren ten tijde van de aanmelding bij de projecten in Den Haag,

Deventer, Zaanstad, Groningen en Leiden.

Tabel 1: Leeftijd instromers (N=143); in absolute aanta llen per project

leeftijd Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leid en

12 t/m 14 jaar 3 - - - 6

15 t/m 17 jaar 24 - 1 - 23

18 t/m 20 jaar 19 7 7 - 6

21 t/m 23 jaar 8 1 2 1 4

ouder dan 23 jaar 4 2 1 23 1

totaal 58 10 11 24 40

Tabel 2: Etnische achtergrond instromers (N=143); in absolute aantallen per project

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leid en

Nederland 6 8 1 23 -

Suriname 11 - 1 - -

Aruba/Ned. Antillen 2 - 1 - -

Turkije 9 1 2 - -

Marokko 25 - 3 - 40

overig 5 1 3 1 -

totaal 58 10 11 24 40

Tabel 3: Woonsituatie instromers (N=143); in absolute aantallen per project

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Lei den

bij (één van) de ouders 45 6 3 2 34

bij familie/pleeggezin 2 1 1 - 1

zwervend 2 - 2 3 3

zelfstandig 5 2 2 4 -

in detentie - - 3 13 -

anders/onbekend 4 1 - 2 2

totaal 58 10 11 24 40



Bijlage 2

Tabel 4: Dagelijkse bezigheden instromers (N=143); in absolute aantallen per project

schoolgaand

1 à 2 dg per week school

werkend

geen werk / geen school*

werkloos

detentie

anders/onbekend

totaal

wel leerplichtig.

124

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden

16 1 - - 27

2 1 1 - -

5 2 - - 1

11 - 1 - 6

18 5 5 13 6

- - 3 10 -

6 1 1 1 -

58 10 11 24 40

Tabel 5: Hoogst voltooide opleiding instromers (N=143); in absolute aantallen per project

Den Haag Deventer Zaanstad. Groningen Leiden

geen 44 5 8 20 37

lbo 4 2 - - 2

mavo/havo - 1 2 2 1

anders/onbekend 10 2 1 2 -

totaal 58 10 11 24 40

Tabel 6: Huidige opleiding schoolgaande instromers; in absolute aantallen per project

basisschool/zmok

lbo/ito

(k)mbo

mavo

havo/vwo

speciale projecten*

totaal

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden

10

1

1 6

4

4

1 - 3

18 2 1 27

o.a. leer-/werkproject, project vroegtijdige schoolverlaters.
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Tabel 7: Harddrugsgebruik instromers (N=143); in absolute aantallen per project

12 5

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leid en

geen harddrugsgebruik

wel harddrugsgebruik

onbekend

40

-

18

8

1

1

8

-

3

-

24

-

33

1

6

totaal 58 10 11 24 40

Tabel 8: Softdrugsgebruik instromers (N= 143); in absolute aantallen per project

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leid en

geen softdrugsgebruik

wel softdrugsgebruik

onbekend

25

14

19

2

6

2

2

5

4

-

18

6

20

19

1

totaal 58 10 11 24 40

Tabel 9: Verdeling vragenlijstvarianten per project

variant Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden tota al

lange 17 6 7 9 8 471

orte 41 4 4 15 32 96

totaal 58 10 11 24 40 1431

Tabel 10: Gemiddeld aantal minuten per maand besteed aan begeleidingscontacten per

project per begeleidingsfase per cliënt (alle cliënten; vergelijk tabel 14)

begeleidingsfase totaal aantal minuten gemiddeld besteed per cliënt

Den Haag Deventer Zaanstad Groningen Leiden

maand 1 162 715 992 348 672

165 585 650 366 672maand 2 en 3

maand 4 tot eind/momenteel 93 567 240 336 320
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Tabel 11: Mate waarin de gestelde doelen per cliënt werden bereikt, per project; selectie

cliënten die het begeleidingstraject hebben afgerond (72 cliënten)

doelen t.a.v. aantal cliënten voor wie gestelde doel wel-niet bereikt is

Den Haag' Deventer2 Zaanstad3 Groningen4 Leiden5

school/opleiding 19 3 2 1 - - 2 - - 1 1 1 20 1 3

werk 13 - 2 1 - - 2 - - - 2 2 16 1 -

politiecontacten 30 - 1 2 - - 3 - - 3 - 1 18 1 -

justitiecontacten 22 1 3 1 - - 3 - - 4 - - 15 - 1

sociale vaardigheden - 4 4 2 - - - 1 1 - - 2 9 1 -

gedragsverandering 1 - 2 - 1 - - 1 1 - 1 1 20 2 1

contact ouders/familie 4 3 2 2 - - - 1 1 2 1 - 18 3 1

huisvesting 4 1 1 - - 3 4 - - 7 1 -

financiën 13 - - 2 - - 1 1 1 3 - - 5 3 -

verslaving - 2 - 2 - - - 1 - 4 - - 2 1 1

vrijetijdsbesteding 16 3 4 2 - - 1 1 1 1 - 1 9 1 1

1 In Den Haag is het aantal cliënten dat het begeleidingstraject heeft afgerond ('afronders') 33.

2 In Deventer 2 'afronders'.

3 In Zaanstad 3 'afronders'.

4 In Groningen 7 'afronders'.

5 In Leiden 27 'afronders'.

+ Doel geheel of grotendeels bereikt.

Doel voor een deel bereikt.

- Doel voor een klein deel of niet bereikt.

" Ten aanzien van geen van de uitgestroomde cliënten als doel gesteld.
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