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Samenvatting

Dit onderzoek is een procesevaluatie naar het experimentele project Justitie
in de buurt (Jib). In 1997 zijn in 'probleemwijken' in Amsterdam, Arnhem,
Maastricht en Rotterdam kantoren van Justitie geplaatst. In deze vier
kantoren werkt een team van ongeveer drie personen (vaak een officier van
Justitie, een parketsecretaris en een administratief medewerker) aan het
oplossen van criminialiteit die zich in de wijk voordoet. De algemene
doelstelling van het project is: 'het leveren van een effectieve bijdrage aan
leefbaarheid en veiligheid(sgevoelens) in woonbuurten.' Hiervan afgeleid is
een aantal algemene doelen:
— een grotere mate van aanspreekbaarheid voor derden (burgers en
partners);
- een grotere effectiviteit door kortere lijnen en een beter zicht op de
problemen;
— een meer preventieve inzet van middelen, onder andere door een
grotere zichtbaarheid van Justitie.
De vier Jib-experimenten hebben zelf in plannen van aanpak eigen
doelstellingen en te ondernemen activiteiten beschreven.
Beleidscontext

Het Jib-project past in een zowel internationale als nationale trend tot
decentraliseren.
Voornamelijk in de VS en in Franlcrijk wordt reeds enige tijd gewerkt met
buurtgerichte (Justitie)projecten. In beide landen zijn deze projecten in twee
groepen onder te verdelen.
In de 'popular Justice' projecten in de VS en in de 'antennes' en 'boutiques
de Justice' in Franlcrijk is het formele recht niet meer dan op de achtergrond
aanwezig. Het zelfoplossend vermogen van de wijk(bewoners) staat centraal.
Het adagium is `door de burgers, voor de burgers'.
De tweede groep projecten bestaat uit 'community prosecution' en `maisons
de la Justice (et du droit)'. In deze projecten speelt de overheid een centrale
rol, doordat een van haar functies, rechtshandhaving, naar de wijken wordt
gebracht. Er wordt een nauwe relatie onderhouden met het parket, de
officier van Justitie heeft een belangrijke rol in de projecten.
Het Nederlandse Jib is een voorbeeld van de tweede groep varianten.
In Nederland zijn de laatste jaren steeds meer (overheids)instellingen
gebiedsgebonden gaan werken, waaronder de belangrijkste partner van
Justitie, namelijk de politie. Ook in de huidige reorganisatie van het OM is
gebiedsgericht werken een van de doelstellingen. Daarnaast past Jib in het
grotestedenbeleid, een interdepartementaal beleidsprogramma met een
aantal aandachtsgebieden, waaronder veiligheid.
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Het onderzoek

De algemene doelstelling van het evaluatieonderzoek luidt: het zowel
lcwantitatief als lcwalitatief beschrijven van den jaar Jib, op basis waarvan de
opdrachtgever van het onderzoek beredeneerde keuzes kan maken met
betrekldng tot het al dan niet voortzetten, wijzigen of uitbreiden van het Jibproject. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in de volgende
onderzoeksvragen:
I Wat zijn de feitelijke werlczaamheden van Jib? Met wellce organisaties en
instanties wordt er samengewerkt of is er contact? Doen zich hierin
verschuivingen voor ten opzichte van de plannen van aanpak?
2 Is er een relatie tussen de werkvorm en de werlczaamheden van Jib, en
zo ja wellce?
3 Wat vinden de samenwerkende organisaties van (de samenwerking met)
Jib?
4 Wat is de mening van klanten (informatie-zoekenden, slachtoffers,
verdachten, daders) over Jib?
5 Is er een waarneembare invloed van Jib op de wijkveiligheid?
6 Welke knelpunten ondervinden de experimenten gedurende de
aanloopfase (incidenteel) en de looptijd (structureel)?
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende
meetinstrumenten. Zo zijn er interviews gehouden met de medewerkers van
de Jib-experimenten, de (fungerend) hoofdofficieren van de betreffende
parketten en de contactpersonen van de samenwerkende organisaties zoals
de politie, de Raad voor de lcinderbescherming, de reclassering en de
Stichting Slachtofferhulp. Op de Jib-kantoren zijn met behulp van een
registratieprogramma contacten van Jib met anderen opgeslagen. Hierin zijn
onder andere gegevens opgenomen over de aard van het contact, het
resultaat en de tijdsbesteding. Voor de klanten van Jib (zoals daders en
slachtoffers) is door de Jib-medewerkers een tevredenheidsenquete
uitgedeeld, waarin hun oordeel over Jib wordt gevraagd. Tenslotte is drie
keer een paneldiscussie gehouden met samenwerkende organisaties en
wijkorganisaties. Deze laatste organisaties werken niet noodzalcelijkerwijs
samen met Jib, maar kunnen wel mogelijke resultaten van Jib in de wijk
bemerken (gedacht kan worden aan een woningbouwvereniging, scholen,
een GG&GD). Tijdens deze discussies is gesproken over de diverse
samenwerkingsverbanden en activiteiten van de organisaties met Jib, het nut
van Jib en de resultaten ervan.
Ondanks dat bij een aantal methoden kanttekeningen zijn te maken (zo zijn
de gegevens uit de klantenenquete en de paneldiscussies niet 'hard' en
worden vooral indicatief gebruikt) kan door de verschillende invalshoeken
een totaalbeeld van Jib worden geschetst.
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Resultaten

Werkzaamheden Jib
Doelstellingen

De vier Jibs zijn bij de opzet vrij geweest in het opstellen van hun eigen
doelstellingen, met als reden de experimenten niet voortijdig te beperken
door een groot aantal regels. Dit heeft er in geresulteerd dat de
doelstellingen van de verschillende Jibs doorgaans weinig concreet en
meetbaar zijn. Ook tijdens de looptijd van de experimenten zijn de
doelstellingen niet aangescherpt.
Werkzaamheden

(Mede) Hierdoor is er een groot aantal verschillen in de (vormgeving van de)
werlczaamheden tussen de vier Jibs. Zo zijn de criteria om te bepalen of een
zaak door Jib behandeld zal worden of door het parket voor geen van de Jibs
gelijk, ook de personen die deze beslissingen nemen zijn verschillend (Jib,
het parket of de politie).
De werlczaamheden die Jib uitvoert varieren van projecten samen met
andere organisaties tot strafrechtelijke vervolging. In Amsterdam hanteert Jib
een procesmatige aanpak. Samen met onder andere de politie, de
reclassering, de Raad voor de lcinderbescherming, maar ook de deelgemeente
en de GG&GD wordt deelgenomen aan overlegverbanden en worden nieuwe
projecten opgestart met als doel de veiligheid in de wijk te verbeteren. In
Maastricht daarentegen worden voornamelijk strafzaken (pre)gerechtelijk
afgedaan, met een team gevormd door politie, Justitie, reclassering, Raad
voor de ldnderbescherming en Slachtofferhulp. Jib heeft daar geen eigen
kantoor: de betroldcen organisaties vergaderen ellce woensdagochtend over
de te behandelen zaken in een buurtcentrum, 's middags worden zaken
tegen verdachten afgedaan. Tevens houdt Jib (in de gedaante van de politie)
dan spreekuur.
In Jib Arnhem en Jib Rotterdam worden zowel projecten uitgevoerd als
individuele zaken afgehandeld, waarbij in Arnhem het accent jets meer op
de individuele zaken lijkt te liggen.
Het buitenrechterlijk afdoen van zaken is een van de doelstellingen van Jib.
Dit gebeurt in ongeveer de helft van alle strafrechtelijke zaken. Alleen in
Arnhem wordt het grootste deel van de zaken ter zitting afgedaan door de
Jib-officier.
Contacten

De voornaamste contacten van Jib met andere organisaties betreffen die met
de politie, het OM en de griffie, de organisaties waarmee het parket van
'nature' al veel contact mee heeft. Daarnaast zijn er veel contacten met
slachtoffers, die naar aanleiding van hun zaak door Jib op de hoogte worden
gehouden.
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De belangrijkste aanleiding voor contacten van Jib met verdachten/daders is
de (SIL)zitting. 1 Vooral in Arnhem en in Rotterdam vinden deze zittingen
plaats (in Arnhem vooral op de rechtbank, in Rotterdam vaak op het Jibkantoor). De actie die Jib ondemeemt naar aanleiding van contact met een
dader is meestal het instellen van vervolging, al dan niet gevolgd door een
buitenrechterlijke afdoening. In 16% van de contacten met daders is het
resultaat dat de dagvaarding wordt betekend (dit gebeurt vaak in Maastricht
en Arnhem) en in 11% wordt een vrijheidsstraf opgelegd. (Nog) Geen
resultaat, een schadevergoeding of een transactie komen elk in 10% van de
gevallen voor. Daarna volgen taakstraffen, die vaak in de wijk ten uitvoer
worden gebracht. Ondanks dat er niet altijd voldoende werkplelcken in de
wijk zijn, of dat er bijvoorbeeld een opzichter ontbreekt, zijn de Jibmedewerkers zeer tevreden over deze afdoeningsmodaliteit. De opkomst van
taakgestraften is hoog en uitval komt nauwelijks voor. Volgens Jibmedewerkers is dit een groot verschil met daders die hun taakstraf niet door
Jib Icrllgen opgelegd.
Verschuivingen in werkzaamheden
De diverse Jibs voeren grotendeels de werlczaamheden uit die zij hadden
beschreven in hun plannen van aanpak. Er hebben tijdens het
onderzoeksjaar wel wijzigingen plaatsgevonden. De bestaffing van de
experimenten is in bijna alle gevallen veranderd: in enkele Jibs lcwamen er
medewerkers bij, in andere Jibs werd de officiers-plek vervangen door een
minder hoge functie of een minder aantal uren. In twee Jibs is in de loop van
de tijd begonnen met de uitvoer van een experiment naar dading.
Sornmige werlczaamheden komen niet goed van de grond of worden bewust
afgestoten. Een voorbeelden hiervan is de overlastbestrijding in Amsterdam
dat in het begin een belangrijk aandachtspunt was. Na enkele maanden is
men hiermee gestopt en doet men alleen nog overlastzaken als er een
strafrechtelijk aspect aan zit. Een ander voorbeeld is de inzet van de rechter
in de Jib-wijk in Maastricht. Dit heeft slechts incidenteel plaatsgevonden in
plaats van met enige regelmaat. Een laatste voorbeeld is buurthemiddeling,
dat in Rotterdam in het plan van aanpalc staat. Al snel werd door Jib aldaar
besloten dat buurtbemiddeling niet het oogmerk van Jib is en zijn er geen
activiteiten op dit gebied uitgevoerd.
Relatie werkvorm en werkzaamheden

De huisvesting (de werlcvorm) van de Jibs varieert van een pand midden in
een drulcke winkelstraat dat elke dag geopend is tot een wekelijkse zitting in
een wlikgebouw waar afdoeningen worden gedaan door de parketsecretaris,
en waar de medewerkers de rest van de week op het parket werken.

SIL staat voor Standaard Interventie Lijst. Op basis van deze lijst wordt tijdens het verblijf
van de jeugdige verdachte in het politiebureau een beslissing genomen over de afdoening
van de zaak. Tegelijk hiermee is het officiersmodel taakstraffen ingevoerd, waarbij
gekozen is voor mondelinge afdoening van de zaken tijdens een OM-zitting (SIL-zitting).
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Voor zover bekend is deze variatie ontstaan doordat men graag vier
verschillende varianten wilde evalueren. De grondslag is niet geweest dat de
wijkspecifieke problematiek een specifieke huisvesting vergde.
Over de noodzaak een kantoor in de wijk te hebben zijn de meningen
verdeeld en worden verschillende argumenten aangedragen. Zo vinden de
Jib medewerkers van twee kantoren dat strikt genomen voor het werk dat ze
doen de Jib-constructie niet nodig is. Ze geven echter een aantal redenen
waarom een eigen kantoor toch nuttig wordt gevonden. Ze kunnen zich
geheel richten op Jib en het experiment vormgeven. Ook is volgens hen de
betrokkenheid bij zaken groter op het Jib-kantoor dan op het parket en is de
juiste structuur aanwezig voor het behandelen van `typische Jib-zaken', zoals
bijvoorbeeld zaken waarbij lcinderen jonger dan twaalf zijn betrokken, die
door hun leeftijd niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
Samenwerkende organisaties (die in twee van de experimenten mede Jib
vormen) geven aan dat in ieder geval in de beginfase een apart kantoor
nodig is. Jib kan zich dan goed profileren naar organisaties, instanties en
wijkbewoners.
Samenwerkende organisaties

De samenwerkende (para)justitiele organisaties zijn over het algemeen zeer
tevreden over Jib. Zij zijn van mening dat de samenwerldng vaak goed
verloopt, en dat zij door de nauwe samenwerldng in staat zijn problemen op
een lcwalitatief betere manier op te lossen en zaken beter af te handelen. De
organisaties zijn daarnaast ook zeer tevreden over de zichtbaarheid en
bereikbaarheid van Jib. In de loop van de tijd is er weinig veranderd aan de
inhoud van de vooraf gemaakte afspraken.
Er worden echter ook kanttekeningen geplaatst: in enkele gevallen loopt de
samenwerking namelijk slecht, of geheel niet. In drie van de vier Jibs is de
samenwerking met Slachtofferhulp gering of afwezig.
In een aantal gevallen verloopt de samenwerking prima op persoonlijk
niveau, maar zijn de contacten nog niet geinstitutionaliseerd binnen de
organisaties.
Contacten met wijkorganisaties zoals scholen, GG&GD en
woningbouwverenigingen vinden - structureel of incidenteel - ook plaats.
Deze organisaties uiten hun waardering voor het bestaan en de
werlczaamheden van Jib, maar zouden graag meer betrokken willen worden
bij Jib. Door de nog geringe informatie-uitwisseling maakt Jib lang niet altijd
optimaal gebruik van de informatie waarover deze organisaties beschikken.
Klanten

De selecte groep klanten die de enquete heeft ingevuld en opgestuurd is
tevreden over Jib. Meestal geven zij aan dat het bezoek aan Jib resultaat
heeft opgeleverd; in bijna alle gevallen beoordeelden ze dit resultaat als
voldoende of goed. Ook op een aantal stellingen over het nut van een Jibvoorziening voor de wijk en voor henzelf werd overwegend positief
gereageerd. Twee van de elf stellingen lcregen een iets minder positieve
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reactie: Jib zou wet wat actiever mogen zijn in de buurt en men merkt er
eigenlijk niet zoveel van de Justitie een kantoor heeft in de buurt.
Het eindcijfer van klanten over Jib (op een schaal van eon tot tien) is een 7,8.
Wukueiligheid

Ben indirecte manier om jets over de wijkveiligheid te zeggen is via de
indicator snelheid van doorlooptijden. De veronderstelling hierbij is dat als
een straf snel volgt op het delict en daar ook mee in verband staat, de straf
vaak effectiever is dan wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan.
Op drie van de vier Jibs zijn de gemiddelde doorlooptijden van zaken
significant korter dan de doorlooptijden van gelijksoortige zaken. In
Maastricht is de doorlooptijd extreem kort: drie keer zo snel als op het parket
aldaar. De enige stad waar geen significant verschil wordt gevonden is
Amsterdam. Dit wekt geen verbazing: Jib Amsterdam houdt zich
voornamelijk bezig met projecten en minder met het afdoen van individuele
zaken. Daamaast zijn in Amsterdam op het politiebureau zogenaamde
Hoppers (hulpofficieren bij de politie) werlczaam die de eenvoudige, snelle
zaken afhandelen. Hierdoor krijgt Jib vaak juist lastige, complexe zaken te
doen.
Op nog een andere manier is tijdens het onderzoek aandacht besteed aan
wijkveiligheid: tijdens de paneldiscussies hebben respondenten over dit
onderwerp gesproken. Zij gaven aan dat zij niets kunnen zeggen over een
mogelijke verbetering van de objectieve veiligheid in de wijk. Ook over de
subjectieve veiligheidsgevoelens was men voorzichtig, maar daar waren de
vermoedens over mogelijk effecten van Jib iets sterker, vooral in de twee Jibs
in de kleinste wijken. Een kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is
dat effecten in dit opzicht voornamelijk betreicking hebben op
buurtbewoners, die een actieve rot in de wijk venrullen en daardoor goed op
de hoogte zijn van het bestaan en de werlczaamheden van Jib.
Knelpun ten

Zoals verwacht kan worden bij nieuw, experimenteel, beleid, heeft zich bij de
Jibs een aantal lcnelpunten voorgedaan.
Zo was het de bedoeling dat de Jibs direct inzage zouden krijgen in het
informatiesysteem van de politie, om op de hoogte te blijven van potentiele
Jib-zaken. Dit is slechts een van de vier Jibs gelukt.
Door de kleine bezetting van de experimenten (ongeveer drie medewerkers)
zijn de Jibs Icwetsbaar. In een van de steden is voorzien in achtervang, in de
overige Jibs zorgt uitval van medewerkers voor problemen. Contacten met
andere organisaties worden minder, soms liggen samenwerkings-verbanden
enige tijd stil.
Een ander punt is de financiele situatie van Jib en de samenwerkende
organisaties. Jib wordt vooralsnog betaald door het ministerie van Justitie.
De hoofdofficieren van de betreffende parketten geven aan, dat wanneer de
subsidie voor Jib wordt stopgezet, het dan nog maar de vraag is of, en in
welke vorm, de Jibs zullen blijven bestaan. Ondanks hun enthousiasme over
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een project als Jib, garanderen zij niet dat de Jibs door het parket zullen
worden betaald. Het rendement van Jib en de mogelijlcheden dit uit te
druldcen in andere termen dan aantal behandelde zaken en doorlooptijden
staan hierbij ter discussie.
Voor de samenwerkende organisaties doen zich in financieel opzicht
problemen voor. Sommige van deze organisaties worden gefinancierd op
basis van het aantal behandelde zaken. Zij krijgen geen subsidie uit het Jib'potje', maar vragen zelf soms subsidie aan vanuit het grotestedenbeleid. Een
aantal organisaties lcrijgt echter via Jib te weinig zaken. Voor hen vormt Jib
dan ook een verliespost, waardoor sommige organisaties zich genoodzaakt
zien hun medewerldng aan Jib te heroverwegen.
De taalcafbakening van werlczaamheden was een probleem dat zich vooral in
de beginfase voordeed. In de loop van de tijd kregen de reeds in de wijk
werlczame organisaties een steeds beter beeld van wat Jib is en wat wet en
niet de taken zijn van Jib.
Het draagvlak bij het OM is het laatste knelpunt. Door respondenten wordt
aangegeven dat een goed draagvlak cruciaal is voor het welslagen van de
experimenten en dat dit nogal eens ontbreekt op de diverse parketten. Under
parketsecretarissen is het draagvlak in de loop van de tijd verbeterd, de
hoofdofficieren, die de experimenten zelf hebben binnengehaald zijn ook
enthousiast, maar het `middenkader', namelijk de officieren zien weinig in
het project. Verschillende strategieen worden genoemd en ondernomen om
dit te verbeteren, maar vooralsnog lijken veel officieren sceptisch te blijven.
Aanbevelingen
Naar aanleiding van de bevindingen in dit onderzoek wordt een aantal
aanbevelingen gedaan. De twee belangrijkste worden hieronder genoemd, de
overige zijn te vinden in hoofdstuk 5 van dit rapport.
Het is van het grootste belang dat de Jibs beargumenteerde, concrete, op de
wijksituatie toegesneden, en meetbare doelstellingen formuleren. Deze
doelstellingen kunnen vervolgens dienen als leidraad voor het ontwildcelen
van beleid en activiteiten. Tevens zijn zij onontbeerlijk voor het inzichtelijk
maken van de resultaten die de Jibs bereiken: resultaten worden afgezet
tegen doelstellingen. Hiermee kan tevens het draagvlak bij het OM worden
vergroot: als duidelijk wordt wat Jib doet en welke resultaten dat oplevert,
kan daarmee wellicht de scepsis over de experimenten worden weggenomen.
Een tweede aanbeveling is dan ook dat de Jibs zich zullen moeten blijven
inzetten om het draagvlak voor Jib behouden en te vergroten. Hiertoe
worden verschillende mogelijlcheden aangegeven.
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lnleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een evaluatie-onderzoek naar de
experimenten met Justitie in de buurt (Jib). In de inleiding zal eerst worden
ingegaan op de achtergronden van Jib (1.1), het concept Jib (1.2) en de
invulling van de vier experimenten die in 1997 zijn gestart (1.3). In het
tweede deel is het evaluatie-onderzoek naar Jib het onderwerp, en worden
de doelstelling en vraagstellingen van het onderzoek geexpliciteerd (1.4). Het
hoofdstuk eindigt met een korte beschrijving van de indeling van het
rapport.
1.1

Achtergronden van het project Jib

Ruim tien jaar geleden werd, op basis van de rapporten van de commissie
Roethof, voor het eerst vanuit de regering aandacht besteed aan preventie
van criminaliteit als aanvulling op het repressie-beleid. Under andere de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben in die tijd
criminaliteitspreventiebeleid ontwikkeld. Het criminaliteitsprobleem was
enorm toegenomen: in twintig jaar tijd was de geregistreerde criminaliteit
vertienvoudigd. De regering verklaarde het criminaliteitsprobleem tot een
maatschappelijk probleem waarvoor niet alleen politie en Justitie, maar ook
gemeenten en maatschappelijke instellingen verantwoordelijk werden
gesteld. In de daarop volgende jaren hebben vele organisaties zich bezig
gehouden met het ontwikkelen en implementeren van preventiebeleid.
Justitie richt zich op dit moment op een drietal hoofdpunten.
Ten eerste is er nog steeds een toename in de ernst van het
criminaliteitsprobleem. De totale omvang van criminaliteit lijkt zich te
stabiliseren, maar er is een groei van het aantal gewelddadige delicten en
een toenemend probleem van georganiseerde misdaad.
Ten tweede is er een exponentiele toename in het zaalcsaanbod geweest,
zowel in de straf-, civiele- als administratieve rechtspleging. Dit brengt de
snelheid en accuratesse van het justitieel optreden in gevaar. Ontwikkelingen
die bijdragen aan de oplossing van dit probleem zijn de reorganisatie van het
OM en de rechterlijke macht en het gebruik van buitenrechterlijke
afdoeningsvormen zoals bemiddeling.
Ten derde is er vanuit de bevolking een groeiende kritiek op de prestaties
van Justitie.
Deze drie hoofdpunten kunnen worden samengevat als `een groeiende vraag
naar recht bij een afnemend vertrouwen in Justitie' (Boutellier, 1996).
Bij de kabinetsformatie van 1994 was het grotestedenbeleid tot speerpunt
van beleid gemaakt. Het grotestedenbeleid is een interdepartementaal
beleidsprogramma, waarin afspraken zijn gemaakt met betrelddng tot de
thema's economie, werk en onderwijs, veiligheid en leefbaarheid en zorg.
Het kabinet heeft in 1995 convenanten afgesloten met de vier grote steden
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(de G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en met vijftien
middelgrote steden (de G15). In 1997 zijn er met zes middelgrote steden nog
eens convenanten afgesloten. Van alle genoemde thema's is Justitie
medeverantwoordelijk voor het onderdeel veiligheid. Het Justitieveiligheidsbeleid kan vanuit een lcwantitatieve en een lcwalitatieve hoek
worden bekeken. Kwantitatief is bijvoorbeeld het aantal zalcen dat
afgehandeld wordt en het beschikbare aantal cellen. In het kader van het
lcwalitatieve deel is een drietal projecten opgezet. Dit zijn:
1 Accountmanagement Aanleiding voor dit project waren geluiden uit de
steden die erop neer lcwamen dat Justitie als geheel vaak meer gezichten
toont, het OM gebrekkige interne coordinate kent en de afstemming in
de justitiele keten tekort schiet. Het gevolg hiervan is dat afspraken
moeizaam tot stand komen en niet altijd nagekomen (kunnen) worden.
Doel van het project is het realiseren van verbetering in het optreden
van Justitie als geheel naar het lokaal bestuur en het meer professioneel
maken van afspraken met het lokaal bestuur over de te leveren prestaties
door Justitie.
2 Zichtbaarheid. In de convenantsdoelstellingen met de steden in het
kader van het grotestedenbeleid zijn ideeen opgenomen ter verbetering
van de veiligheidsbeleving van de burger in de stad. Verbetering van de
veiligheidssituatie in alleen de statistieken is hiervoor niet genoeg: meer
begrip bij de burger voor de mogelijlcheden en de beperkingen van
justitieel handelen is ook gewenst. Doel van dit project is dan ook de
burgers zicht te bieden op de aanpak van Justitie van de voor deze
concrete openbare orde- en veiligheidsproblematiek en het beter bekend
maken van de burger met Justitie in al haar vormen, mogelijkheden en
beperkingen. Dit kan onder andere worden bereikt door het houden van
wijk- en/of themazittingen en voorlichtingsactiviteiten.
3 Justitie in de buurt Aanleiding hiertoe was de constatering dat de afstand
tussen Justitie en de feitelijke problematiek op wijkniveau nog steeds te
groot is. Een eerstelijnsvoorziening van Justitie op wijlcniveau (een
Justitiekantoor in de buurft zou hierop een antwoord kunnen zijn en zou
parallel lopen met een wijkgerichte organisatie bij de politie. Zoals
gesteld behelst dit rapport een evaluatie van de eerste Jib-experimenten.
De algemene aanleiding voor (onder andere) het Jib-project was, zoals
beschreven 'een groeiende vraag naar recht bij een afnemend vertrouwen in
Justitie'. Meer specifiek voor Jib worden, in aansluiting op de gestelde
problemen, drie redenen genoemd:
— de behoefte aan een justitiele stok achter de deur in het lokale
veiligheidsbeleid;
— de wenselijlcheid van pre- of niet-gerechtelijke afdoening van geschillen
en delicten;
— het belang van de vergroting van de zichtbaarheid van de rechtspleging
(Boutellier, 1996).
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Daarnaast lijkt Jib te passen in de algemene tendens tot decentralisatie,
zowel in het buitenland (zie hoofdstuk 2) als in Nederland. Vele organisaties,
waaronder de politie, hanteren tegenwoordig een wijk-georienteerde
benadering van hun werkzaamheden. Ook de reorganisatie van het OM heeft
als belangrijk doel meer lokaal gericht te gaan werken. Hiertoe zijn door het
OM verschillende acties ondernomen. Binnen de parketten zijn
gebiedsgebonden teams geformeerd. Deze teams dragen zorg voor een
omvangrijk gebied (zoals bijvoorbeeld een politieregio waarbinnen vele
gemeenten liggen) en kunnen bijzondere zorg aan specifieke gemeenten,
districten of buurten geven. Een andere ontwildceling is de inzet van
hulpofficieren of parketsecretarissen die worden geplaatst op politiebureaus,
om aldaar zaken te beoordelen, dagvaardingen uit te reiken aan verdachten
en zaken direct af te doen. Naast deze reeds in praktijk gebrachte acties
wordt ook nog gesproken over het oprichten van zogenaamde 'front-offices'.
Dit zijn bureaus van Justitie in plaatsen van meer dan 50.000 inwoners, of in
plaatsen met een uitgesproken problematiek. Vanuit dergelijke 'front-offices'
zouden alle zaken uit de betreffende stad die niet om een speciale
behandeling vragen worden afgedaan. Ook kunnen slachtofferbelangen
behartigd worden. In brede zin zal worden bijgedragen aan het lokale
veiligheidsbeleid, waarbij ook de andere Justitiediensten betroldcen worden.
Op dit moment wordt dit idee in een stad, namelijk Eindhoven, in de praktijk
gebracht.
Ten opzichte van deze 'front-offices' is Jib echter op twee punten anders: Jib
is opgezet met de bedoeling kleinschaliger (wijk- of buurtgericht) te werken
en ten tweede zijn de werlczaamheden van Jib Icwalitatief anders en gaan ze
verder dan die van het parket.
1.2

Het concept Jib

Medio 1996 is definitief besloten te starten met het project Jib. Parketten
konden hun belangstelling voor Jib kenbaar maken; eind 1996 zijn vier
daarvan in de gelegenheid gesteld een Jib-experiment te gaan vormgeven
(Amsterdam, Arnhem, Maastricht en Rotterdam)! In de aanloopperiode
(eind 1996, begin 1997) zijn plannen van aanpak geschreven, met daarin de
werlcvorm, doelstellingen en werlczaamheden van Jib en zijn verschillende
overleginstanties (zoals begeleidingscommissies) ingesteld. Hierna zijn er
- via sollicitatieprocedures - reguliere OM-medewerkers op Jib gestationeerd.
De experimenten zijn daadwerkelijk gestart tussen februari en mei 1997.
De centrale doelstelling van het project Jib luidt: 'het leveren van een
effectieve bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid(sgevoelens) in
woonbuurten.'

Tegen het eind van de looptijd van het onderzoek is een vijfde Jib in Haarlem gestart. Jib
Haarlem wordt om die reden niet in dit rapport geevalueerd. Informatie over dit project is
te vinden in hun jaarverslag dat, net als de jaarverslagen van de andere Jibs, in de eerste
helft van 1999 verschijnt.
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In verschillende beleidsnotities worden meer specifieke doelstellingen van
Jib genoemd. Direct afgeleid van bovenstaande algemene doelstelling zijn:
— een grotere mate van aanspreekbaarheid voor derden (burgers en
organisaties);
— een grotere effectiviteit door kortere lijnen en een beter zicht op de
problemen;
— een meet preventieve inzet van middelen, onder andere door een
grotere zichtbaarheid van Justitie.
Daarnaast worden als doelen van Jib genoemd:
— het voorkomen van escalatie van geschillen;
— het bieden van buitenrechterlijke oplossingen;
— de coordinatie van verschillende Justitiediensten op wijkniveau.
Om deze doelstellingen te bereiken poogt Jib ter plaatse een gethtegreerd
aanbod te doen van Justitiediensten, afgestemd op de wijk. Deze diensten
kunnen velerlei zijn, maar komen in de kern neer op drie functies: ten eerste
(schade)bemiddeling, bijvoorbeeld in het kader van voorwaardelijke sepots,
ITerwee'' of dading, ten tweede een snelle en probleemgerichte afhandeling
van zaken en ten derde het verstreldcen van informatie aan burgers.
Hierbij dient nauw te worden samengewerkt met andere (para)justitiele,
maar ook met maatschappelijke organisaties.
Jib wordt in de beleidsnota's opgevat als een algemene Justitiefunctie die
onder verantwoordelillcheid van het OM opereert. Jib bestaat uit een aantal
experimentele deelprojecten in vier grote steden. De experimenten zijn
betrekkelijk autonoom, in die zin dat er geen centraal punt is van waaruit de
experimenten worden aangestuurd; er zijn, behalve de algernene
doelstellingen, geen specifieke regels of beperkingen opgelegd aan de
experimenten. Wel zijn er diverse overleggremia, zoals een advies- en een
begeleidingscommissie en een klankbordgroep waarin de Jibs zelf
vertegenwoordigd zijn en waar de gang van zaken van de diverse Jibs
regelmatig wordt besproken.
1.3

De invulling van de experimenten

In deze paragraaf wordt in vier achtereenvolgende subparagrafen de opzet
en invulling van de verschillende Jib-experimenten beschreven.
In verband met het experimentele karakter van Jib is bij de opzet van de
diverse Jibs besloten ze alle een eigen, van elkaar verschillende vorm te
geven (bijvoorbeeld al dan niet samen met andere organisaties in eon pand).
Een mogelijk resultaat van de evaluatie zou vervolgens kunnen zijn dat
bepaalde vormen van Jib beter blijken te functioneren dan andere vormen.
Bij het bepalen van deze werlcvorm is - voor zover bekend - geen rekening

Terwee is een schadevergoedingsmaatregel die door de rechter worth opgelegd aan de
dader op verzoek van het slachtoffer dat zich in de strafprocedure heeft gevoegd.
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gehouden met de specifieke lokale omstandigheden. De per experiment
beschreven doelen en werlczaamheden zijn wel naar aanleiding van de
omstandigheden in de wijk en de wijkproblematiek opgesteld.
De plannen van aanpak van de vier Jibs vormen de bron voor de
onderstaande beschrijvingen. Veranderingen die hierin in de loop van de tijd
hebben plaatsgevonden worden als onderdeel van deze evaluatie beschreven
in hoofdstuk 4 (resultaten).
1.3.1 Jib Amsterdam
Huisvesting: Jib Amsterdam zit in een speciaal hiervoor bestemd pand, in een

druldce winkelstraat midden in de Pijp, een Amsterdamse achterstandswijk
van ongeveer 35.000 inwoners. Het kantoor is zeer toegankelijk voor
buurtbewoners. Jib bezet de begane grond in dit pand, op de eerste
verdieping zijn gedurende verschillende dagdelen van de week medewerkers
van de Raad voor de ldnderbescherming, de reclassering en Stichting
Slachtofferhulp werkzaam. Daarnaast houdt het bureau voor Rechtshulp
iedere week spreekuur in het pand. Jib is elke werkdag van 9.00 tot 17.00
geopend.
Bemanning: Het team wordt gevormd door een officier van Justitie (een

RAI0), een parketsecretaris en een baliemedewerker. Allen werken voltijd op
Jib; zij zijn daar dus vanuit het parket geheel voor vrijgesteld.
Doelstelling: `De uiteindelijke doelstelling van Jib is om, zich concentrerend

op, maar afhankelijk van de praktijk niet beperkend tot deze werkterreinen,
een zichtbare inspanning en meetbare bijdrage te leveren aan de verhoging
van de objectieve veiligheid en de subjectieve veiligheidsgevoelens in de Pijp,
welke verbetering door de bewoners in relatie moet worden ervaren met de
aanwezigheid van Jib.' (Plannen van aanpak, ministerie van Justitie, 1996)
Werkterrein:

— jeugdcriminaliteit, waaronder het consequent handhaven van de
leerplichtwet, preventief gezinsbeleid, sancties laten uitvoeren in de
buurt waarbij herstel van schade voorop staat;
— overlastbestrijding, waarbij het OM kan optreden als civiele partij
wanneer het strafrecht onvoldoende soelaas biedt en benadeelden hun
recht niet bij de burgerlijke rechter kunnen of durven halen;
- slachtoffers, waarbij genoemd worden het actief benaderen van
slachtoffers, hulp bieden bij (schade)bemiddeling, het geven van
voorlichting en training aan (frequente) slachtoffers.
1.3.2 Jib Arnhem
Huisvesting: ook Jib Arnhem is in een speciaal daarvoor bestemd pand

gevestigd in een straat naast een winkelcentrum in de achterstandswijk
Malburgen (zo'n 17.000 inwoners). Er zijn geen andere organisaties in
hetzelfde pand ondergebracht. Jib is elke dag van 10.00 tot 15.00 geopend.

14

Bemanning: de formatie van Jib Arnhem is hetzelfde als die van Jib
Amsterdam: een officier van Justitie, een parketsecretaris en een
baliemedewerker, alledrie volledig vrijgesteld voor Jib.
Doelstelling: Jib Arnhem wil 'vanuit een probleemgerichte aanpak de
rechtshandhavende taak van het Openbaar Ministerie dichter bij de wijk
brengen' en 'samen met de andere partners in de wijk een bijdrage leveren
aan het verbeteren van het veiligheidsniveau in de wijk.' (Plannen van
aanpak, ministerie van Justitie, 1996)

Werkterrein:
—
—
—
—
—
—

kleine criminaliteit;
geweldscriminaliteit;
drugsoverlast;
meer aandacht voor de positie van het slachtoffer;
terugdringen van gevoelens van onveiligheid;
aanpak van georganiseerde vormen van criminaliteit.

1.3.3 Jib Maastricht
Huisvesting: de organisatie van Jib Maastricht wijkt sterk af van de drie
overige Jibs en vraagt daarom jets meer toelichting. Waar met de andere Jibs
een geheel nieuwe voorziening is gecreeerd, was in Maastricht reeds sprake
van een integrale aanpak van problemen in de wijk Wittevrouwenveld (5900
inwoners) door onder andere gemeente en politie. Justitie kon zich hierbij
aansluiten. Het gehele samenwerkingsverband wordt Jib genoemd.
De vaste werkplek van de Jib-medewerkers bevindt•zich in het kantoor van
de eigen organisatie; voor de medewerkers vanuit Justitie is dat dus het
parket. Eon dag in de week bespreken de organisaties (onder meer politie,
Raad voor de kinderbescherming, reclassering, Slachtofferhulp) 's morgens
in een buurthuis zaken en hun afhandeling, dezelfde middag is er een zitting
(door de parketsecretaris) en een open spreekuur (door de politie).

Bemanning: het Jib-team bestaat uit een deeltijd officier (ongeveer een dag
in de week) die een coordinerende rol heeft en een parketsecretaris voor de
uitvoering van het experiment. Deze werkt ongeveer 60% van de tijd aan Jib.
Daarnaast is er een administratieve kracht die twee dagen voor Jib werlczaam
is en is er een parketsecretaris die als achtervang functioneert.
Doelstelling: 'Het streven naar het verhogen van de leefbaarheid/veiligheid in
de buurt, het leveren van een bijdrage aan het handhaven van de
buurtnorm/veiligheidsdoelen en het herwinnen van vertrouwen in de
Overheid.' (Plannen van aanpak, ministerie van Justitie, 1996) Naast deze
algemene doelstelling geeft Jib Maastricht met cijfers de beoogde verbetering
van de veiligheid aan, varierend van 10% vermindering van geweld tot een
daling van 30% in het aantal woninginbraken.
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Werkterrein:

woninginbraken, onder andere toepassen van schadebemiddeling en
terstond (in de wijk) berechten;
— buurtoverlast (met name drugsoverlast), snelle strafrechtelijke aanpak;
— diefstallen en pogingen daartoe, onder andere door voorlichting, snelle
berechting en schadebemiddeling;
— geweld: strafrechtelijke reacties zoals dading, schadebemiddeling, AUtraject4 enzovoorts.

-

1.3:4 Jib Rotterdam
Huisvesting: In Rotterdam houdt Jib kantoor op de tweede verdieping van

een groot kantorenpand in Delfshaven waarin onder andere ook de
deelgemeente, de politie basiseenheid en de Gemeentelijke Sociale Dienst
zijn gehuisvest. Jib is dagelijks van 9.00 tot 17.00 open. De toegankelijkheid
van het kantoor is door de grootte en de anonieme uitstraling gering.
Bemanning: Jib bestaat uit drie personen: een officier van Justitie met een

coOrdinerende rol (parttime) en een parketsecretaris en administratief
medewerker die dagelijks het kantoor bemannen en volledig voor Jib zijn
vrijgesteld.
Doelstelling: 'Het leveren van een effectieve bijdrage aan leefbaarheid en
veiligheid(sgevoelens) in de wijk Delfshaven.' (Plannen van aanpak,
ministerie van Justitie, 1996)
Werkterrein:

— primaire vervolgingstaken;
— bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van wijlcveiligheidsplannen en
terugkoppeling daarv. an in het Bestuurlijk justitieel Overleg;
— doorverwijsfunctie;
— buurtbemiddeling;
— dading/schadebemiddeling;
— informatie verstreldcen;
— SIL-zittingen5 in samenwerlcing met de Raad voor de kinderbescherming
en de schadebemiddelaar van het OM;
— begeleiding schoolverzuim-zaken;
— berispingen.

5

AU betekent aanhouden en uitreiken. Dit houdt in de plaatsing van een parketsecretaris
op het politiebureau om aldaar direct dagvaardingen aan aangehouden verdachten uit te
reiken.
SIL staat voor Standaard Interventie Lijst. Op basis van deze lijst wordt tijdens het verblijf
van de jeugdige verdachte in het politiebureau een beslissing genomen over de afdoening
van de zaak. Tegelijk hiermee is het officiersmodel taakstraffen ingevoerd, waarbij
gekozen is voor mondelinge afdoening van de zaken tijdens een OM-zitting (SIL-zitting).
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1.3.5

Tot slot

Voor het overzicht wordt een aantal kenmerken van de Jibs nog eens
weergegeven in een tabel (tabel 1):
Tabel 1:

Kenmerken van de verschillende Jibs
Amsterdam
Arnhem
aantal inwoners in
35.000
17.000
de wijk6
bemanning Jib
3
3
lokatie kantoor
kantoor in
kantoor naast
win kelcentrum
winkelstraat
openingstijden voor 9.00-17.00
10.00-15.00
klanten
overige organisaties kinderbescherming geen
in het pand
reclassering
Slachtofferhulp
Rechtshulp

Maastricht
5900

Rotterdam
75.000

3
parket, een
dag buurthuis
spreekuur
wo. middag
nvt

3
kantorencomplex
9.00-17.00
deelgemeente
politie
Sociale Dienst

De huisvesting en het werkterrein van de vier Jibs verschillen van elkaar. De
beschreven doelstellingen zijn ook niet helemaal gelijk, maar de term
'verbeteren van veiligheid' komt bij alle Jibs voor in de doelstelling. Dit wekt
geen verbazing, het verbeteren van veiligheid is uiteindelijk een belangrijk
gedeelte van de centrale doelstelling van Jib en van Justitie.
Vermeldenswaard is tenslotte het feit dat gedurende de experimentele
periode besloten is tot het starten van drie extra Jib-kantoren (vanaf het
begin was al besloten dat in Haarlem een Jib zou komen, deze Jib behoort
tot de zogenaamde eerste tranche): in de Oosterparkbuurt in Groningen, in
Charlois in Rotterdam en in de Bijlmer in Amsterdam. Daarnaast zijn er
vergevorderde plannen in Amsterdam om nog een Jib, gefinancierd door de
gemeente, op te zetten.
1.4

De evaluatie

Reeds bij de opzet van het Jib-project is besloten dat de vier experimenten
zouden worden geevalueerd. De opdrachtgever van het onderzoek is de
beleidsafdeling van waaruit Jib is ontwikkeld: de Directie Preventie Jeugd en
Sanctiebeleid (DGPJS).
Om een aantal redenen, die in hoofdstulc 3 uitvoerig aan de orde zullen
komen, is besloten geen studie naar objectief te meten veiligheidseffecten uit
te voeren. Het onderzoek valt dan ook eerder in de categorie procesonderzoek, waarbij in zeer beperkte mate toch enige aandacht besteed zal
worden aan effecten van Jib op het gebied van veiligheid.

6

De wijken waarin de Jibs zijn gelokaliseerd zijn zeer verschillend wat betreft grootte
(aantal inwoners). De wijkgrootte heeft geen eth op eOn relatie met de omvang van het
werkveld en wordt daarom niet als aparte variabele meegenomen in het onderzoek.
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Tegelijkertijd is besloten gedurende de evaluatieperiode reeds een
tussenevaluatie te produceren (Grapendaal, maart 1998) die door de Jibmedewerkers gebruikt kon worden om eventueel hun werlcwijze aan te
passen. De tussenrapportage en de eindrapportage bevatten deels dezelfde
informatie, zij het dat voor het tussenrapport een beperkt deel van de data
gebruikt is ten opzichte van de eindversie.
De algemene doelstelling van het evaluatieonderzoek luidt: het zowel
lcwalitatief als kwantitatief beschrijven van een jaar Jib, op basis waarvan de
opdrachtgever van het onderzoek beredeneerde keuzes kan maken over het
al dan niet voortzetten, wijzigen of uitbreiden van het Jib-project.
Deze doelstelling is nader uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
1 Wat zijn de werlczaamheden van Jib? Met welke organisaties en
instanties wordt er samengewerkt of is er contact? Doen zich hierin
verschuivingen voor ten opzichte van de plannen van aanpak?
2 Is er een relatie tussen de werkvorm en de werkzaamheden van Jib, en
zo ja welke?
3 Hoe evalueren de samenwerkende organisaties (de samenwerlcing met)
Jib?
4 Wat is de mening van klanten (informatie-zoekenden, slachtoffers,
verdachten, daders) over Jib?
5 Is er een waarneembare invloed van Jib op de wijkveiligheid?
6 Welke lcnelpunten ondervinden de experimenten gedurende de
aanloopfase (incidenteel) en de looptijd (structureel)?
1.5

Indeling van het rapport

De opzet van het rapport is als volgt: in het volgende hoofdstuk wordt, in
aanvulling op de Nederlandse achtergronden van Jib, aan de hand van een
literatuurstudie dieper ingegaan op buitenlandse ervaringen met Jib-achtige
projecten. In hoofdstuk 3 zal de opzet van het onderzoek worden
beschreven, tezamen met enige informatie over de gebruikte
meetinstrumenten. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van de evaluatie, en in
het laatste hoofdstuk (5) worden conclusies getroldcen en aanbevelingen
gedaan.

2 Literatuurverkenning: het
toenemende belang van de
gemeenschap voor Justitie

'Justice is usually served when an appropriate sentence is handed down for a
particular offence.' (Aronowitz, 1997)

Deze uitspraak is nog steeds van toepassing op de dominante, traditionele
(westerse) benadering van de functie van de magistratuur. Hierin vervult het
openbaar ministerie de rol van aanklager die het bewijs presenteert en de
rechter wijst het vonnis. Het zoeken naar en realiseren van gerechtigheid
speelt zich binnenskamers af, langs formele en geritualiseerde lijnen. In de
loop van de jaren zestig tekende zich vooral in de VS echter een toenemende
onvrede af met deze geholeerde manier van `Justitie-bedrijven'. In 1976
vond de 'National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with
the Administration of Justice' plaats (Merry, 1982). Vooral de afwezigheid van
het slachtoffer in het strafprocesrecht en daardoor de onmogelijkheid tot
verzoening van slachtoffer en dader, speelde daarbij een rol. Daarnaast was
van belang dat de traditionele manier van `recht doen' door de hoge mate
van abstractie, distantie en anonimiteit het draagvlak in de gemeenschap
dreigde te verliezen. Bovendien werd het nut van de traditionele
vrijheidsstraf in twijfel getrokken. De beweging die ontstond om op
alternatieve manieren conflicten op te lossen was vooral in de Verenigde
Staten invloedrijk. Doel daarbij was om justitie - in de zin van 'recht doen' terug te brengen naar de oorsprong en de gemeenschap een grotere rol toe
te kennen in het proces van orde herstellen.
Grofweg kunnen daarbij twee ontwikkelingen onderscheiden worden: een
waarbij het herstel, al dan niet op instigatie van de overheid, zoveel mogelijk
door de (buurt)gemeenschap en betrokkenen zelf wordt gedaan (de
zogenaamde 'popular Justice') en een waarbij de overheid in zekere zin die
private initiatieven volgt en zelf wijkgebonden gaat opereren ('community
policing' en 'community prosecution'). Deze ontwilckelingen liggen deels in
elkaars verlengde, deels lopen zij parallel.
Justitie in de buurt moet gezien worden als een uitvloeisel van het groeiende
besef bij de autoriteiten dat 'de wijk' en 'de gemeenschap' van meer belang
zijn bij het vormgeven van hun activiteiten dan tot nog toe werd
aangenomen of in ieder geval in de praktijk werd gebracht en dat deze
wellicht zelfs de sleutel tot het oplossen van de problemen kunnen vormen.
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2.1

Be ontwildceling van 'popular Justice' in de VS

In de Verenigde Staten zijn talrijke, veelal wijkgebonden, initiatieven
ontstaan om conflicten zonder ingrijpen van de overheid te beslechten. Ook
in andere landen gebeurde dat: Australie, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen,
Ghana, Chili, Marokko, Iran, Canada, Ierland en Groot Britannie (Tomasic
e.a., 1982; Braithwaite, 1989; Merry, 1992; Braithwaite e.a. 1994; LaPrairie,
1995; Bazemore e.a., 1997; Tutt, 1997, LaPrairie, 1998).
De algemene term waaronder al deze ontwilckelingen begrepen kunnen
worden is die van 'pop War Justice' (Merry, 1992). 'Popular Justice' wordt
gekarakteriseerd door : '....popular sovereignty, direct government by the
people, the capacity of judges autonomously to excercise social power, a
minimum level of institutionalization and bureaucratization, nonprofessionalized Justice and little specialization' (Santos, 1982). Merry (1992)
voegt hier nog aan toe: '....informal in ritual and decorum, non-professional
in language and personnel, local in scope and limited in jurisdiction'.
'Community mediation' (conflictbemiddeling door gemeenschapsleden
tussen twee partijen) als een variant op dit model was geInspireerd door
voorbeelden van bemiddelingspraktijken in China en Cuba na de revolutie,
die op hun beurt sterk belnyloed waren door de volkstribunalen uit de
vroege Sovjet Unie (Merry, 1992; Cohen, 1996; Cantor, 1974).
Algemeen worden de - in 1976 opgerichte - San Francisco Community
Boards (SFCB, buurtraden) gezien '....as the "grandfather" of all later projects
in the USA with a community building objective.' (Blad, 1996). Volgens de
initiatiefnemer van deze buurtraden, Raymond Shonholtz, kon het formele,
reactieve justitiesysteem mede door het buitensporige aandeel zware
misdrijven niet genoeg aandacht besteden aan kleine maar structurele
problematische situaties in de lokale gemeenschappen en wijken (Shonholtz,
1993). Fitzpatrick (1992) noemt de buurtraden '... the most rigorous
commitment to popular Justice in the USA and [...I extremely influential'.
Dit 'commitment' komt vooral tot uitdrulcking in de rol die toebedeeld is aan
de 'gewone' burger, de ingezetene van de wijk of buurt waarin de buurtraad
gevestigd is. De buurtraden trainen buurtbewoners, allen vrijwi]liger, in
conflictbemiddeling. Tussen 1977 en 1984 werden rond de 1000 vrijwilligers
opgeleid (Blad, 1996). Belangrijk is dat de keuze voor een wijk om een
buurtraad te vestigen bepaald werd door de voorwaarde dat de wijkbewoners
enige gedeelde identiteit moesten hebben. De reden hiervoor is de aanname
dat bemiddeling door medebuurtbewoners meer en langduriger effect zal
hebben als er stabiele relaties en gedeelde verwachtingen in de wijk bestaan.
Er staat met andere woorden iets op het spel: de saamhorigheid in de wijk.
Aanvankelijk was de doelstelling van deze buurtraden tweeledig: in eerste
instantie moesten de raden conflicten tussen buurtbewoners tot een goed
einde brengen voordat deze escaleerden. Hiermee werd voorkomen dat het
reactieve justitieapparaat er aan te pas moest komen. Deze primaire taak
werd tevens gezien als instrument om in de buurt opnieuw cohesie te laten
ontstaan en de buurt controle te geven over de sociale fysieke omgeving; met
behulp van een dergelijk 'empowerment' moest de buurt gesterkt worden de
eigen problemen onafhanIcelijk op te lossen. Later werd deze tweede
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doelstelling meer impliciet en afficheerden de raden zich meer als
dienstverlener op het gebied van conflictbeslechting.
De alledaagse praktijk van de bemiddeling voltrok zich tussen de
conflicterende partijen en het zogenaamde 'dispute resolution panel'. Dit
bestond uit drie tot vijf getrainde vrijwilligers die in dezelfde wijk woonden
als de partijen. 'They meet openly with the disputants together and have no
contractual, legal or formal power or authority over the disputants or the
dispute. Disputants are invited to bring their dispute to be heard by the
panel and are free to do so or not. Disputants can also invite anyone they
would like to see at the hearing process' (Blad, 1996).
De bemiddeling was vrijwillig. Dat neemt niet weg dat partijen ook verwezen
konden worden door andere organisaties. Opmerkelijk hierbij is dat de
SFCB's alleen verwijzingen van Justitie accepteerden als de zaak door hen
onvoorwaardelijk werd geseponeerd. Thomson en DuBow (1993) merkten in
dat verb and enigszins gedesillusioneerd op dat '....nowadays many of the
volunteers are young and career-oriented in the field of Alternative Dispute
Resolution. According to some observers these new volunteers show little
interest in improving the world and are "very self-interested people":
Uit de evaluatiestudie naar de effecten van de SFCB's (Merry e.a., 1993),
blijkt dat in een periode van 6 jaar geen zichtbare verandering is opgetreden
in de manier waarop de wijkbewoners hun eigen wijk zien. Met betrelcking
tot 'empowerment' heeft de SFCB geen vruchten afgeworpen, concluderen
de auteurs. Evenmin is de angst voor criminaliteit afgenomen. Dit laatste
doet echter minder ter zake omdat de vermindering daarvan nooit tot de
expliciete doelstellingen heeft behoord. Een ander resultaat betreft het aantal
bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Dit varieert van 31 in 1977 tot een
piek van 387 in 1979 en 374 in 1982. Hoewel niet met zoveel woorden
gezegd, lijkt het er op dat dit aantal teleurstellend wordt gevonden. Thomson
en DuBow (1993) suggereren dat er in de betrokken wijken minder zaken
geschikt waren voor bemiddeling dan bij de start van de raden verwacht
werd. Een tweede verklaring bestaat uit mogelijk grotere dan verwachte
barrieres om een conflict voor te leggen.
Het belang van de raden moet vooral gevonden worden in de
voorbeeldfunctie die zij hebben gehad bij het formuleren van alternatieven
voor het reguliere justitiele circuit en in het gegeven dat veel van de
bemiddelingen (zo'n 70%) succesvol afgesloten werden.
Behalve van buurtbemiddeling, waarmee ook in Nederland in enkele
plaatsen wordt geexperimenteerd, is er binnen de 'popular Justice' beweging
ook sprake van andere verwante vormen van gemeenschapsbemoeienis met
het strafrechtelijk traject. Ze worden hieronder kort genoemd:
— 'restorative Justice': de gedachte hierbij is dat 'recht doen' niet alleen
geschiedt door het straffen van de dader, maar dat er een herstel plaats
moet vinden waarbij de slachtoffers en de gemeenschap actief betrokken
moeten zijn (Tutt, 1997; Bazemore, 1998). Dit herstellingsproces heeft
dan eerder betrekking op het mentale proces dat moet leiden tot herstel
van de sociale relaties, dan op herstel van de materiele schade;
— 'neighborhood Justice': een wijkgebonden, toegankelijke en weinig
formele dienst, waarbij de kern van de mogelijke interventie zoveel
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mogelijk gericht is op hen die het meest getroffen zijn (Bazemore, 1998).
Vooral bemiddeling tussen partijen, dader en slachtoffer, staat centraal.
De bemensing bestaat veelal uit buurtbewoners, die weer begeleid
worden door professionals;
'circle sentencing': wordt voornamelijk in Canada toegepast door de
Indianen. Een vaak urenlang debat tussen daders, slachtoffers en
gemeenschapsleden met als doel consensus te bereiken over een plan
om de dader(s) te rehabiliteren. Alleen degene die de ceremoniele
'vederstok' in handen heeft, mag spreken (Bazemore, 1998; LaPrairie,
1995; 1998);
family group conferencing': een op minderjarigen toegesneden model
voor alle delicten behalve moord en doodslag. Dit wordt zowel in de VS
als Australie en Nieuw-Zeeland gebruikt. Zoals de naam al aangeeft
speelt de famine van de jeugdige delinquent een belangrijke rol.
'reparative probation': een door de officiele Probation Service' in het
leven geroepen alternatieve vorm van probation voor niet-gewelddadige
delinquenten. De 'reparative board' bestaat uit vijf leden van de
gemeenschap. Deze vorm van probation legt een sanctie op die bedoeld
is om de minderjarige opnieuw in de gemeenschap te integreren.
Braithwaite's (1989, 1994) concept van 'reintegrative shaming' ligt
hieraan ten grondslag.
'victim-offender mediation': hierbij warden onder begeleiding van een
bemiddelaar de dader en het slachtoffer bij elkaar gebracht om een vorm
van verzoening tot stand te brengen, vaalc resulterend in een
schadevergoeding. Het slachtoffer heeft vetorecht op de voorgestelde
oplossingen.
'relational Justice' is meer een theoretisch concept dan dat het concreet
toepassing vindt. Uitgangspunt is het idee dat misdaad en de angst
ervoor voortvloeit uit het opbreken van significante relaties binnen de
gemeenschap: '[...] the break-up of relational bonding in society has
weakened our sense of duty, or obligation' (Schluter, 1994). Interventies
moeten er op gericht zijn deze relaties te herstellen.

Deze opsomming suggereert dat de diverse initiatieven ellcaar uitsluitende
subvormen van 'popular Justice' zijn. Het tegendeel is waar. De modellen
zijn meer grondvormen, concepten, waarbinnen vaak plaats is voor
elementen die geleend zijn van andere modellen. Zo gebruiken de
'restorative Justice' programma's vormen van bemiddeling, maar ook herstel,
compensatie en 'shaming en reintegration' technieken (Tutt, 1997).
Al deze meer of minder gethstitutionaliseerde vormen van 'recht doen'
hebben een gemeenschappelijke geografische en inhoudelijke component.
De activiteiten vinden decentraal plaats, dat wil zeggen dat niet het

7

De term 'probation worth onvertaald gelaten. Probation betekent proeftijd met opgelegd
reclasserings-contact. Dit contact is intensiever dan in Nederland, met gedragscontrole,
meldingsplicht en dergelijke. De naam van de Amerilcaanse Reclassering is de Probation
Service.
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anonieme paleis van Justitie - of zijn equivalent - plaats van handeling is,
maar de wijk, de buurt, de gemeenschap. De inhoudelijke component betreft
het streven naar de oplossing van conflicten in samenwerking met degenen
die het meest door die conflicten getroffen worden, namelijk de
buurtbewoners, familieleden, slachtoffers. Autoriteiten - en met name het
OM - zijn daarbij slechts op de achtergrond betroldcen.
De vraag die zich rond deze nieuwe vormen van 'recht doen' opdringt, is in
hoeverre ze succesvol zijn. In een samenvattend overzicht van
evaluatiestudies rond 'neighborhood Justice centers' (NJC's), presenteert
Merry (1982) een aantal uitkomsten. Over het algemeen, concludeert zij, zijn
er zes maten die gebruikt worden om het relatieve succes van NJC's te
meten.
1 Het aantal behandelde zaken, het type, hun inhoud en de verwijzingsgrond.
Ondanks intensieve media campagnes, zijn de aantallen behandelde
zaken klein gebleven: '[...] the caseloads of Neighborhood Justice
Centers have been disappointing' (Merry, 1982). In twee jaar werden
bijvoorbeeld door het Dorchester Urban Court 438 zaken behandeld,
terwij1 de lokale rechtbank in dezelfde periode 6000 zaken per jaar
afhandelde (exclusief overtredingen van de wegenverkeerswet). Verder
bleek dat slechts 17% van alle verwijzingen vrijwillig was. Ook de invloed
van de NJC's op de werklast van de rechtbanken bleek gering. Drie
evaluatieonderzoeken suggereren dat veel van de zaken die door de
NJC's behandeld werden, waarschijnlijk nooit de rechtbank gehaald
zouden hebben.
2 De snelheid waarmee zaken worden behandeld.

Over het algemeen worden zaken door NJC's (veel) sneller behandeld
dan zaken die voor een rechter dienen. MC's behandelen zaken binnen
7 tot 10 dagen en zijn binnen een maand afgerond. Rechtbanken hebben
hiervoor 4 tot 5 maanden nodig.
3 Kosten in vergelijking met de rechtbank.

De kosten van NJC's zijn hoog als de kosten per zaak als maatstaf
worden genomen. Dit is vooral te wijten aan het kleine aantal zaken en
de gemiddeld hooggelcwalificeerde en grote bestaffing.
4 Het aantal zaken dat een bevredigende oplossing heeft gekregen.

Merry (1982) noemt het percentage van 45 dat een succesvolle afronding
kent, teleurstellend. In vergelijking met rechtbankzaken 8, is dit
percentage niet erg afwijkend.
5

De `houdbaarheidsdatum' van de opgeloste zaken.

Hoewel van dit criterium nauwelijks is na te gaan wat succesvol
genoemd mag worden, blijkt dat ongeveer 30% van de respondenten in
drie evaluatiestudies na 6 tot 12 maanden rapporteert dat de oplossing
standhoudt, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bemiddelden niet alsnog
naar de rechter stappen. Een andere studie vond geen verschil in
recidive tussen zaken die bemiddeld waren en zaken die via het justitiele
kanaal waren afgedaan.

8 Hiervoor worden de aantallen sepots en aangehouden zaken als maat genomen.
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6 Tevredenheid van de partijen met de gang van zaken en de gevonden
oplossing.
Gemiddeld 88% van de respondenten in diverse studies meldt zo'n 6
maanden na de behandeling dat zij tevreden waren en zijn over de
manier waarop hun zaak door de NJC's werd aangepakt. Een studie die
tevens een dergelijk onderzoek deed onder rechtbanlczaken, vond een
percentage van 33.
Van de zes factoren behalen er dus twee van de zes - snelheid en
tevredenheid - goede tot heel goede resultaten in vergelilldng met de
rechtbanken.
Volgens Merry (1982) zijn deze zes factoren echter vooral gericht op de
juridische kant van de zaak en wordt er over het algemeen veel minder
aandacht besteed aan kwaliteitsfactoren. Zij somt een aantal mogelijke
andere factoren op die iets kunnen zeggen over het succes van NJC's:
— toegankelijkheid;
— perceptie van de mate waarin recht is gedaan;
— de bijdrage van de NJC's aan de ontwikkeling 9 van de wijken;
— de mate waarin lokale zelfstandigheid om sociale controle-problemen te
lijf te gaan, is toegenomen;
— ontwilckeling van lokaal leiderschap en vaardigheden om te bemiddelen
buiten de NJC's om, de 'uitstraling' van de NJC's naar de omgeving.
Dit zijn vooral factoren die te maken hebben met de 'empowerment' van de
buurten. Behalve de eerste twee zijn het echter helaas ook veel moeilijker
meetbare maten.
Wat zijn nu mogelijke oorzaken voor het relatief geringe succes van de NJC's
in de VS? In de eerste plaats zijn de prototypes van de NIC's (die zoals we al
eerder zagen stammen uit andere culturen dan die van de VS) wat
gaidealiseerd overgeplaatst naar de Amerikaanse context. Zo vertrouwen de
prototypes sterk op de rol (de macht en overtuigingslcracht) van het lokale
leiderschap. De rol van dit (informele) leiderschap in stedelijk AmeriIca is
niet te vergelijken met dat van een stamoudste. Daar komt bij dat de
voorbeelden die uit de vroege USSR, China en Cuba bekend zijn, ook een
instrument waren om een nieuwe ideologie te grondvesten en daarom sterk
beinvloed door de staat. Bovendien, en dat is misschien wel de belangrijkstc
factor, is de sociale structuur van de wijken en gemeenschappen waarin
NJC's opereren volstrekt afwijkend van de oorspronkelijke prototypes. De
heterogeniteit in termen van samenstelling van de bevolking is in de
gemiddelde Amerikaanse stad zeer groot. 'The sense of community'
(Tomasic, 1982) en 'some sense of shared identity' (Blad, 1996) ontbreken.
'f...] it is notable that NJC's have tried very hard, but somewhat
unsuccessfully, to recreate a sense of community. Ironically, by far the vast

9 Dit kan volgens Merry (1982) worden afgemeten aan de mate waarin onder andere
isolatie, vervreemding, en angst is afgenomen in een wijk.
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majority of cases received by NJC tend to come from the Justice system'
(Tomasic, 1982).
Meer fundamentele kritiek op de 'popular Justice' beweging komt van
Fitzpatrick (1992). Zijn centrale stelling is dat in het westen 'popular Justice'
onmogelijk is. 'Popular Justice', argumenteert Fitzpatrick, zet zichzelf af
tegen een formeel en vervreemd systeem van rechtspraak; 'popular Justice'
verschilt essentieel van dit systeem en staat er los van. In feite echter maakt
'popular Justice' gebruik van dezelfde formele manieren van regulatie. Het
verschil tussen de gevestigde rechtspraak en de alternatieve is eerder
gradueel dan lcwalitatief. 'Popular Justice' kan niet bestaan zonder het
formele justitiele circuit (vergelijk ook Boutellier, 1996). Clifford (1982) doet
hier nog een schepje bovenop door te waarschuwen tegen voorstellen om de
formele en wettelijke rechtspraak te omzeilen. Eeuwenlang, zo zegt hij,
hebben de anglo-saksische landen gezocht naar een systeem van rechtspraak
dat onpartijdig en rechtvaardig is en waarin de rechten van de verdachte
gewaarborgd zijn. Met 'popular Justice' dreigt rechtspraak zonder wettelijke
grondslag.
Het is duidelijk dat de beweging niet zonder kritiek is. Dat neemt niet weg
dat vooral de initiatiefnemers en andere betroklcenen over het algemeen
enthousiast zijn over de resultaten.
2.2

'Community Prosecution' in de VS

In de 'slipstream' van deze veelal private initiatieven, hebben in de VS ook
politie en Justitie zich verdiept in de mogelijIcheid om meer decentraal en
met minder decorum te gaan opereren. In de late jaren 70 was het eerste
zichtbare gevolg daarvan de zogenaamde 'community policing' (Aronowitz,
1997). De argumenten om deze vorm van organisatie te lciezen waren
vergelijkbaar met die voor de ontwildceling van 'popular Justice'. De
beweging binnen de politie naar wijkgebonden opereren 'has sparked a
similar interest on the part of the prosecutor' (Gramckow, 1995; Jacoby, 1995;
Gramckow, 1997). Op diverse plaatsen in de VS heeft het parket sinds 1990
talrijke, op de gemeenschap georienteerde, initiatieven ontplooid, soms in
samenwerlcing met de al gedecentraliseerde politie, soms onafhankelijk van
hen (Gramckow, 1997). De noemer waaronder deze initiatieven te rubriceren
zijn, is volgens Gramckow 'community prosecution'. Het grote verschil met
'popular Justice' is dat in 'community prosecution' de officier van Justitie
een centrale rol speelt. Daarmee doet de overheid haar intrede in de
gemeenschap.
In vele gedaanten verschijnen 'community prosecution'-experimenten over
de gehele VS. De wijken en gemeenschappen verschillen van grote
verstedelijkte gebieden, zoals Brooklyn en Chicago, tot kleine rurale
gemeenschappen (Gramckow, 1997). Hoewel er grote verschillen zijn in
termen van omvang van het te bedienen gebied, het aantal inwoners en de
nadruk die op bepaalde programma's of criminaliteitsterreinen wordt gelegd,
zijn er ook overeenkomsten in werlcwijze.
De belangrijkste daarvan is wel dat de officier van Justitie niet langer meer
alleen en uitsluitend reactief zaken behandelt, maar zich ook begeeft naar de

26

oorsprong van de criminaliteits- en geweldsspiraal en preventieactiviteiten
ontwikkelt. Drugsvoorlichting, spijbelprogramma's en cotirdinatie van
jeugdprogramma's staan op hun agenda.
Daarnaast blijken de officieren te functioneren als probleemoplossers, dat
wil zeggen dat zij zich ook richten op de identificatie en oplossing van
specifieke probleemterreinen in plaats van uitsluitend op de individuele
delinquent.
Ten derde proberen zij in samenwerlcing met de gemeenschap en andere
organisaties die werlczaam zijn in de wijk oplossingen te vinden voor
problemen; soms zijn dat traditionele justitiele oplossingen, vaker zijn dat
oplossingen die onder de alternatieven te rangschildcen zijn (Coles e.a., 1997;
McLaughlin e.a., 1997).
Hieruit blijkt dat niet alleen de geografische decentralisatie van de OMfunctie van belang is, maar dat ook en vooral lcwalitatief andere manieren
van werken ontwildceld worden. Een en ander laat zien dat 'community
prosecution' veel kenmerken deelt met 'popular Justice'. Aan de andere kant
is 'community prosecution' wezenlijk anders, aangezien het niet om private
initiatieven en private activiteiten gaat, maar om een - zij het additionele formele taalc van het OM.
Omdat de geschiedenis van 'community prosecution' nog maar jong is,
bestaat er weinig tot geen informatie over hoe succesvol deze nieuwe manier
van werken is; vaak is niet eens bekend hoe succes vastgesteld kan worden.
Coles e.a. (1998) merkt op dat de meeste betrokkenen 'intuitively' weten dat
zij op de juiste weg zijn, of zoals een officier van Justitie het uitdrukt : '[...1 I
think many of us are still struggling with the concept of how do you know
whether or not you are doing a good job [...1 And how do you know? I mean,
it feels good. We all think we have good instincts and we like the response
that we get [...]'.
In Austin, Texas stelde de lokale hoofdofficier de volgende punten voor om
het succes van het programma te meten (Coles e.a. 1998):
— stijging van het percentage wijkbewoners dat meldt zich veiliger te
voelen;
— daling van jeugddelinquentie en volwassenencriminaliteit;
— stijging van het aantal richtinggevende relaties tussen jongeren en
volwassenen, als resultaat van verwijzingen;
— stijging van het percentage jongeren dat deelneemt aan buitenschoolse
activiteiten en 'familieband-versterkende' activiteiten als gevolg van
verwijzingen;
— stijging van het aantal volwassenen dat deelneemt aan wfilcraden;
— stijging van de betrokIcenheid van slachtoffers bij de gemeenschap en
stijging van het aantal activiteiten om buurtproblemen op te lossen;
— stijging van het aantal vrijwilligers dat deelneemt aan
preventieprogramma's voor Icindermishandeling of -verwaarlozing;
— stijging van de deelname van vrijwilligers aan programma's voor
preventie, detectie en interventie van huiselijk geweld.
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Van belang in deze opsomming is dat, naast het traditionele doel van het
OM (criminaliteitsbestrijding), ook nadrukkelijk plaats is ingeruimd voor
indicatoren op het gebied van versterking van de buurt/gemeenschap.
Coles (1998) vermeldt een aantal veranderingen ten opzichte van de
reguliere strategieen van het OM:
1 de werkwijze van het OM wordt geherdefinieerd: van het reactief
behandelen van individuele zaken naar strategische
samenwerldngsverbanden met anderen;
2 preventie, slachtoffers, restauratie van de gemeenschap en de
'empowerment' van de burger behoren nu ook tot de doelen van het
OM;
.
3 bij het werven van nieuw personeel wordt een groter aantal niet-juristen
dan voorheen gecontracteerd, zelfs op relatief hoge niveau's;
4 functie-eisen hebben ook betrelddng op ervaring met buurtgericht
werken;
5 er wordt meer gebruik gemaakt van civiel recht en particuliere
initiatieven;
6 er wordt verantwoording afgelegd op buurt-/gemeenschapsniveau;
7 het OM heeft een coordinerende rot om diverse initiatieven in de wijk bij
elkaar te brengen.
Kleiman zegt: 'If the prosecutor's job is crime control, then the outcome
measure is safety' (in Coles, 1998). Deze veiligheid dient idealiter op zowel
het objectieve vlak als in termen van beleving gemeten te worden.
Ter afsluiting van deze paragraaf over de ontwildceling van 'community
prosecution' in de VS, zullen we een korte beschrijving geven van een
dergelijk project in Indianapolis (Coles e.a. ; 1998). Voor een goed begrip is
het belangrijk te weten dat de hoofdofficier van Justitie in de VS, de 'district
attorney' (de DA), een overwegend gekozen functionaris is. Dat betekent dat
de kandidaten een verldezingscampagne houden, waarbij niet zelden
criminaliteitscijfers, aantallen veroordelingen, aantal jury-zaken en dergelijke
centraal staan. 'Being toughest on crime' is de waarschijnlijkste manier om
gekozen te worden. De DA waar het in Indianapolis om gaat, is een
Republikein en stond in de plaatselijke pers bekend als kamikaze
prosecutor'. Hij werd tot DA gekozen in 1994 en versloeg daarbij zijn
Democratische tegenstander die er een termijn van vier jaar op had zitten.
De nieuwe DA kon inderdaad gekarakteriseerd worden als 'toughest on
crime'. Maar daarnaast breidde hij straat-programma's van z'n voorganger
uit. Hij detacheerde vier officieren op politiebureaus. Ondanks flunk wat
aanloopproblemen die deels het gevolg waren van een aanklacht door de DA
tegen zes politiemensen wegens buitensporig geweld, begon zijn variant van
'neighbourhood prosecution' vruchten af te werpen en nationale aandacht te
treklcen. Hij zette een buurtrechtbank op en werd coordinator van het
'Community Justice Pilot Project'. Hij propageerde en implementeerde een
buurtgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit en zorgde ervoor dat de
advocatuur bij het project betroklcen werd. Daarnaast bracht hij - ondanks
hun verschillende politieke inzichten - de burgemeester, de reclassering, de
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korpschef, de advocatuur en andere betroklcenen bij elkaar in een poging om
integraal problemen aan te palcken. Ms alternatieve benaderingen niet
werkten werd het formele gezag van de DA gebruilct om
overtreders/delinquenten aan te paklcen.
2.3

Europese initiatieven

Zoals in de VS 'community prosecution' wortels heeft in de 'popular Justice'
beweging, heeft die in Europa weer z'n voorbeelden uit de VS gehaald.
We zullen in deze paragraaf Frankrijk en Belgie behandelen. Dit zijn -naast
Nederland natuurlijk- voorzover bekend de enige twee Europese landen die
de officier van Justitie een plaats hebben gegeven in hun buurtgerichte
inspanningen om veiligheid te vergroten. 'Community Justice' zoals
besproken in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk heeft toch vooral
betreldcing op de inschakeling van vrijwilligers bij bemiddelingsprocessen.
2.3.1

Frankrijk

Zoals zoveel andere landen werd Franlcrijk in de jaren zeventig
geconfronteerd met een stijgend criminaliteitscijfer. Behalve aan de
bestrijding van criminaliteit werd oak aan preventie gedaan. Zo is in 1983 de
Nationale Raad voor de Criminaliteitspreventie opgericht. ES van de
strategieen van de raad was de aanpak van criminaliteit door middel van
lokale initiatieven (Faget e.a., 1996). Dit mondde in 1991 uit in een wet die de
bedoeling had 'het recht naar de stad' te brengen en gemaldcelfiker toegang
tot het recht te bewerkstelligen voor kansarme sociale groepen. Daarnaast
lcregen slachtoffers van misdrijven een prominenter plaats toebedeeld,
werden justitiele acties territoriaal ingebed en werden andere mogelijke
partners gemobiliseerd. Deze initiatieven kunnen (ten dele) vergeleken
worden met het Nederlandse bestuurlijke preventiebeleid.
Uiteindelijk resulteerde dit in zo'n 700 lokale raden voor
criminaliteitspreventie. Justine in de vorm van het OM was nadrukkelijk
aanwezig. De eerste zichtbare resultaten hadden betrekking op een
versnelling van de doorlooptijden van zaken, het ontwikkelen van
alternatieven voor de traditionele sancties en het vestigen van 'maisons de
Justice' in achterstandswijken. De verzamelnaam voor deze justitiehuizen
werd 'Justice de proximite'. De term 'proximite heeft volgens Faget e.a.
(1996) en Wyvekens (1997) drie connotaties. In de eerste plaats natuurlijk
een geografische: justitie moet daar gebracht worden waar zich de
problemen voordoen. Tevens wordt ermee menselijke 'nabijheid' bedoeld;
dat wil zeggen aandacht voor de individuele mens achter de zaak. En ten
slotte een temporele 'proximite, hiermee wordt bedoeld dat interventie bij
'first-offenders' vooral voorbehouden is aan de 'maisons de Justice'. De
interventies vinden vaak in een eerder stadium plaats dan elders.
Doordat het opzetten van de 'maisons de Justice' overgelaten werd aan
lokale groepen, zijn er veel verschillende verschijningsvormen. Inhoudelijk
lopen de diverse 'maisons', 'antennes' en 'boutiques' dus nogal uiteen.
Boutellier (1996, 1997) onderscheidt twee hoofdvormen. Bij de 'antennes' en
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'boutiques' worden min of meer onafhankelijk van het formele recht
pogingen ondernomen om buitenrechterlijk in conflicten te bemiddelen.
Deze vorm is vergelijkbaar met 'popular Justice' in de VS. In de `maisons de
Justice et du droit' wordt een duidelijke band met het parket onderhouden
en is in veel gevallen ook een 'rechtswinkel' vertegenwoordigd. Deze hebben
dus meer gelijkenis met 'community prosecution'. In sommige gevallen ziet
het OM af van vervolging onder voorwaarde dat een bemiddeling is geslaagd.
'Het verschil tussen beide vormen wordt wel getypeerd als een verschil
tussen `spontaan recht' en 'overheidsrecht' in afgeleide vorm. In de maisons
de (la) Justice (et du droit) wordt een duidelijke relatie onderhouden met
Justitie, meer in het bijzonder met het parket. In de andere gevallen wordt
meer vertrouwd op de mogelijIcheden van de gemeenschap om 'recht' te
doen.' (Boutellier, 1996, 1997)
De resultaten van al de inspanningen zijn niet zo eenvoudig zichtbaar. In dit
verband wijzen Dourlens e.a. (1993) en Boutellier (1996) er op dat vooral de
symbolische functie van belang is: de boodschap dat justitie zich wel degelijk
bekommert om het wel en wee (vooral het wee!) van de burger. Jets
cynischer formuleert Wyvekens (1997) het aldus: 'Beyond how it actually
functions, the essential element is the symbolic dimension of Justice coming
closer: "the Community Justice Centre is part of a city's showcase". A Justice
Centre is somewhat like having an airport or an Olympic-size swimming
pool. If the presence of a public service helps requalify public space, then a
Justice Centre goes one step farther, for it is not just a matter of having the
equipment or service nearby, but one of having an acre of public order - la
force publique - right next door. Just as neighbourhood is requalified by the
presence of a post office branch or police station, the city that hosts a Justice
Centre derives considerable benefit: having a part of Justice (with that capital
I) in its own town.'
De conclusies die naar aanleiding van de Franse ervaringen getrokken
kunnen worden zijn (Boutellier, 1996):
1 het vergroten van de veiligheid(sgevoelens) in de betrokken wijken wordt
het meest gediend indien een relatie met het OM wordt onderhouden;
2 nauwe samenwerking met andere (para-)justitiele instanties en
hulpverlening moet prioriteit hebben;
3 de - onder een bepaalde voorwaarde - bereidheid tot seponeren van het
OM is een belangrijk instrument om enige drang bij voorgestelde
interventies te kunnen uitoefenen;
4 het belang van evaluatie op basis van duidelijk geformuleerde
doelstellingen kan moeilijk worden overschat.
2.3.2

Belgie

De affaire Dutroux heeft naast veel ongelulc en verbijstering in zoverre een
positief gevolg gehad dat er ruimte lcwam om op bescheiden schaal met
nieuwe benaderingen te experimenteren. Daaronder hoorde het recente
voornemen om Justitie Huizen en Justitie Antennes op te richten in
probleemwijken (Goris, 1996; 1997).
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De Justitie Huizen zijn in de eerste plaats bedoeld om de efficientie van een
groot aantal justitiele activiteiten te verbeteren. Met name de coordinate
tussen allerlei (private en publieke) instanties en instellingen die zich met
justitiele dienstverlening bezig hielden lcreeg hoge prioriteit.
In de praktijk vervullen de Justitie Huizen een drietal functies:
— coordinate;
— centrale informatie;
— innovatie- of laboratoriumfunctie (het ontwildcelen van nieuwe
werlcvormen).
Hoewel er op dit moment betreldcelijk weinig informatie voorhanden is over
de feitelijke gang van zaken van deze nieuwe ontwikkelingen, zijn er wel
plannen die het volgende melden:
Talrijke verschillende para-justitiele dienstverleners die de gehele
strafrechtelijke keten vertegenwoordigen, dienen aanwezig te zijn in de
Justitie Huizen. Er bestaat nauw contact tussen het betrokken parket en de
Huizen, maar het parket zelf is niet vertegenwoordigd.
Uiteindelijk moet in elk Belgisch justitieel district een dergelijk Justitie Huis
gesticht worden dat in de nabijheid van het Paleis van Justitie gelokaliseerd
moet zijn om de samenwerldng te optimaliseren.
De Justitie Antennes hebben een doelstelling die nauw gelieerd is aan de
'community' gedachte en is als zodanig ook meer territoriaal gericht. Het
OM is vertegenwoordigd in de Antennes, maar ook andere belangrijke
justitiepartners. Belangrijk element binnen de Antennes is het opleggen van
altematieve sancties die ook in de wijk zelf ten uitvoer worden gelegd.
Zonder te willen suggereren dat er een grondige theoretische overweging
vooraf is gegaan aan de implementatie van de nieuwe plannen, kan achteraf
gezegd worden dat deze werlcwijze theoretisch verwant is met het werk van
Braithwaite (Goris, 1997). Vooral in 'Crime, shame and reintegration' (1989)
ontwildcelde hij een visie op criminaliteit die in deze context bijzonder
bruikbaar is (Goris, 1996). Volgens Braithwaite kunnen samenlevingen
waarin ervoor gezorgd wordt dat wetsovertreders zich 're'integratief
schamen, het criminaliteitsprobleem het beste beheersen. Dergelijk
'reintegrative shaming' vindt het best plaats in samenlevingsverbanden
waarin veel afhankelijkheidsrelaties bestaan. Deze methode staat tegenover
de bestraffing van overtreders op een stigmatiserende, desintegratieve
manier, zoals bijvoorbeeld gebeurt door middel van een vrijheidsstraf.
De Belgische Antennes hebben, zoals verderop in dit rapport duidelijk zal
worden, nogal wat gemeen met het Nederlandse Jib-project. De Belgische
pilots zijn echter nog te jong om iets te kunnen zeggen over het succes
ervan.
2.4

Conclusies

Het Nederlandse Jib-project is niet uit de lucht komen vallen. Het past in
een reeks ontwikkelingen die is begonnen in de jaren 60 in de VS. Die
ontwikkelingen kunnen samengevat worden met de term 'popular Justice' en
werden vooral geinitieerd door particulieren. Deze particuliere initiatieven
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deden vooral een beroep op vrijwilligers uit de gemeenschap, meden de
professionals en waren informeel. Later volgden ook de politie en Justitie die
onder de naam 'community policing' en 'community prosecution' hun werk
dichter bij de burger brachten.
Er is een grote varieteit aan initiatieven om het recht dichter bij de burgers te
brengen. We hebben ons in de voorgaande bespreking beperkt tot de
tamelijk recente geschiedenis - vanaf de jaren 60 ongeveer -, en tot een
geografisch beperkt - westers - gebied.
De ontwikkelingen kunnen in een tweetal grote stromingen worden verdeeld:
1 varianten van 'popular Justice' waarbij het formele recht niet meer dan
op de achtergrond aanwezig is en waarbij het zelfoplossend vermogen
van de wijk(bewoners) voorop staat. Onder deze categorie vallen
restorative Justice, community Justice, circle conferences etcetera. Het
adagium is 'door de burgers, voor de burgers';
2 varianten op 'community prosecution' waarbij de overheid een centrale
rol speelt doordat een van haar belangrijkste functies, rechtshandhaving,
naar de wijken gebracht wordt. Strafrechtelijke vervolging is van cruciaal
belang voor het welslagen van 'community prosecution' projecten.
Justitie in de buurt is een voorbeeld van de tweede groep varianten.

3 Methode van onderzoek

In de eerste paragraaf wordt de opzet van het evaluatie-onderzoek
besproken. In paragraaf 3.2 worden de verschillende manieren van
dataverzameling beschreven. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de
(kwaliteit van de) daarmee verzamelde gegevens.
3.1

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek wordt, zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven, om
•
verschillende redenen de nadruk gelegd op een evaluatie van de
procesmatige kant van de Jib experimenten en wordt in beduidend mindere
mate naar effecten gekeken. Wij bespreken de redenen daarvoor.
Bij effectevaluaties kunnen effecten alleen aangetoond worden als zij afgezet
kunnen worden tegen vooraf geformuleerde, concrete en meetbare
doelstellingen. De algemene doelstelling van het Jib-project luidt: 'het leveren
van een effectieve bzjdrage aan de leefbaarheid en veiligheid(sgevoelens) in de
(betrokken) woonbuurten'. Zowel van deze doelstelling als van die van de

afzonderlijke experimenten is het moeilijk te achterhalen in hoeverre zij
bereikt zijn.
Ten tweede is het interpreteren van effecten geen sinecure. Een voorbeeld
kan dit verduidelijken. Ms effecten van Jib bijvoorbeeld gemeten zouden
worden aan de hand van aangiftecijfers, is nog steeds niet duidelijk wat een
gevonden stijging (of daling) van het aantal aangiftes in een wijk betekent. Er
kunnen bijvoorbeeld meer aangiftes zijn doordat bewoners door Jib meer
vertrouwen in Justitie hebben gelcregen en daardoor vaker aangifte doen dan
voorheen. Het kan echter evengoed betekenen dat de criminaliteit in die wijk
stijgt en dat Jib niet werkt.
Ten derde is het lastig om waar effecten dan aangetoond worden, die toe te
schrijven aan Jib. Waar in effect-evaluaties vaak gebruilc wordt gemaakt van
een quasi-experimenteel design met een controlegroep i°, is het probleem in
het onderhavige onderzoek dat het buitengewoon moeilijk, zo niet
onmogelijk, is een goede controlewijk te vinden. Zonder een dergelijke
controlewijk is het niet mogelijk gevonden veranderingen eenduidig aan Jib
toe te schrijven: een buurt is een dermate dynamisch en omvangrijk geheel,
waarop vele lcrachten tegelijk hun invloed uitoefenen, dat voor andere dan
de experimenteel bedoelde invloeden niet gecontroleerd kan worden:
eventuele effecten van Jib zijn dus in de praktijk niet te ispleren.

10 In een dergelijke opzet wordt op twee (of meer) momenten in de tijd een aantal
variabelen gemeten, waarbij een meting plaatsvindt voor de start van de experimenten.
Tevens worden metingen verricht in een controlegroep (of -wijk), waar geen
experimentele ingreep (Jib) plaatsvindt. Veranderingen die men vindt in de experimentele
groep kunnen vergeleken worden met veranderingen in de controlegroep. De netto
verandering zou het resultaat zijn van het experiment, in dit geval Jib.
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Een complicatie die specifiek is voor dit onderzoek is dat er slechts vier Jibs
waren te onderzoeken, die bovendien nog maar net waren gestart (eerste
helft 1997). Bij uitvoering van een effect-evaluatie zo kon na de start zou Jib
nauwelijks mogelificheden hebben om effecten in de wijk te bewerkstelligen.
Om al deze redenen is gekozen voor een procesevaluatie.
Die procesevaluatie houdt in dit onderzoek in dat onderzocht wordt hoe de
start van de experimenten is verlopen, welke activiteiten plaatsvinden bij Jib,
hoe de samenwerking met partner-organisaties loopt, hoe de Idanten Jib
percipieren enzovoort. Daarnaast wordt aandacht besteed aan door
wijkorganisaties beleefde resultaten van Jib in de wijk. Ook dit is geen
kwantitatieve effectmeting, maar een beeld van de subjectieve
veiligheidsgevoelens van de wijkbewoners. Voor een volledig overzicht van
de onderzoeksvragen zie hoofdstuk 1.
In het onderzoek zijn verschillende meetinstrumenten gebruikt. De keuze
voor een bepaald meetinstrument is telkens bepaald door het soort
informatie dat gezocht werd, de benaderbaarheid van betroldcenen en hun
relatie tot Jib. Al met al is een zeer breed palet aan dataverzamelingsmethoden gebruilct: sommige daarvan zijn tamelijk hard in de zin dat ze
lcwantitatieve of 'toetsbare' gegevens opleveren, andere zijn veel zachter,
minder representatief en minder valide. Gegevens verkregen met behulp van
methoden van de laatste soon zullen hier slechts gebruikt worden 'ter
kleuring' van de hardere, meer kwantitatieve en/of meer valide informatie.
Tezamen moeten alle gebruikte methoden de gegevens leveren die
consistent en interpreteerbaar beeld van de processen en een beperkt aantal
mogelijke effecten van de Jibs geven. Hiertoe wordt informatie vergaard bij
een groot aantal betrokkenen, die in verschillende relaties tot Jib staan. Deze
relaties kunnen in een eenvoudig schema worden weergegeven (zie figuur 1),
waarbij gedacht worth aan een kern met daaromheen diverse 'schillen' die
de afstand tot Jib in beeld brengen.

figuur 1:

schema opzet onderzoek
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De kern (0) is Jib zelf: het team vanuit het parket dat Jib bemant (officier van
Justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker, baliemedewerker) en het
parket zelf. De eerste schil bestaat uit de klanten van Jib, zoals verdachten,
daders en slachtoffers. De tweede schil zijn de rechtstreekse, `natuurlijke'
partners van Jib. Dit zijn de organisaties die mede Jib vormen, of waarmee
Jib intensief samenwerkt: de politie, de reclassering, de Raad voor de
kinderbescherming en Stichting Slachtofferhulp. De derde en buitenste schil
bestaat uit organisaties en instanties die minder sterk betrokken zijn bij Jib,
waarmee (vaak) wel samenwerkingsmogelijkheden zijn en die zeker de
mogelijke effecten van Jib kunnen ervaren. Zij vormen in zekere zin de
`afgeleide' van de buurt. Hierbij moet worden gedacht aan lokale
winkeliersverenigingen, woningcorporaties, hulpverlenings- en
welzijnsinstellingen, scholen, bewonersorganisaties enzovoort. In dit rapport
zullen ze worden aangeduid met de term `maatschappelijke' of `wijk'organisaties.
3.2

Dataverzameling

In de verschillende subparagrafen wordt aandacht besteed aan de
meetinstrumenten die gebruikt zijn voor het verzamelen van gegevens in de
diverse schillen zoals hierboven beschreven.
3.2.1

De kern: Jib zelf en het parket

Kort na de aanloopfase van de experimenten (januari 1998) zijn interviews
gehouden met de medewerkers van Jib aan de hand van een
aandachtspuntenlijst (bijlage 2). Hierin werden onder andere vragen gesteld
over de werkzaamheden van Jib en verschuivingen daarin ten opzichte van
het plan van aanpak, goed en minder goed lopende zaken in het experiment,
samenwerking met de verschillende partners en het draagvlak bij het OM en
de Zittende Magistratuur.
Gedurende de gehele evaluatieperiode (oktober 1997 tot oktober 1998) is een
contacten registratie-systeem gebruikt. Dit is een - voor het onderzoek
ontworpen - computerprogramma waarin de medewerkers van Jib
informatie invoeren over elk (substantieel) contact dat ze hebben gehad met
klanten en organisaties. Hierin zijn bijvoorbeeld vragen opgenomen naar de
reden, de duur en het resultaat van het contact. Met de gegevens van deze
registratie is een deel van de feitelijke bezigheden van Jib achterhaald. De
papieren versie van de registratie is opgenomen in bijlage 3.
Bij alle experimenten zijn participerende observaties uitgevoerd in de
maanden april en mei 1998. Dit ter aanvulling op de gegevens uit de
contacten- registratie.
Op het parket zijn interviews gehouden met de hoofdofficieren, dan wel
fungerend hoofdofficieren. Ook hier zijn de gesprekken gevoerd aan de hand
van een lijst met onderwerpen (bijlage 2). De interviews richtten zich onder
andere op het draagvlak voor de experimenten binnen het parket, de inzet
van mensen en middelen voor Jib en de toekomstplannen voor Jib.
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3.2.2

Eerste schil: klanten van Jib

Urn te meten hoe rechtstreekse 'klanten' van Jib (informatiezoekenden,
verdachten, daders, slachtoffers en deelnemers aan conflictbemiddeling) de
kwaliteit van Jib beoordelen, is gebruik gemaakt van vragenlijsten die door
de medewerkers aan de klanten worden uitgedeeld (bijlage 4). De vragenlijst
was beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Turks en MaroldcaansArabisch. Deze vragenlijsten werden direct op het Jib-kantoor ingevuld, door
de klant meegenomen en elders ingevuld of door Jib opgestuurd naar de
!dant samen met een antwoordenvelop.
In deze enquete werden onder andere aan de orde gesteld de bekendheid
van de klant met Jib, de reden van het contact het verwachte resultaat van
het contact en de waardering daarvan. Tenslotte is een aantal stellingen
opgenomen die vragen naar (onder andere) het gepercipieerde nut van Jib.
3.2.3

Tweede schil: samenwerkende organisatWs

Vier organisaties waarmee Jib volgens de opzet in ellce stad samenwerkt zijn
de politic, de Raad voor de lcinderbescherming, de reclassering en
Slachtofferhulp. Daarnaast heeft in Amsterdam ook nog enige tijd het Bureau
voor Rechtshulp spreekuur gehouden in het Jib-kantoor. Bij de vier Jibs zijn
interviews gehouden met de belangrijkste contactpersoon of personen van
Jib bij deze organisaties. De interviews waren bedoeld om een beeld te
krijgen van onder andere de samenwerking met Jib, veranderingen in de
werlcwijze van de eigen organisatie, het nut van Jib voor de eigen organisatie
(voor de lijst van gespreksonderwerpen, zie bijlage 2).
Daarnaast hebben deze organisaties deelgenomen aan de paneldiscussies,
die worden beschreven in de volgende paragraaf.
3.2.4

Derde schib perifere organisaties

Zoals eerder opgemerkt bestaat deze derde schil uit organisaties die in de
wijk werlczaam zijn en soms wel, maar vaker niet met Jib samenwerken.
Deze organisaties kunnen mogelijke resultaten van de aanwezigheid van Jib
in de wijk merken. Zo zou bijvoorbeeld een woningbouwvereniging kunnen
merken dat zich minder gevallen van burenoverlast voordoen sinds Jib
bestaat. Tezamen met de organisaties uit de tweede schil vormen ze een
panel dat drie keer in de onderzoeksperiode is geInterviewd (in november
1997, juni 1998 en oktober 1998). Dit deel van het evaluatie-onderzoek is
uitgevoerd door de B&A Groep (in opdracht van het WODC). De precieze
samenstelling van de panels hing af van de plaatselijke omstandigheden.
Zoals gebruikelijk in een panelstudie is er naar gestreefd de panels een
constante samenstelling te geven, zodat zo goed mogelijk veranderingen in
de tijd vastgesteld kunnen worden. De organisaties werd verzocht mee te
werken aan de paneldiscussies door middel van een schriftelijke uitnodiging.
Hierbij werd tevens een vragenlijst gevoegd met de vraag of de organisaties
deze zouden willen beantwoorden en terugsturen. In de discussies spraken
de deelnemers onder leiding van een gespreksleider van de B&A Groep
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onder meer over het terrein van samenwerking, mogelijke effecten van Jib in
de wijk op het niveau van veiligheid(sgevoelens), zichtbaarheid en
aanspreekbaarheid van Justitie. Een aantal van de discussies is bijgewoond
door een lid van het onderzoeksteam van het WODC.
3.2.5

Veiligheid in de wijk

Omdat het moeilijk is direct effecten in de wijk te meten, evalueren en aan
Jib toe te schrijven, wordt in dit onderzoek op een indirecte manier aandacht
besteed aan wijkveiligheid. De doorlooptijden van behandelde zaken is de
indicator die hiervoor wordt toegepast. Psychologisch onderzoek wijst
namelijk uit dat een straf effectiever is naarmate hij sneller op het gedrag
volgt en daarmee in relatie staat (Bol, 1995). Daarom kan gesteld worden dat
een kortere doorlooptijd van (Jib-)zaken, uitmondend in sancties die
gerelateerd zijn aan het gepleegde feit, effectiever zijn en daarmee indirect
bijdragen aan de veiligheid van de buurt.
Hiertoe is voor elke Jib de gemiddelde doorlooptijd van de in Compas il
geregistreerde Jib-zaken vergeleken met de gemiddelde doorlooptijd van
gelijksoortige zaken op het parket.
Daarnaast is in de paneldiscussies gesproken met de diverse samenwerkende
en wijkorganisaties over effecten van Jib op de veiligheid in de wijk.
3.3

Data

In deze paragraaf zullen per instrument de verzamelde gegevens belicht
worden, met de nadruk op de lcwaliteit van de data.
3.3.1

Interviews en participerende observatie

De interviews met Jib-medewerkers, samenwerkende organisaties en
(fungerend) hoofdofficieren zijn allemaal gehouden aan de hand van een lijst
met onderwerpen. In alle vier de steden zijn dus dezelfde vragen aan
betroldcenen gesteld, zij het niet altijd in precies dezelfde volgorde. De
interviews zijn wel standaard uitgewerkt volgens deze aandachtspunten, en
vormen een belangrijke gegevensbron voor de resultaten.
Wat betreft de participerende observatie is niet vast gehouden aan een strak
schema. Er is geobserveerd hoe enkele dagen van Jib er uitzien en in de
verschillende Jibs zijn dezelfde vragen gesteld over onder andere procedures,
aantallen klanten en afhandeling van zaken. De gegevens uit de observatie
dienen vooral ter aanvulling en ondersteuning van de overige gegevens.

Compas is het geautomatiseerde parket-administratie-systeem van het Openbaar
Ministerie, waarin gegevens worden opgenomen over alle strafzaken.
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3.3.2 Contacten registratie
Wanneer Jib-medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de invoer van
gegevens, kan het een probleem zijn dat voor hen het belang hiervan niet
altijd duidelijk is en dat na verloop van tijd het animo om consistent en
volledig de registratie in te vullen afneemt.
Om dit te ondervangen is het programma zodanig ontworpen dat de
medewerkers zelf lcwantitatieve informatie kunnen opvragen ten behoeve
van hun eigen administratie en periodieke rapportages.
Het aantal gegevens dat in de verschillende modules van het programma is
ingevoerd tijdens de onderzoeksperiode van oktober 1997 tot oktober 1998 is
in tabel 2 weergegeven.
Tabel 2:

Geregistreerde contacten
kortiregel-

slachtoffer

dad er

matig*

'

conflict-

totaal

bemiddeling

Amsterdam
Arnhem
Maastricht

462
249

74
82
11

40
390
144

16
5

592
726
155

Rotterdam
totaal

120
831

25
192

140
714

1
22

286
1759

Met korte contacten worden alle contacten bedoeld met bewoners, die niet direct in de
categorie daders of slachtoffers vallen. Het gaat daarbij om klanten die bijvoorbeeld even
binnenlopen voor informatie. Ook vallen onder korte contacten de telefonische of
andersoortige incidentele contacten met sainenwerkende organisaties. Daarnaast zijn in
deze module alle regelmatige contacten met organisaties opgenomen, zoals vaste
overleggen en samenwerkingsverbanden.

Bij het interpreteren van de cijfers dient op twee manieren rekening te
worden gehouden met verschillen tussen de experimenten.
In de eerste plaats betreffen de ingevoerde contacten niet alle contacten,
maar alle substantiele contacten. De verschillende medewerkers zullen hun
eigen normen hanteren bij de beoordeling of zij een zaak zullen invoeren of
niet.
Ten tweede kunnen op elkaar lijkende contacten inhoudelijk toch van elkaar
verschillen. Fen voorbeeld kan dit verduidelijken. Ms in Amsterdam een
contact met een dader wordt geregistreerd, is de kans groot dat den van de
Jib-medewerkers de dader zelf heeft gesproken, telefonisch of op het
kantoor. In Arnhem worden onder dadercontacten ook alle rechtzittingen
van Jib-zaken geregistreerd; dit zijn niet altijd 'persoonlijke' contacten
geweest met de daders.
Kortom: de contactenregistratie heeft een behoorlijke hoeveelheid, goed
bruikbare, data opgeleverd die echter wel in het licht van kennis uit andere
bronnen geinterpreteerd dient te worden.

3.3.3 Klantenenquete
Het probleem bij tevredenheidsenquetes in het algemeen is de respons. In
deze evaluatie is de te onderzoeken groep respondenten een lastige: het zijn
bewoners van achterstandsbuurten, die niet zijn gewend aan het invullen
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van dergelijke vragenlijsten. Daarnaast kunnen taalproblemen en
analfabetisme een rol spelen: problemen die niet zomaar door een
onderzoeksteam te ondervangen of op te lossen zijn. Desondanks, om toch
enig beeld te lcrijgen van de mening van deze respondenten, is een
klantenenquete ontwildceld, getest en aangepast en uitgezet. Op twee
- vooraf verwachte - terreinen hebben zich problemen voorgedaan:
selectiviteit van de respons en begrip van de vragenlijst.
Selectie van respondenten treedt op twee momenten op: voor de Jibmedewerkers bij het uitdelen van de enquete aan klanten en voor de klanten
bij de beslissing de enquete al dan niet in te vullen en op te sturen.
Zoals bij de afweging of een contact substantieel genoeg is om in de
registratie te worden opgenomen, geldt voor klanten een afweging met
betrelddng tot het wel of niet meegeven van de enquete. Niet iedere klant
van Jib heeft daardoor een vragenlijst ontvangen. Voor de klantengroep met
daders geldt een ander probleem: als een dader op het Jib-kantoor net van
de parketsecretaris of officier van Justitie een uitbrander of een strafvoorstel
heeft gehad, bleek het lastig te vragen of deze de enquete nog even in zou
willen vullen. Dit is dan ook in de praktijk vaak niet gebeurd. Bij het grootste
deel van de contacten is de enquete achteraf opgestuurd.
Het tweede selectiemoment ligt bij de respondent zelf: van alle personen die
gevraagd wordt de enquete te beantwoorden, is er altijd een deel dat daar
niet aan voldoet (non-respons). Deze groep is zelden a-select en in dit geval
groot: afhankelijk van de stad hebben een op de drie tot een op de vijf
respondenten de enquete ingevuld en geretourneerd. Men zou kunnen
veronderstellen dat klanten die tevreden zijn over Jib eerder de moeite
nemen de enquete in te vullen dan klanten die dat niet zijn. Het kan echter
ook evengoed precies andersom zijn. In totaal zijn er 108 voor het onderzoek
bruikbare vragenlijsten geretourneerd, ongeveer gelijk verdeeld over de vier
Jibs. yoor de Jibs varieert de verhouding van klanten ontvangen en aan
klanten meegegeven enquetes van een op drie tot een op vijf.
Zoals te verwachten bleek de enquete problemen op te leveren voor de
respondenten. Een aantal vragen is namelijk niet of niet goed ingevuld.
Ben deel van de vragenlijsten kan hierdoor niet volledig gebruikt worden. Dit
neemt niet weg dat uit de (goed) beantwoorde vragen een (voorzichtig) beeld
van de mening van respondenten over Jib verkregen kan worden
Ben laatste probleem is de mogelijkheid dat verschillende doelgroepen van
Jib de vragen verschillend beantwoorden. Klanten die goed zijn geholpen
door Jib (slachtoffers waar actie voor is ondernomen bijvoorbeeld) zullen
waarschijnlijk de vragenlijst systematisch positiever invullen dan de daders
die door Jib gestraft zijn. Er zijn echter gevallen bekend waarin ook daders
op het Jib-kantoor de vragenlijst positief invulden, omdat ze zich door Jib
goed behandeld voelden.
Al met al zijn dit genoeg redenen om voorzichtig te zijn met de interpretatie
van de gegevens die met deze enquete verkregen zijn. De gegevens zijn niet
representatief voor de gehele klantenkring van Jib en dienen meer als
indicatie te worden gezien. In hoofdstuk 4 (resultaten) zullen uitkomsten uit
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dit klantenonderzoek ter ondersteuning en nuancering van de hardere
bevindingen, worden beschreven.
3.3.4

Panelstudie

De bedoeling van een panelstudie is dat in de loop van de tijd eenzelfde
panel discussieert of vragen beantwoordt over een bepaald verschijnsel.
Hierdoor kunnen veranderingen in de tijd warden gemeten.
Het doel van de paneldiscussies in dit onderzoek was het inventariseren van
effecten van Jib in de betreffende buurten. Hietoe werden ronde-tafelgesprekken gehouden met samenwerkende organisaties en wijkorganisaties.
Er is naar gestreefd in elke ronde dezelfde groep mensen om de tafel te
Icrijgen. Doordat respondenten soms andere verplichtingen hebben en door
non-respons is gelijkvormigheid op persoonsniveau echter niet bereikt. Op
het niveau van de deelnemende organisaties en instellingen zijn de panels
meer gelijkvormig, maar ook hier is het niet geheel gelukt dezelfde
organisaties alle drie de keren te laten deelnemen.
Niet alleen binnen de stad zijn de panels verschillend, ook zijn voor de
verschillende steden andere organisaties uitgenodigd. De namen en
telefoonnummers van uitgenodigde organisaties zijn in de beginfase van het
onderzoek via Jib verlcregen. In de verschillende steden zijn er natuurlijk
- naast een aantal 'vaste' partners van Jib - verschillende organisaties
werlczaam, waardoor de panels tussen de steden niet gelijk hoeven te zijn.
Het aantal deelnemers aan de discussies was klein, vooral de
maatschappelijke organisaties waren niet altijd even goed vertegenwoordigd.
Ondanks de diverse verschillen tussen de panels en de kleine aantallen
respondenten, kan worden gesteld dat de indrulcken die zijn opgedaan in de
gespreldcen een beeld geven van de samenwerlcing met en de gevolgen van
Jib in de loop van oen jaar. Deze informatie zal ter ondersteuning van andere
bevindingen worden gebruikt.
3.3.5 Doorloopujden

Voor het vergelijken van de doorlooptijden van Jib-zaken met parket-zaken
is gebruik gemaakt van alle in Compas geregistreerde Jib-zaken. Per Jib is
aan de hand van drie criteria, namelijk stad, wijze van afdoening en leeftijd,
uit het gehele bestand van parket-zaken in dezelfde periode een 'gematchte'
steekproef getrokken die dient als controlegroep. Van de Jib-zaken en de
parket-zaken zijn vervolgens de verschillen in doorlooptijden getoetst.
Nadeel van het vergelijken van doorlooptijden met het gebruik van het
systeem Compas, is dat soms bepaalde Jib-zaken niet of incompleet in
Compas worden geregistreerd en daardoor niet meegenomen kunnen
worden in de vergelijking. Een voorbeeld hiervan zijn de preventieve
gespreldcen welke Jib Amsterdam voert met jongeren, die niet in Compas
worden opgenomen. Een voorbeeld van een typische Jib-afhandeling die
'verkeerd' in Compas wordt geregistreerd, is in Maastricht het voorwaardelijk
sepot, met als voorwaarde bijvoorbeeld een reclasseringstraject van een jaar.
De einddatum die hierbij wordt geregistreerd, is de datum waarop het gehele
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traject doorlopen is (na een jaar dus) en niet de datum waarop deze straf
voorgesteld wordt. Hierdoor worden doorlooptijden vertekend.
3.3.6

To taalbeeld

In dit evaluatie-onderzoek wordt van een groot aantal meetinstrumenten
gebruik gemaakt. Ondanks het feit dat bij een aantal methoden
kanttekeningen zijn te plaatsen, kan door de verschillende invalshoeken toch
een totaalbeeld van Jib worden geschetst. Tevens kunnen door de inzet van
een groot aantal verschillende meetinstrumenten de hiermee verkregen
gegevens aan elkaar worden getoetst en daarmee een deel van de genoemde
problemen worden ondervangen. Hierbij zijn de gegevens uit de interviews,
de observaties, de contactenregistratie en de doorlooptijdenanalyse van
goede kwaliteit. Die uit de klantenenquete en de paneldiscussie zijn minder
'hard'.

4 Resultaten

In het kader van dit evaluatie-onderzoek zijn zes onderzoeksvragen
geformuleerd:
1 Wat zijn de werkzaamheden van Jib? Met welke organisaties en
instanties wordt er samengewerkt of is er contact? Doen zich hierin
verschuivingen voor ten opzichte van de plannen van aanpak?
2 Is er een relatie tussen de werkvorm en de werkzaamheden van Jib, en
zo ja welke?
3 Hoe evalueren de samenwerkende organisaties (de samenwerldng met)
Jib?
4 Wat is de mening van klanten (informatie-zoekenden, slachtoffers,
verdachten, daders) over Jib?
5 Is er een waarneembare invloed van Jib op de wijkveiligheid?
6 Welke lcnelpunten ondervinden de experimenten gedurende de
aanloopfase (incidenteel) en de looptijd (structureel)?
Op deze vragen formuleren wij antwoorden met behulp van de in het
voorgaande hoofdstuk beschreven instrumenten: interviews, participerende
observatie, contactenregistratie en doorlooptijdenmeting. Ter ondersteuning
wordt `zachtere' informatie gebruikt uit de paneldiscussies en de
klantenenquete. Om een indrulc te krijgen van wat er zoal op de Jibs
voorvalt, zullen de resultaten worden gelardeerd met korte
gevalsbeschrijvingen.
De opbouw van het hoofdstuk volgt die van de onderzoeksvragen: aan elke
vraag is een paragraaf besteed.
4.1

Werkzaamheden Jib

In het eerste deel van deze paragraaf worden de doelstellingen van de Jibs
nader onder de loep genomen (zie hiervoor ook hoofdstuk 1, de
projectbeschrijvingen). In paragraaf 4.1.2 worden enkele dagdelen op Jib
geschetst. In de paragrafen 4.1.3 en 4.1.4 wordt ingegaan op criteria van de
diverse Jibs voor het al dan niet behandelen van een zaak en op de
administratieve inbedding van Jib in het parket. In paragraaf 4.1.5 komen de
feitelijke werkzaamheden van Jib aan de orde en in de laatste paragraaf
(4.1.6) de verschuivingen die hierin zijn opgetreden ten opzichte van de
plannen van aanpak.
4.1.1

Doelstellingen

Buitenlandse ervaringen met Jib-achtige experimenten wijzen op het grote
belang van eenduidig geformuleerde en meetbare doelstellingen (zie ook
hoofdstuk 2). Om vier redenen zijn doelstellingen van belang.
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Ten eerste zijn concrete doelstellingen vrijwel onontbeerlijk voor de
specificatie van in te zetten middelen. Centraal daarbij staat de vraag naar de
relatie tussen doel en middel; er dient met andere woorden aannemelijk
gemaakt te worden dat de inzet van een bepaald middel/instrument leidt tot
een gespecificeerde uitkomst die een expliciet veronderstelde (empirische)
relatie onderhoudt met de doelstellingen.
Ten tweede vormen doelstellingen een richtlijn voor de vaststelling van het
beleid en het werkterrein van de experimenten. Zonder goede doelstellingen
loopt ieder project, en dus ook Jib, het gevaar een vergaarbak aan activiteiten
te worden waarin geen rode draad valt te ontdeklcen.
In de derde plaats dragen doelstellingen bij aan de beantwoording van de
vraag naar de meer- of toegevoegde waarde van de experimenten ten
opzichte van het reguliere parketwerk. In dit verband zouden de
doelstellingen bij voorkeur betrekking moeten hebben op die taken en
activiteiten die specifiek zijn voor de Jib-gedachte.
Tenslotte zijn doelstellingen onontbeerlijk voor een goede evaluatie; zowel in
termen van onderzoek als in termen van (noodzaak tot) beleidsbijstelling.
Het is niet mogelijk vast te stellen of ingezet beleid succesvol is als bij gebrek
aan meetbare doelen niet vastgesteld kan worden of het beoogde is bereikt.
Bij het Nederlandse Jib-project is er bewust van afgezien om, naast de
algemene, zeer ruime doelstellingen, nadere specifieke doelstellingen op te
leggen aan de experimenten. De motivatie hierachter was dat juist door in
het begin geen of weinig beperkingen en verplichtingen te stellen, de
experimenten zich tijdens hun bestaan afhankelijk van de specifieke
behoeftes van de wijk kunnen vormen, dat ruimte wordt geboden voor
individuele intitiatieven en om creatieve oplossingen te vinden voor
voorkomende problemen.
Het was de bedoeling dat de experimenten zelf veer de aanvang duidelijke
doelstellingen zouden formuleren, mede gebaseerd op de specifieke
wijk(problematiek). In de diverse plannen van aanpak wordt dan ook
ingegaan op de voor de wijk specifieke problemen en op te ondernemen
activiteiten. Gespecificeerde, meetbare doelstellingen ontbreken echter
veelal; een uitzondering hierop vormt het Maastrichtse plan van aanpak. Het
behalen van de veiligheidsdoelstelling wordt daarin geformuleerd in termen
van een afnemende kans op slachtofferschap voor diverse categorieen
misdrijven.
De doelstellingen zoals die door de overige experimenten worden
gehanteerd, bestaan voornamelijk uit het leveren van een bijdrage aan de
leefbaarheid en veiligheid(sgevoelens) in de (betrokken) woonbuurten.
Tijdens de observatieperiode van dit evaluatie-onderzoek zijn de
oorspronkelijk gehanteerde doelstellingen op alle Jibs ongewijzigd gebleven.
4.1.2 Een dagdeel Jib
Deze paragraaf bevat een korte inventarisatie van de werlczaamheden die op
een gemiddelde Jib-dag worden uitgevoerd. Daarna volgen enkele
beschrijvingingen van dagdelen op Jib. We hopen hiermee lezer een beeld te
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geven van wat zich nu daadwerkelijk in een Jib-kantoor afspeelt, alvorens
later meer gedetailleerd in te gaan op de diverse werkzaamheden van Jib.
Een gemiddelde Jib-dag bestaat eigenlijk niet: de Jibs zijn zo verschillend van
elkaar dat het werk in de diverse kantoren niet hetzelfde is. Toch kan - in
grote lijnen - gesteld worden dat de Jib-medewerkers zich voornamelijk bezig
houden met kantoorwerk, zoals dat ook op het parket het geval is. Ze werken
aan (straf)zaken en daarnaast aan projecten samen met andere organisaties.
Ze lezen (straf)dossiers, plegen telefoontjes en overleggen met partners of
met de eigen organisatie, het OM. Afhankelijk van de lokatie komen er af en
toe klanten binnenlopen. Deze klanten worden geholpen door de
baliemedewerker. Vaak worden klanten weer verder doorverwezen. Een
kleiner deel van de klanten komt op afspraak. Soms komen ze voor een
afspraak met de reclassering of Slachtofferhulp, maar vaker voor een
afspraak met (het justitie-deel van) Jib, zoals bijvoorbeeld voor de speciale
zitting in Rotterdam waar jongeren die een delict hebben gepleegd een
strafvoorstel lcrijgen. Daarnaast komt er gedurende de dag een behoorlijk
aantal (tien tot twintig) telefoontjes binnen van klanten. Soms
buurtbewoners die informatie vragen, maar vaker mensen die al klant van
Jib zijn, dus daders en slachtoffers van wie Jib de zaak behandelt.
De contacten met klanten vinden bij Jib Maastricht vooral plaats op
woensdagen. 's Morgens is er teamvergadering over de voorliggende zaken
(met justitie, politie, Raad voor de ldnderbescherming, reclassering en
Slachtofferhulp) en 's middags worden zaken afgedaan en wordt spreekuur
gehouden. Zowel de ochtend als middag activiteiten vinden plaats in een
wijkcentrum. De overige dagen doen de medewerkers voornamelijk regulier
parketwerk en administratief en regel-werk voor Jib.
Hieronder volgen enkele impressies van dagdelen op twee Jib-kantoren.
Jib Amsterdam

Het ochtendritueel: wakker warden met thee of koffie en bijpraten over zaken die
zich gisteren hebben voorgedaan. Men houdt elkaar goed op de hoogte. De
vreemde mevrouw, die gisteren binnenkwam en een tirade afstak over corruptie en
oneerlijkheid, blijkt een bekende te zijn: ze konnt vaker en is ongevaarlijk. M. is naar
Utrecht voor een vergadering over dading. Een enkel telefoontje komt binnen (of
een bepaalde zaak met voorrang op zitting kan, wordt direct geregeld) en gisteren
is echt duidelijk wat het vonnis voor K. is geworden: 6 maanden voorwaardelijk
met het eerder genoemde straatverbod.
De avenge medewerkers doen hun werk: lezen dossiers, beoordelen zaken,
handelen administratieve zaken af, schrijven stukken en plegen telefoontjes.
H. komt weer langs. Hij staat voor de deur van Jib te schreeuwen en als
voorbijgangers daarop reageren ontstaat er een flinke discussie. Even lijkt het erop
dat ze gaan vechten, de politie wordt gebeld. Korte tijd later verdwijnt H. en wordt
de politie dus maar weer afgebeld.
De post wordt gebracht en er zijn wat telefoontjes. Mensen vragen om informatie,
ze bellen am een afspraak te maken met slachtofferhulp en organisaties bellen am
iets door te seven met betrekking tot lopende zaken en projecten. Zo belt een
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advocaat naar aanleiding van een lastige overlast-zaak. Een tegen een, dus moeilijk
bewijsbaar. Gepoogd wordt door gesprekken met de betrokken personen een
strafzaak te voorkomen. Op dit moment wil de client dat niet, toch doet de
advocaat een poging.
Een klant komt binnen met het verhaal dat hij een boete had gekregen van de
politie en deze had betaald. Het geld was echter weer teruggestort op zijn
rekening. Vervolgens kreeg hij een aanmaning dat hij nog niet betaald had en werd
de boete verhoogd. Hij heeft geen papieren bij zich (boete, bankafschriften) en
wordt gevraagd terug te komen met papieren.
Volgens Oen van de medewerkers is het goed dat Jib niet in het politiebureau zit.
De drempel om naar het politiebureau te gaan is vaak (te) hoog voor mensen, ze
stappen daar niet zo snel binnen. Hier in het Jib kantoor durven ze dat wel. Een
minder aangenaam aspect daarvan is het relatief grate aantal mentaal gestoorde
(en soms zelfs gevaarlijke) wijkbewoners, dat ook geregeld bij Jib langskomt. De
medewerkers hebben geen opleiding gehad in het omgaan met deze groep!
Jib Rotterdam
Men is bezig met het plegen van telefoontjes, het lezen van dossiers, het bijhouden
van de administratie en het regelen van afspraken met samenwerkende
organisaties: kantoorwerk dus.
Er komt een telefoontje binnen van een slachtoffer dat graag zo snel mogelijk de
schadevergoeding wil ontvangen in verband met vertrek naar het buitenland. De
baliemedewerker zoekt in Compas op hoe het staat met de betalingen: het
grootste deel is al binnen, het restje niet. Zodra het gehele bedrag binnen is bij
Justitie, wordt het gestort op de rekening van het slachtoffer. Deze informatie
wordt aan het slachtoffer doorgegeven, met de mededeling dat het in de gaten
gehouden zal worden.
Een dossier van een van de zaken die vanmiddag behandeld zullen warden is zoek.
Een grootscheepse zoekactie wordt op touw gezet, maar eerst wordt even de
politie. gebeld of ze het willen doorfaxe als 'reserve'. Het dossier wordt voorlopig
niet gevonden. Later blijkt dat een medewerkster van de Raad voor de
kinderbescherming het dossier had meegenomen.
Eon van de zaken tijdens de zitting deze middag wordt door Jib samen met de
Raad voor de kinderbescherming behandeld. Van te voren wordt de zaak kart
doorgesproken. Als de jongen met zijn vader binnen is, stelt de Jib-medewerker
eerst iedereen voor en houdt een algemeen praatje over Jib. Vervolgens krijgen ze
de tijd om het rapport dat de Raad heeft opgemaakt te lezen.
De zaak wordt met de dader doorgesproken: de jongen had in een moskee een
autotelefoon van iemand gestolen. Hij is ook wel eens bij vechtpartijen betrokken
geweest en hij heeft gokproblemen. Daarnaast zijn er opvoedingsproblemen. Het
strafvoorstel (als ze het er niet mee eens zijn, kan de zaak naar de kinderrechter,
zo wordt meegedeeld) is een voorwaardelijk sepot. De voorwaarden zijn het
uitvoeren van een taakstraf en zes maanden begeleiding door de
jeugdreclassering, met onder andere een cursus over gokverslaving. De jongen is
er absoluut niet blij mee, maar gaat er uiteindelijk wel mee akkoord.
Na het behandelen van een aantal zaken komt een groepje middelbare
schoolkinderen langs om een interview met de Jib-medewerker te houden over
drugs en het werk van Jib met betrekking tot drugsgerelateerde criminaliteit.
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4.1.3

Criteria accepteren zaken

Voorafgaande aan het behandelen van een (straf)zaak dient een beslissing te
worden genomen of de betreffende zaak door Jib of door het parket zal
worden behandeld. Hierbij wordt de zaak in eerste instantie op twee
aspecten beoordeeld, namelijk verbondenheid van de zaak met de Jib-wijk
en zwaarte van de zaak.
Er zijn tussen de vier steden grote verschillen in de toewijzingscriteria,
alsmede in de beoordeling of Jib de zaak gaat afhandelen of het parket. Deze
konden ontstaan doordat in de taakstelling op dit vlak geen algemene
criteria zijn opgenomen en geen directe aansturing van bovenaf plaatsvindt:
de Jibs zijn min of meer autonome experimenten. Ze hebben gaandeweg
hun eigen criteria ontwikkeld, waarbij niet gedocumenteerd is welke
argumenten tot deze uiteenlopende criteria hebben geleid.
Zo is, voor wat betreft de lokatie, in Rotterdam uitsluitend de pleegplaats van
het delict bepalend voor behandeling van de zaak. De woonplaats van dader
of slachtoffer is niet van belang. In Arnhem dient ofwel het delict in
Malburgen gepleegd te zijn, ofwel de dader in de wijk te wonen. In
Maastricht en Amsterdam moeten of de dader, of het slachtoffer, of het
delict in de wijk gelokaliseerd zijn.
Wat betreft de zwaarte van de zaak wordt gebruik gemaakt van een
maximum strafdreiging. Zaken met een strafbedreiging van meer dan drie
maanden worden door Rotterdam niet behandeld, in Maastricht ligt de grens
op zes maanden, in Amsterdam staat de vraag centraal of er voorgeleiding
plaatsvindt (zo ja, dan behandelt Jib de zaak niet) en in Arnhem wordt geen
strikt criterium gehanteerd, maar wordt bekeken in hoeverre de zaak in
termen van (tijds)belasting en expertise 'behapbaar' is.
4.1.4

Route (en inbedding) parket

Ook de route en de beoordeling van zaken via de politie, het parket en Jib
verschillen per experiment.
In Amsterdam gaan alle jeugd- en schadebemiddelings-zaken vanuit de
politie eerst naar het parket. Daar maakt de administratie het dossier aan en
sturen ze het snel door naar Jib. De selectie voor deze zaken vindt dus plaats
op het parket. Op Jib wordt vervolgens bekeken welke acties nodig zijn en of
deze door Jib zelf ondernomen worden, of dat de zaak terug gaat naar het
parket. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld bij zaken die voor de Idnderrechter
zullen komen.
Wat betreft de overige zaken krijgt Jib elke ochtend de arrestaties van de
politic in de wijk en bepaalt de baliemedewerkster op basis hiervan en van
aanvullende informatie over de verdachte in Compas welke zaken Jib-zaken
zijn. Behalve op objectieve criteria, zoals de woonplaats van de verdachte en
de openstaande zaken, wordt ook gelet op het profiel van de verdachte.
Hiermee wordt bedoeld dat het vermoeden moet bestaan dat het gedrag van
de verdachte nog enigszins `maakbaar' is; is dit niet het geval dan wordt de
zaak niet door Jib afgehandeld. De parketsecretaris beoordeelt de zaken
vervolgens meer inhoudelijk: welke acties gaan er ondernomen worden.
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In Arnhem komen de zaken meestal via het parket binnen bij Jib, en een
enlcele keer direct vanuit de politie. De selectie op het parket wordt gemaakt
op basis van het wijkcriterium. De baliemedewerkster van Jib zorgt per zaak
voor aanvullende informatie (uit Compas) en de parketsecretaris bepaalt of
de zaak door Jib zal worden afgehandeld. Indien dit het geval is wordt de
zaak door de baliemedewerkster ingeschreven.
In Maastricht is het de politie die beoordeelt welke zaken voor afhandeling
door Jib in aanmerking komen. Alle zes de medewerkers van het speciale
politie-wijkteam kunnen via de computer zaken selecteren. De zaken worden
per telefoon en fax doorgegeven aan Jib en ook vindt er meestal kort
vooroverleg .plaats tussen politie en justitie, voorafgaande aan de officiele
bespreking woensdagochtend met alle betrokken partijen.
In Rotterdam tenslotte gaan alle 'gewone' zaken vanuit de politie naar het
parket, waar de selectie plaatsvindt. De Jib-zaken worden vervolgens
doorgestuurd naar Jib. Op Jib worden de zaken ingeschreven. Daarnaast kent
Rotterdam ook dip-zaken (dagvaarding in persoon). Dit zijn zaken die door
de politie als zodanig beoordeeld worden en daarna doorgebeld naar Jib. Op
het Jib-kantoor worden dan eerst de gegevens over de zaak in Multipol (het
informatiesysteem van de politie) gecontroleerd, waarna direct een
dagvaarding gemaakt wordt die rechtstreeks bij de politie wordt uitgeprint en
daarna uitgereikt aan de verdachte in kwestie u.
Afdoening van zaken door de Jib-officier of parketsecretaris kent per
experiment een eigen vorm. In Maastricht worden elke woensdagmiddag in
het wijkgebouw zaken afgedaan door de secretaris, in Amsterdam gebeurt dit
ook, maar minder frequent. In Rotterdam zijn er om de paar weken SILzittingen in het Jib-kantoor. In Arnhem worden veel zaken via de rechtbank
afgedaan en zijn er geen regelmatige, maar wel incidentele afdoeningen op
Jib.
Indien een behandelde zaalc uitmondt in een dagvaarding en rechtszitting,
zijn er ook verschillen tussen de Jibs in de gevolgde werkwijze. In bepaalde
steden worden de Jib-zalcen op zitting altijd door de Jib-officier gedaan,
elders is dat wel de bedoeling maar in de praktijk niet altijd haalbaar en in
de laatste variant wordt de zaak volgens de normale parketroutine op de rol
gezet en behandeld door de officier van dienst.
Uit het voorgaande worden twee dingen duidelijk. (Mede) door afwezigheid
van centrale criteria - die overigens bewust niet zijn opgesteld - zijn grote
verschillen ontstaan bij de selectie van Jib-zaken: zowel de criteria zelf als de
gevolgde beslisroute zijn voor de vier experimenten verschillend. Daarnaast
wordt duidelijk dat op de parketten, naast de normale administratieve route
van zaken, vaak ook een apart traject voor de Jib -zakendoorlopen wordt.
Hierin worden soms zaken geselecteerd, ingeschreven (meestal onder een
speciaal voor Jib geselecteerde reeks parketnummers) en naar Jib gestuurd.

12

Deze dip-zaken zijn overigens niet speciflek voor Jib, ze worden in meer districten in
Rotterdam toegepast.
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Deze administratieve routes verlopen over het algemeen goed, volgens de
afspraken die daarover zijn gemaakt.
4.1.5 Werkzaamheden

Eerst worden de werlczaamheden besproken in het licht van de korte en/of
regelmatige contacten. Hieronder vallen korte contacten en activiteiten met
buurtbewoners en incidentele of regelmatige contacten met samenwerkende
organisaties. Vervolgens worden contacten met en activiteiten voor
slachtoffers besproken. Deze paragraaf eindigt met contacten met en
activiteiten voor daders. Aan het einde van elk van deze drie delen zal een
korte samenvatting worden gegeven.
Korte en/of regelmatige contacten

In de aanpak van wijkproblematiek hanteren de diverse Jibs verschillende
methoden. Jib Amsterdam heeft gekozen voor een zeer projectmatige aanpak
van problemen. Jib neemt bijvoorbeeld deel aan het driewekelijkse Klein
Overleg, waarin politie, stadsdeel, GG&GD en inmiddels dus ook Justitie
overlastzaken bespreken. Het betreft hier een al lopend
•
samenwerkingsverband waar Jib zich bij heeft aangesloten. Een nieuw
gestart project in Amsterdam is bijvoorbeeld Stelselmatige Dader Aanpak
(SDA). Dit is een gezamenlijk project van Justitie (Jib), de reclassering, de
Raad voor de kinderbescherming en de politie. De bedoeling van dit project
is dat stelselmatige daders snel als zodanig herkend worden en dat
adequater tegen hen opgetreden kan worden, onder andere door middel van
een speciaal versneld traject. Een heel ander project is het
marktbeheerproject, gericht op strengere naleving van de
marktvergunningswet. Dit project wordt in samenwerking met politie en
marktbeheer uitgevoerd.
De andere Jibs nemen ook geregeld deel aan samenwerkingsverbanden en
houden zich ook bezig met projecten. Zo richt Jib Arnhem zich onder andere
op het oplossen van vuil-overlast in de wijk, met als achterliggende reden dat
burgers zich veiliger voelen in een schonere wijk. In Arnhem, Rotterdam en
Maastricht lijkt uitvoering van projecten echter meer in aanvulling te zijn op
het afhandelen van (straf)zaken, terwijl het in Amsterdam de hoofdmoot van
de werkwijze is. Dit kan geIllustreerd worden met de aantallen tijdens een
jaar geregistreerde contacten, zoals te zien in tabel 3 (zie ook hoofdstulc 3).
Tabel 3:

Geregistreerde contacten
slachtoffer
kort/regel-

dader

Amsterdam
Arnhem
Maastricht

462
249

conflict-

totaa I

bemiddeling

matig

74
82
11

40
390
144

16
5
1

Rotterdam

120

25

140

totaa I

831

192

714

22

592
726
155
•

286

1759

In Maastricht zijn er, anders dan de tabel doet vermoeden, wel degelijk korte
en regelmatige contacten: het project Jib is namelijk zelf een
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samenwerldngsverband, waarin organisaties wekelijks (regelmatig) met
ellcaar contact hebben over de te behandelen zaken. Daarnaast zijn er in
Maastricht natuurlijk oak incidentele (telefonische) contacten met de
samenwerkingspartners. Deze contacten zijn door Jib Maastricht echter niet
geregistreerd.
Te zien is dat het aantal contacten met daders in Amsterdam klein is in
vergelilldng met de andere steden, wat verwacht kan worden gezien de
projectmatige werkwijze van Jib aldaar. In tabel 4 wordt een nadere
verdeling gemaakt in het soort korte en/of regelmatige contacten."
Tabel 4:

Onderverdeling korte en/of regelmatige contacten

soort contact

Arnhem

Adam
3

25

128

28

50

20

17

klacht

20

4

18

7

1

/

39

5

overlast-melding

84

18

18

7

3

3 105

73

incidenteel overleg

141

31

81

33

76

63

298

36

structureel overleg

34

7

15

6

17

14

66

8

diversen

42

9

42

77

4

3

88

71

informatie

totaal

462

a bs.

totaal

12

aangifte

46

R'dam
%
10

abs.

249

abs.

2

2

39

5

74 195

24

120

abs. 4(9

clt

831

In Amsterdam en in Arnhem maken de contacten in het kader van een
overleg 38% en 39% (respectievelijk 31+7 en 33+6) uit van het totaal. In
Rotterdam is het een zeer groat deel, namelijk 77% (63+14).
Het grote aantal korte of regelmatige contacten van Amsterdam blijkt terug
te voeren op het grate aantal contacten met buurtbewoners die informatie
zoeken of overlast komen melden:
Een meneer komt langs met de vraag bij wie hij moet zijn am een ldacht
in te dienen over een gevaarlijke verkeerssituatie in de wijk. Hij wordt in
vijf minuten doorverwezen naar de officier op het parket die
verkeerszaken behandelt.
Een mevrouw komt langs omdat ze problemen heeft op haar werk. Ze is
zeer emotioneel. Op een rustige manier wordt haar uitgelegd dat Jib haar
niet kan helpen, dat ze hiervoor het beste naar een advocaat kan gaan.
Ze Icrllgt een lijst mee met advocaten die gratis spreekuren houden. Ook
deze doorverwijzing neemt niet langer dan vijf minuten in beslag.
Naar aanleiding van contacten met wijkbewoners wordt in gemiddeld 85%
van de gevallen verdere actie ondernomen door alle Jibs samen. Uit de
percentages van de zes verschillende categorieen van de vervolgvraag naar
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De verdelingen worden zowel gegeven in frequenties als in percentages, waarbij de
percentages op hele getallen zijn afgerond.
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het soon actie" blijkt dat meestal verwezen wordt naar een andere instelling
of organisatie (bijvoorbeeld advocaten, gemeente): dit gebeurt in 40% van de
gevallen.' Dit relatief hoge percentage wordt veroorzaakt door Amsterdam
(47%).
Een telefoontje van een meneer in verband met een ingewildcelde
overlast- en strafzaak. Hij heeft zijn buurman in elkaar geslagen, is
daarvoor veroordeeld en heeft verplicht contact met de reclassering.
Op dit moment ondervindt hij al geruime tijd overlast van zijn
buurman. Hij moet hiervan aangifte doen, anders kan de zaak niet
worden behandeld. Hij heeft echter slechte ervaringen met de politie
en wil graag een gesprek met de wijkagent, maar niet bij hem thuis of
op het politiebureau. Het gesprek zou eventueel bij Jib kunnen
plaatsvinden. Jib neemt naar aanleiding van dit gesprek contact op
met de reclasseringsambtenaar om een en ander af te spreken.
In Arnhem wordt voornamelijk de politie ingeschakeld, of er wordt naar de
politie verwezen. Deze twee categorieen samen vormen 58% van de acties
aldaar.
Zo komt er een mevrouw binnen wier fiets is gestolen. Zij is al bij de
vvijkpost van de politie geweest, die haar (onterecht) heeft doorgestuurd
naar Jib. De baliemedewerker legt haar uit dat zij aangifte moet doen bij
de politie, ofwel bij het hoofdbureau, ofwel bij de wijkagent.
Aan de Jib-medewerkers is gevraagd per contact aan te geven of het contact
binnen de taakstelling van Jib valt. Van de contacten met de burgers valt,
volgens het oordeel van de medewerkers van alle Jibs samen 66% binnen de
taakstelling van Jib, 15% deels en 15% niet. Van de overige 4% is het niet
duidelijk of het contact al dan niet binnen de taakstelling past. Voor
Amsterdam en Rotterdam geldt dat het grootste aantal contacten inderdaad
binnen de taakstelling valt, in Arnhem zijn de percentages wel en niet
binnen de taakstelling allebei vrijwel 40%.
Uit de interviews met Jib-medewerkers lcwam regelmatig naar voren dat de
grote kracht van Jib erin schuilt dat Jib maatwerk levert. De discussies in de
panelbijeenkomsten ondersteunen dit.
Door een van de respondenten wordt het werk van Jib vergeleken met het
maken van maatpalcken, ten opzichte van het parket waar confectie wordt
geleverd. Dit maatwerk wordt bereikt door een grotere kennis van de wijk, de
wijkproblematiek en de klanten aan de ene kant en door de betere

Te weten: politie of slachtofferhulp ingeschalceld, verwezen naar de politie of een andere
organisatie, initiatief tot bemiddeling genomen of meer informatie verzameld
'5 De basis voor berekening van clit percentage is het aantal benoemde acties. Dit is in alle
steden hoger dan het aantal contacten waarna actie is gevolgd: op basis van een contact
zijn namelijk meerdere acties mogelijk. Precieze cijfers zijn te vinden in bijlage 5.
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samenwerlcing en andere, creatieve, aanpak van de problemen aan de
andere kant. De kennis lijkt hierbij een voorwaarde te zijn voor de aanpak.
Len voorb eeld:
Len man die nog vier oude dagvaardingen tegen zich had lopen viel
regelmatig in beschonken toestand zijn ex-vrouw lastig. Normaal
gesproken zou deze man naar aanleiding van een volgende klacht en
dagvaarding voor de rechter moeten verschijnen en een 4standaardstrac
opgelegd lcrijgen. In dit geval beschikte Jib over meer informatie (hij had
een alcoholprobleem, maar als hij nuchter was, viel er best met hem te
praten, etcetera) en is hij opgeroepen voor een gesprek bij Jib. Dit
gesprek heeft plaatsgevonden, de zaken tegen hem zouden worden
geseponeerd als hij zijn ex-vrouw niet meer lastig zou vallen. Deze
oplossing heeft goed gewerkt. Zowel de slachtoffers (de ex-vrouw en
andere bewoners uit haar straat) als de man in lcwestie waren tevreden
over de afhandeling.
Zoals uit tabel 4 al bleek, vormen contacten met samenwerkende
organisaties een aanzienlijk deel van de werlczaamheden van Jib. In de
contactenregistratie zijn zowel incidentele overleggen met een instantie of
organisatie als die in het kader van een samenwerlcingsverband opgenomen.
Daarnaast worden ook in de slachtoffer- en verdachte/dader-module de naar
aanleiding van het contact met het slachtoffer of dader geraadpleegde
organisaties ingevuld. Het aantal keren dat contact is gezocht met de
verschillende organisaties of personen is opgenomen in tabel 5. Voor de
overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid is in deze tabel gebruik gemaakt van
percentages.
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Tabel 5:

Contacten met organisaties of personen in percentages*
totaal
incidenteel structureel** slachtoffer dader
351
2418
298
1565
N=
204
35
23
27
42
20
politie
5
2
5
4
Raad voor de kinderbescherming
6
4
0
0
1
Halt***
2
4
3
3
advocaat/rechtshulp
0
3
1
leerplichtambtenaar
2
0
1
1
1
0
1
0
school
2
9
0
Slachtofferhulp
1
2
5
5
8
2
3
reclassering
1
5
1
1
1
maatschappelijk werk
1
CAD/drugshulpverlening
1
1
0
1
0
.
1
3
6
1
GG&GD
17
15
5
20
11
OM
12
8
17
griffie
0
0
0
ZM
5
2
3
0
1
woningcorporatie
0
Sociale Dienst
0
1
3
5
opbouwwerk
2
5
.
17
(deel)gemeente
bewonersorganisatie
0
0
0
middenstand
0
0
milieu-inspectie/dienst
2
3
10
5
samenwerkingsproject
16
2
verdachte/dader
9
13
slachtoffer
3
4
8
6
diversen
8

In deze tabel wordt met een liggend streepje aangegeven dat in de betreffende module
deze categorie niet voorlcwam. Mogelijk zijn er wel contacten met een dergelijke
organisatie of persoon geweest, maar deze zijn dan vervat in de categorie 'anders'.
** Er zijn in totaal 66 structurele contacten opgegeven (zie tabel 4). Bij een overleg kunnen
echter meer organisaties betrokken zijn. Het totale aantal contacten met organisaties was
204.
*** De meeste Halt-zaken komen direct vanuit de politie zonder tussenkomst van Jib bij
HALT terecht.
'

Bij de incidentele contacten is het de politie waarmee het grootst aantal
keren contact gezocht is, namelijk in 124 van de 298 keer (42%). Van alle
andere organisaties is er niet een vaker dan 25 (8%) keer geraadpleegd in
deze categorie. De verdeling van de contacten met de verschillende
organisaties verschilt enigszins van stad tot stad, de politie is in de drie
steden (Maastricht had geen korte /regelmatige contacten ingevuld) echter
de organisatie met wie veruit het vaakst contact wordt opgenomen. In
Rotterdam is er den organisatie die er redelijk dicht in de buurt komt: dat is
de reclassering (twintig keer contact met de politie, veertien keer met de
reclassering).
Een telefoontje komt binnen in het Jib-kantoor. Het is de wijkagent die
informatie wil over een ontuchtpleger die op het ogenblik opereert in de
wijk, maar kennelijk bekend is bij de politie in een groot aantal andere
steden. De Jib-medewerker stuurt een fax met een verzoek tot informatie

54

naar de documentatiedienst van Justitie. De gevraagde inforrnatie wordt
binnen twee uur toegefaxt. Dezelfde middag komt de wijkagent even
langs op het Jib-kantoor, waar hij de informatie meteen meekrijgt.
In het kader van de structurele samenwerkingsverbanden, zijn er
voornamelijk contacten met de politic en het OM (beide 41 keer, oftewel
20%) en de deelgemeente (34 contacten, 17%). Met alle andere organisaties is
hooguit dertien keer contact geweest in een vast samenwerkingsproject.
Het beeld dat gevonden wordt naar aanleiding van contacten met
stachtoffers, verschilt niet erg van het voorgaande. Wederom is de politic met
123 keer (35%) de meest geraadpleegde organisatie; een goede tweede
vormen echter de verdachten. Naar aanleiding van de contacten met daders
is ook vooral contact gezocht met de politie (358 keer, (23%); het OM en de
griffie volgen met respectievelijk 15% en 12%.
Zowel naar aanleiding van contacten met slachtoffers als daders zijn er
tevens veel contacten met het OM en de Griffie geregistreerd.
Contacten met het slachtoffer (naar aanleiding van contact met de verdachte
of dader) of met de verdachte of dader (naar aanleiding van contact met een
slachtoffer) vormen ook een grote groep.
De aard van de samenwerking en contacten met instellingen verschilt nogal
per Jib en per organisatie. Opvallend in vooral Amsterdam en ook Maastricht
was de grate hoeveelheid kennis die de verschillende partners over taken
hadden. In Amsterdam komen de medewerkers van de samenwerkende
organisaties, die in hetzelfde pand zitten en samen Jib vormen, voor ze aan
het werk gaan even bijpraten. Uit deze gespreklcen blijkt dat alien elkaars
klanten en ondernomen acties kennen. Iedereen is goed op de hoogte van de
stand van taken. In Arnhem en Rotterdam, waar Jib vooral de meest
traditionele OM-aanpak volgt, is een dergelijke structuur minder aanwezig:
in Arnhem zijn vooral de contacten met de politie intensief, voorts wordt
voomamelijk samengewerkt op basis van de op een bepaald moment
voorliggende zaken. Ook daar vindt uitwisseling van kennis en informatie
plaats, maar de betroldcenheid bij elkaar en elkaars taken en oplossingen is
minder stmctureel en meer op basis van zich voordoende problemen.
Sarnenvatting

De vier experimenten werken op vier verschillende manieren. Jib Amsterdam
werkt vooral projectmatig, Jib Maastricht is juist gericht op zaaksaffiandeling
en Jib Arnhem en Rotterdam doen beide. Jib Amsterdam heeft grote inloop
van klanten die bijvoorbeeld informatie vragen. In Jib Arnhem komt dit iets
minder en in Jib Rotterdam veel minder voor. Alle steden kennen veel
contacten met partners, zowel incidenteel als structureel en ook naar
aanleiding van voorafgaande contacten met slachtoffers en daders. De
organisaties waarmee het meest frequent contact is, zijn de politic, het OM
en de griffie.

55

Slachtoffers

De meeste slachtoffers (123 van de 192) komen bij Jib binnen op eigen
initiatief. De redenen van het contact zijn zeer divers (tabel 6).
Tabel 6:

Reden contact met slachtoffer
Amsterdam Arnhem

Maastricht Rotterdam totaal

aangifte misdrijf/overtreding 35
klacht
11
schadevergoeding
5
informatie mbt. zaak
12
voeging
7
overlast
3

20
6
13
24
16

1
1
4
2
1

4
4
7
3
3

60
22
29
41
20
7

1

3

2

4

12

74

82

11

25

192

diversen

totaal, N=

De meeste slachtoffers komen bij Jib om aangifte te doen van een misdrijf of
overtreding. De tweede grote groep zijn de slachtoffers die bij Jib informatie
komen halen over hun zaak: van het vaststellen van het schadebedrag tot de
vraag of er hoger beroep is ingesteld in de zaak.
Er zijn bijna evenveel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers bij Jib gekomen
tijdens de onderzoeksperiode. Het merendeel van de slachtoffers is
Nederlands (158 van de 191), dit geldt voor alle Jibs. Gemiddeld woont 72%
van de slachtoffers in de Jib-wijk.
De verschillende acties die door Jib voor de slachtoffers ondernomen
worden, staan in tabel 7.
Tabel 7:

Acties van Jib naar aanleiding van contact met slachtoffer
Amsterdam Arnhem Maastricht Rotterdam totaal

vervolging ingesteld
slachtofferhulp ingeschakeld
initiatief tot schadebemiddeling
verwezen naar de politie
verwezen naar andere org.
onderzoek ingesteld
contact met politie
informatie ingewonnen
zaak besproken met andere
organisatie(s)
sepot
alternatieve. sanctie
•

11
7
8
8
7
21
10
3
4

diversen
totaal, N=

10
89

*

47
12
6
1
8
6
3
2

3
1
5
1

2
3
4
94

2
12

9
1
8
5
1
5
1

70
9
33
19
10
34
17
6
6

2

4
3

32

16
227*

Aangezien meerdere acties mogelijk zijn naar aanleiding van een contact, tellen de acties
op tot meer dan 192.

De veruit meest voorkomende actie van Jib naar aanleiding van een contact
met een slachtoffer is het instellen van vervolging (van de dader). Daarnaast
stelt Jib vaak een onderzoek in en wordt in een behoorlijk aantal gevallen het
initiatief tot schadebemiddeling genomen. Een voorbeeld van een van de
acties (informatie inwinnen) volgt hieronder:
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Een slachtoffer van een zedenzaak belt naar Jib. Zij wil weten of de
dader in `haar' zaak in hoger beroep is gegaan. Zodra de parketsecretaris
klaar is met een ander telefoongesprek, neemt hij het gesprek over en
zoekt het gevraagde op in Compas. Daar is deze informatie (nog) niet te
vinden, wat hij meedeelt aan de mevrouw in lcwestie. Hij belt direct de
rechtbank om te achterhalen hoe het zit en die belt hem even later terug
met de mededeling dat er geen hoger beroep is ingesteld: het slachtoffer
wordt snel op de hoogte gebracht en heeft binnen anderhalf uur de
informatie die ze vroeg.
Opvallend is tenslotte dat in slechts negen gevallen van de ondernomen
acties slachtofferhulp is ingeschakeld.

Samenvatting
De meeste slachtoffers komen bij Jib om aangifte te doen van een misdrijf of
overtreding of om informatie te lcrijgen met betrelcking tot hun zaak. De
activiteiten van Jib voor de slachtoffers varieren evenzeer als de redenen
voor het contact, maar in het grootste deel van alle acties wordt vervolging
ingesteld.

finders
Het contact met bijna alle daders komt tot stand ofwel op initiatief van Jib
(61%) ofwel via de politie (31%). De meeste daders met wie Jib contact heeft
zijn man (81%), en net als bij de slachtoffers zijn het voornamelijk
Nederlanders. De verhoudingen liggen in de diverse Jib-wijken wat anders:
in Amsterdam en Rotterdam zijn er weliswaar meer autochtone dan
allochtone daders, maar de cijfers liggen minder ver uit elkaar dan in
Arnhem en Maastricht. Daar is respectievelijk 62% en 80% van de daders van
Nederlandse aflcomst.
Wat betreft de reden van het contact zijn er forse verschillen tussen de
steden (tabel 8).

Tabel 8:

Reden contact met dader
Amsterdam Arnhem Maastricht Rotterdam totaal

misdrijf/overtreding
dading/schadevergoeding
betekenen dagvaarding
waarschuwing
(SIL)zitting
transactie OM

16
9
4
5
2

25
10
59
3
247
25

12
11
49
18
5
42

dive rsen

15

16

3

totaal, N=
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385

140

5
69
1
2
57
1

58
99
113
23
314
70

135

711

34

De aanleiding voor de meeste contacten met daders is de zitting, zowel
behandeld door de rechter ('gewone zitting) als door de parketsecretaris of
officier (de SILzitting). Deze vinden voornamelijk plaats in Arnhem en in
Rotterdam.
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Een jeugdige dader arriveert op het Jib-kantoor. Hij neemt plaats aan
tafel en kan, terwijl de parketsecretaris een telefoontje pleegt, de
rapportage van de Raad voor de kinderbescherming over hemzelf
doorlezen. Hij is bij Jib voor diefstal in dienstverband (uit de supermarkt
waar hij werkzaam was, had hij enkele artikelen gestolen). De
parketsecretaris geeft eerst een korte introductie over Jib, waarna een
gesprek volgt met de jongen over hemzelf, school en examens,
vervolgopleiding, gezinssituatie en het gepleegde feit. De secretaris is op
de hoogte van het feit dat deze jongen een nacht op het politiebureau
heeft moeten doorbrengen en stelt de laagst mogelijke straf voor: twintig
uur taalcstraf. De jongen gaat aldword en kan daarna weer naar huis.
Deze zaak heeft ongeveer drie lcwartier in beslag genomen.
In Rotterdam vormen SIL-zittingen echter niet de hoofdmoot: dat zijn de
contacten in het kader van het regelen van schadevergoeding. In Rotterdam
is na de start van Jib speciaal voor schadebemiddeling een medewerker
aangenomen. Ook het grote aantal zittingen in Arnhem strookt met de
constatering dat een versneld strafrechtelijk traject de belangrijkste bezigheid
is van Jib aldaar (ongeveer de helft van de taakstellingen uit het plan van
aanpak van Jib Arnhem betreft het versnellen en stroomlijnen van allerhande
procedures).
Een zaak handelt om diefstal. De verdachte, iemand die na 20 jaar
heroineverslaving was afgekickt, had zich genoodzaakt gevoeld te stelen,
omdat hij van zijn sociale uitkering nog enkele dealers moest afbetalen.
Dit was inmiddels gelukt en hij wilde verder niets meer met het
'drugswereldje' te maken hebben. Ten tijde van de aflossing hield hij
niet genoeg geld over voor zijn eigen onderhoud, daarom had hij wat
gestolen. Dit feit was den keer eerder voorgekomen sinds hij drie
maanden geleden uit de gevangenis lcwam. De Jib-officier spreekt zijn
waardering uit voor de positieve ontwildceling van deze man, maar eist
toch drie weken onvoorwaardelijk voor de twee diefstallen samen. De
advocaat wil juist graag een werkstraf, temeer omdat er nog een
werkstraf openstaat waaraan verdachte binnenkort begint. De straf van
vandaag zou daar mooi aan vast gekoppeld kunnen worden. De officier
gaat hierin mee en de uitspraak is 50 uur onbetaalde arbeid voor de twee
diefstallen. Veroordeelde is hiermee tevreden en gaat niet in hoger
beroep.
De contacten in Maastricht betreffen voornamelijk het betekenen van de
dagvaarding en het krijgen van een transactie-aanbod. Deze activiteiten
vinden elke week plaats op woensdagmiddag, waar per zaak ongeveer een
half uur wordt gespendeerd aan de afdoening van een zaak. Vaak worden
ook ouders bij deze gesprekken betroldcen. Zoals eerder opgemerkt, is Jib
Amsterdam meer gericht op het uitvoeren van verschillende projecten dan
op het vervolgen van daders. Dit heeft overigens deels te maken met het feit
dat in Amsterdam op het parket al enige tijd gebruik wordt gemaakt van
Hoppers (Hulp Officieren bij de Politie) die het gros van de eenvoudige
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zaken afhandelen. Deze zaken komen niet bij Jib terecht. Dit vindt zijn
weerslag in het geringe aantal contacten met daders van Jib Amsterdam.
In tabel 9 worden de aantallen door Jib ondernomen acties weergegeven. 683
keer is er actie ondernomen naar aanleiding van een contact met een dader,
in 31 gevallen is er geen actie ondernomen.
label 9:

Ondernomen acties near aanleiding van contact met dader
Amsterdam Arnhem Maastricht Rotterdam totaal

•

vervolging ingesteld
slachtofferhulp ingeschakeld
initiatief tot bemiddeling
verwezen naar de politie
verwezen naar andere org.
onderzoek ingesteld
getransigeerd
alt.. sanctie
waarschuwing

10
1
7

391

5
4
2
15
2

10
2
7
15
33
9
3

diversen
totaal, N=

11
57

15
485

er kunnen meer acties tegelijk zijn ondemomen.

52
6
12
4
16
4
40
4

42
63
3
2
6
20
2
6
144

138

'

495
7
92
9
30
29
95
30
5
32
824*

.

60% van alle door Jib ondernomen acties (naar aanleiding van contact met
een dader) betreft het instellen van vervolging, de reguliere taak van het OM.
Het transigeren van een zaak beslaat ongeveer 10% van alle acties, evenals
het initiatief nemen tot bemiddeling. Deze laatste actie kan gezien worden
als een alternatieve oplossing van een zaak en een wezenlijk andere
werIcwijze dan het OM hanteert (alhoewel ook op het OM steeds meer
aandacht bestaat voor verschillende vormen van bemiddeling).
De resultaten van de contacten met daders (in termen van straffen) zijn
opgenomen in tabel 10 (in percentages). Het meest voorkomende resultaat is
dat de dagvaarding wordt betekend. Zowel in Arnhem als in Maastricht komt
dit vaalc voor. In Arnhem worden daders speciaal hiervoor opgeroepen naar
het Jib-kantoor te komen, in Maastricht is het een van de veel voorkomende
handelingen tijdens de woensdagmiddagsessie. In 78 gevallen is er een - al
dan niet
voorwaardelijke - vrijheidsstraf opgelegd. Dit is geheel op het conto van de
rechtszittingen in Arnhem te schrijven, evenals de boetes en
nietigverklaringen van dagvaardingen. Ms derde in de rij volgen contacten,
waar (nog) geen resultaat is bereikt. Dit zou veroorzaakt kunnen worden
doordat vele zaken op het moment van het registreren van een contact nog
niet zijn afgerond: 388 zaken lopen nog, terwijI er 307 zijn afgerond.
Tenslotte komen schadevergoedingen en transacties beide 69 keer voor; de
schadevergoedingen warden voornamelijk door Rotterdam opgelegd,
transacties vooral in Maastricht en in Arnhem.
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Tabel 10:

Resultaten naar aanleiding van contact met dader in percentages

Amsterdam Arnhem Maastricht Rotterdam totaal

N=

39

387

(nog) geen
schadevergoeding
vrijheidsstraf
vrijspraak
beleidssepot
berispt/gewaarschuwd
dagvaarding betekend
transactie
taakstraf off. model
taakstraf rechter
voorw. sepot
boete
zaak aangehouden
dagv. nietig
combinatie van straffen
Halt
reclassering
verwezen RC
OBM + andere straf
diversen

36
5

11
2
20
2
1
1
12
6

8

15

3
5
8

21

4
1
12
6
3
7

143

138

707

6
3

7
41

10
10
11
1
1
3
16
10
7
2
2
7
3
2
4
0
2
1
1
6

11
37
28
3
2

4
1
7
4
28
1
7

1
8

1
3
9

2

Door de aantallen (zie hiervoor de tabellenbijlage) van bepaalde categorieen
bij elkaar op te tellen, kan worden berekend dat 255 zaken b•itenrechterlijk
zijn afgehandeld en 281 zaken op zitting bij de rechter zijn geweest (tabel
11). Voor berekening van het aantal buitenrechterlijke afdoeningen worden
de volgende categorieen bij elkaar opgeteld: schadevergoeding, beleidssepot,
berisping, transactie, taakstraf officiers-model, voorwaardelijk sepot, Halt en
reclasseringstraject. Hierbij bevinden zich categorieen die in principe ook
door de rechter zouden kunnen worden bepaald, maar gezien de activiteiten
van de Jibs kan worden gesteld dat bovenstaande opsomming voldoet.
De categorieen die gezamenlijk een indicatie vormen van het aantal
gerechtelijke afdoeningen zijn: vrijheidsstraf, vrijspraak, dagvaarding
betekend, taakstraf door rechter, boete, dagvaarding nietig verklaard en een
combinatie van ontzegging besturen motervoertuigen (OBM) plus een
andere straf.
Categorieen die in beide gevallen niet worden meegerekend, zijn geen
resultaat, zaak aangehouden, combinatie van twee of meer straffen,
verwezen naar de RC en anders. Uit deze categorieen is niet op te maken of
de zaak (uiteindelijk) door de rechter is afgedaan.
Aan de verdeling is goed te zien dat vooral in Arnhem de meeste zaken door
de rechter worden behandeld, in Maastricht gebeurt dit ook met enige
regelmaat. in Amsterdam en Rotterdam daarentegen vinden geen of weinig
afdoeningen via de rechterlijke weg plaats.
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Tabel 11:

Aantal buitenrechtedijke en gerechtelijke afdoeningen
Amsterdam Arnhem
Maastricht
Rotterdam
buitenrechterlijk
16
42
81
116
gerechtelijk
217
11
53
totaal, N=
16
259
134
127

totaal
255
281
536

Eon van de voor Jib specifieke straffen is het laten uitvoeren van taakstraffen
in de wijk, vaak toegepast bij jongeren. Hit de gespreldcen met Jib zelf en de
samenwerkende organisaties blijkt dat aan deze afdoeningsmodaliteit veel
waarde wordt gehecht. Ben van de achterliggende redenen hiervoor is dat de
taakstraffen in de wijk er (mede) voor bedoeld zijn de zichtbaarheid van
justitie in de. b uurt te vergroten. Ms de buurtbewoners zien dat taakstraffen
in de wijk warden uitgevoerd, krijgen ze het gevoel dat er daadwerkelijk
opgetreden wordt in hun wijk, zo is de redenering.
Het uitvoeren van de taalcstraffen in de wijk lukt nog niet overal even goed.
Soms doen zich problemen voor met (een tekort aan) werkprojecten,
waardoor een deel van de taakstraffen wel, en een ander deel niet in de wijk
ten uitvoer kan worden gebracht. Soms ontbreekt het nog aan een
toezichthouder, waardoor de taakstraffen minder effectief lijken te zijn. In
toch zeker de helft van de gevallen lukt het echter wel de taakstraffen in de
burnt te laten uitvoeren. Daar komt nog bij dat waar in de diverse
werkprojecten normaal nogal eens uitval is van taakgestraften, dat bij Jib
veel minder voorkomt: over het algemeen maken de daders hun straf af (dit
geldt niet alleen voor taakstraffen in de wijk, maar ook voor andere
alternatieve straffen zoals bijvoorbeeld leerprojecten).
Niet alleen bij de taakstraffen is er een hoog 'slagingspercentage'. Ook de
opkomst van daders bij de SIL-zittingen en de zittingen van de
parketsecretaris in Maastricht is aanzienlijk hoger dan bij normale
rechtszittingen. Ms reden wordt hiervoor aangevoerd dat de drempel van het
wijkkantoor voor de betrokIcenen lager is dan van de rechtbank, waardoor ze
het minder eng of lastig vinden om te komen.
Samenvatting
De meeste daders en verdachten komen bij Jib terecht in het kader van een
(SIL-)zitting, ofwel op het Jib-kantoor, ofwel op de rechtbank. Oak het
betekenen van een dagvaarding en schadebemiddeling zijn
veelvoorkomende redenen voor een bezoek aan (of contact met) Jib. Elke Jib
heeft zo zijn eigen zwaartepunt. In het overgrote deel van alle gevallen is de
actie die Jib vervolgens onderneemt het instellen van vervolging. Dit geldt in
grote mate voor Arnhem en Maastricht. In Rotterdam worden er meer
bemiddelingen gedaan. In Amsterdam zijn er - door de projectmatige aanpak
- niet zo veel contacten met daders geweest. Oak de resultaten van de
diverse zaken zijn verschillend. Over het algemeen kan worden gesteld dat er
van alle zalcen (zowel waar vervolging is ingesteld als waar andere acties zijn
ondernomen) bijna evenveel zalcen buitenrechterlijk zijn afgedaan als dat er
voor de rechtbank zijn afgehandeld.
Over de gesprekken met daders op het Jib-kantoor en de tijdens deze
gespreklcen gegeven sanctievoorstellen zijn de Jib-medewerkers zeer positief.
De opkomst van daders op Jib is groot, en er is nauwelijks uitval van
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taakgestraften bij de werlczaamheden die zij als straf uitvoeren, in
tegenstelling tot regulier gestraften.
Conflictbemiddeling

In het kader van conflictbemiddeling zijn er zeer weinig contacten
geregistreerd. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat
conflictbemiddeling enkel in Amsterdam in het plan van aanpak stond, en
dat Jib daar na enige tijd heeft besloten zich hier in principe niet verder op
te richten, tenzij er een strafrechtelijke component in het spel was. Er
kunnen dan ook zestien bemiddelingen in Amsterdam worden genoteerd, in
Arnhem waren het er vijf en in Rotterdam een. Verdere uitwerking van deze
contacten is niet zinvol in verband met de geringe aantallen.
4.1.6 Verschuivingen in werkzaamheden

Zonder nu de volledige plannen van aanpak in dit rapport over te nemen, zal
worden aangegeven op welke gebieden de Jibs datgene doen wat ze daarin
hadden beschreven en in hoeverre ze daarvan in de loop van de tijd zijn
afgeweken.
GesteId kan worden dat er sinds de start van de Jib-experimenten behoorlijk
veel veranderd is. Grote veranderingen zijn bijvoorbeeld dat zowel in
Amsterdam als Maastricht het lib-gebied' is uitgebreid. In Amsterdam werd
dit veroorzaakt door een fusie van stadsdelen, in Maastricht daarentegen
heeft men er bewust voor gekozen een extra wijk onder de hoede te nemen.
In deze twee steden heeft nog een andere uitbreiding van het experiment
plaatsgevonden: zij nemen deel aan het experiment dading. In Amsterdam is
een van de bestaande medewerkers hiervoor verantwoordelijk, in Maastricht
is er een speciale dading-functionaris toegevoegd aan het team.
Over Rotterdam werd eerder al opgemerkt dat er een secretaris was
aangetrokken voor een nieuw project, `Alijda' genaamd. Het project is een
nauwe samenwerking tussen onder andere de gemeente, FIOD, IND en Jib,
en richt zich op de aanpak van tussenhandelaren in drugs. Dit is een project
van en voor de gehele gemeente Rotterdam, het wordt uitgevoerd (mede)
onder de `Jib-vlag'.
Naast uitbreidingen van het takenpaldcet en -gebied zijn er ook projecten die
niet van de grond komen of die na enige tijd weer worden afgestoten. In
Amsterdam waren de drie belangrijke aandachtsgebieden: jeugd,
overlastbestrijding en slachtoffers. Het tweede onderwerp is inmiddels nog
nauwelijks een activiteit van Jib. Wel wordt deelgenomen aan enkele
overleggen over overlast, maar (slepende) overlastzaken straf- of
civielrechtelijk l'afhandelen gebeurt in de praktijk nagenoeg niet meer. Een
andere verandering is het feit dat het Bureau voor Rechtshulp, dat een
middag in de week spreekuur had in Jib, hiermee is opgehouden in verband
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Het idee is dat Jib (het OM) zich als civielrechtelijke partij op kan stellen voor
benadeelden in zaken waarin strafrecht onvoldoende soelaas biedt en de benadeelden
hun recht bij de burgerlijke rechter niet kunnen of durven halen.
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met het minimale aantal klanten voor deze organisatie. De inzet van het
Bureau was financieel niet meer te rechtvaardigen, zo werd besloten.
Wat betreft Arnhem is er al eerder melding van gemaakt dat de gewenste
snelle informatie-uitwisseling door middel van een online verbinding met
het bedrijfsinformatiesysteem van de politie nog niet tot stand is gekomen.
In het plan van aanpak noemt Arnhem voorts een groot aantal maatregelen
en activiteiten dat kan worden uitgevoerd. Het grootste deel daarvan wordt
ook in praktijk gebracht, maar bijvoorbeeld dader-slachtofferconfrontaties
vinden niet of nauwelijks plaats. Daarnaast wordt vanuit Jib zelf aangegeven
dat de besluitvorming bij de gemeente erg langzaam verloopt, waardoor
initiatieven soms niet of laat ten uitvoer worden gebracht.
Eon van de plannen in Maastricht was het met enige regelmaat inzetten van
een rechter in de wijk; een kantonrechter voor afhandeling van civiele zaken
en een politierechter voor de strafzaken. Op een incidentele zitting in de wijk
na, is dit nog niet van de grond gekomen. Wel is inmiddels voor afhandeling
van civiele zaken een jurist van het Bureau voor Rechtshulp toegevoegd aan
het Jib-team. Een ander probleem doet zich soms voor bij het
buitenrechterlijk afdoen van zaken, dat een van de doelstellingen is. Er
komen namelijk nogal eens zaken voor waarin volgens de officiele richtlijnen
toch een dagvaarding uitgereikt moet worden. Afhandeling op de 'Jibmanier' is in dat geval dan dus niet (geheel) mogelijk.
Rotterdam voert veel plannen uit zoals die oorspronkelijk zijn beschreven.
Buurt(conflict)bemiddeling is wel opgenomen in het plan van aanpak, maar
al snel na de start van deze Jib besloten de medewerkers zich daar niet mee
bezig te houden, omdat het 'ook niet het oogmerk is van Jib'.
Ook dading wordt niet uitgevoerd door Jib Rotterdam, in tegenstelling tot
schadebemiddeling waar al snel een extra medewerker voor is aangenomen
die zich daar voltijd mee bezig houdt.
Over het algemeen stellen de experimenten zelf dat er weliswaar
veranderingen zijn in de werkzaamheden van Jib ten opzichte van de
originele plannen van aanpak, maar dat deze in geen enkel geval de
doelstellingen in gevaar zouden brengen; integendeel: de ondernomen
activiteiten dragen bij tot het bereiken van deze doelstellingen.
Veel van deze beslissingen lijken meer op basis van bevind van zaken te
worden genomen dan op basis van bepaalde principes of richtlijnen. De
argumenten voor de verschillende veranderingen zijn meestal niet
gedocumenteerd.
Naast verschuivingen in de werlczaamheden van de experimenten zijn er in
de loop van het onderzoeksjaar ook veranderingen opgetreden in de
b estaffing.
In de beginfase van de experimenten bestond de bezetting van de Jibs uit
drie personen. Dit waren meestal een officier, een parketsecretaris en een
balie- of administratief medewerker. In twee experimenten was de officier
voltijd en uitvoerend bij het experiment betroldcen, de standplaats was dan
ook het Jib-kantoor. In de twee overige experimenten was de officier in
deeltijd aan Jib verbonden. Deze deeltijd officieren vertolken dan ook een
meer cotirdinerende rol, vanaf enige afstand. Vooral in de steden met de
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'volledige' officieren hebben in de loop van de tijd enkele veranderingen
plaatsgevonden. Zo is in Amsterdam besloten, na het vertrek van de officier,
deze functie te veranderen in die van parketsecretaris. Later zijn de functies
van de beide parketsecretarissen wederom veranderd in
beleidsmedewerkers. De bezetting bestaat nu dus uit twee beleids- en een
administratief medewerker. Ook in Arnhem is de officier van baan
veranderd; er is wel een nieuwe officier aangenomen, echter niet meer in
voltijd.
In Rotterdam is er naast het oorspronkelijke team een schadebemiddelaar
werkzaam en is een secretaris aangenomen voor het eerder genoemde
`Alijda'-project. In Maastricht is het team een jaar lang uitgebreid met een
stagiaire.
4.2

Relatie werkvorm en werkzaamheden

Omdat Jib een experimenteel project is, is ervoor gekozen de vier Jibs wat
betreft huisvesting van elkaar te laten verschillen. Uit de evaluatie zou
vervolgens kunnen blijken of een van de varianten voorkeur verdient boven
de andere, en zo ja, welke. Dit heeft geresulteerd in twee experimenten
(Amsterdam en Arnhem) op een toegankelijke plek midden in de wijk
(tussen de winkels) met een open uitstraling; Rotterdam is in principe ook
toegankelijk voor buurtbewoners, maar zit op een etage in het Oceaanhuis,
een groot kantorencomplex, waardoor er nauwelijks inloop is van burgers.
Maastricht heeft een totaal andere opzet. Zij hebben geen vaste vestiging in
de wijk, maar zijn een dag in de wijk aanwezig waar 's middags een soort
inloop spreekuur is voor de bewoners. Het is dan niet (altijd) Justitie zelf die
het spreekuur bemant, maar meestal de politie, die in deze stad meer het
gezicht is van Jib dan Justitie zelf.
Daarnaast is het in Amsterdam nog zo dat Jib het pand deelt met de
samenwerkende organisaties Raad voor de kinderbescherming, reclassering
en Slachtofferhulp die een aantal middagen per week aanwezig zijn. In
Rotterdam zit in hetzelfde grote pand ook de deelgemeente en het
wijkbureau van de politie.
De huisvesting is in Amsterdam gedurende de evaluatieperiode aangepast. In
de oorspronkelijke opzet was het kantoor zeer toegankelijk, wat soms heeft
geleid tot vervelende incidenten met agressieve buurtbewoners. Naar
aanleiding van de onveiligheid(sgevoelens) van de Jib-medewerkers is
besloten het pand te beveiligen met een elektrisch slot op de deur, waarmee
binnen bepaald kan worden wie wanneer toegang krijgt tot het kantoor.
Daarnaast zijn in de etalage lamellen opgehangen en is er een hoge balie
gemaakt die de medewerkers scheidt van de klanten.
In Arnhem wordt - mede om veiligheidsredenen - overwogen te verhuizen en
plaats te nemen in een nieuw te bouwen politiebureau. We! zou Jib daar een
eigen ingang krijgen.
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Medewerkers van twee van de Jibs zeggen in de interviews dat voor de
werkzaamheden die zij uitvoeren op Jib (zoals schadebemiddeling, snelle
reactie, mensen uitnodigen voor behandeling van hun zaak, 12-minners"
zaken) strikt genomen een Jib-constructie niet nodig is. Daarnaast geeft men
aan om een aantal redenen toch belang te hechten aan een apart kantoor.
Juist door de afstand tussen Jib en parket kunnen de medewerkers zich
geheel richten op Jib en het experiment vormgeven. Ook vindt men dat de
betrokkenheid bij zaken groter is op Jib, dat betere nazorg wordt verleend en
dat de juiste structuur aanwezig is voor het behandelen van de zaken. Men
vindt dat de mentaliteit van Jib nog ontbreekt op het parket, waardoor Jib
daar ook moeilijk uit de verf zou komen. Jib zou daarom misschien een eyeopener kunnen zijn voor het parket.
Voor de klanten van Jib wordt een laagdrempelige huisvesting in elk geval
noodzakelijk gevonden: het hoge opkomstpercentage van verdachten en
daders op zittingen komt doordat ze niet naar de onpersoonlijke
gerechtsgebouwen moeten komen, maar naar het kantoor in de buurt. Len
voorbeeld hiervan is het volgende:
Len junk was opgeroepen op het Jib-kantoor. Zij was verhinderd op het
afgesproken tijdstip en beide zelf met een medewerker van Jib om af te
zeggen en een nieuwe datum af te spreken. Die keer lcwam ze haar
afspraak na.
Ook in de paneldiscussies met de samenwerkende organisaties' en
wijkorganisaties" is de vraag aan de orde geweest of het voor een experiment
als Jib noodzakelijk is om daadwerkelijk met een kantoor in de wijk te zitten.
In eerste instantie werd daar bevestigend op gereageerd, behalve in
Maastricht waar men goede ervaringen heeft met een Jib dat niet in een
kantoor in de wijk is gehuisvest. Over het algemeen vond men dat 'de
bereikbaarheid en zichtbaarheid van Justine voor bewoners en
samenwerkende en maatschappelijke organisaties slechts dan wordt vergroot
als de fysieke afstand tussen hen wordt verldeind! (Kroon, B&A Groep, 1999)
In tweede instantie werden de antwoorden genuanceerd. Men vondt het van
belang dat Jib in de aanloopperiode in de wijk gevestigd is, maar dat het na
de beginfase, waarin samenwerlcingsverbanden en projecten worden
opgezet, ook mogelijk zou moeten zijn van enige afstand alle activiteiten en
contacten voon te zetten (ondersteund door goede netwerken). In
Rotterdam vond men in dit opzicht vooral de zichtbaarheid van de Jibmedewerkers in de wijk van belang en niet zozeer de aanwezigheid van Jib
als instituut in het anonieme Oceaanhuis.
Uit de Maastrichtse paneldiscussie kwam naar voren dat het belangrijk is dat
Jib in de wijk zichtbaar en herkenbaar is voor de bewoners. Dit kan echter
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12-minners zijn delinquenten onder de twaalf jaar, die daarom niet strafrechtelijk
vervolgd kunnen warden.
Fliermee worden bedoeld: Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en
Slachtofferhulp.
Dit zijn onder andere scholen, woningbouwverenigingen, GG&GD, bewoners.
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net zo goed worden bereikt door een aantal activiteiten in de wijk te laten
plaatsvinden, zoals het wekelijkse spreekuur, de behandeling van zaken in
het buurthuis door de parketsecretaris en de rechtszittingen in de wijk.
Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers van Jib goed bereikbaar zijn,
maar dat kan ook, volgens de organisaties, op het parket. Een vaste vestiging
in de wijk wordt in deze stad dus niet noodzakelijk gevonden.
4.3

Samenwerkende organisaties

Een van de doelen van de vier experimenten is het nauwer samenwerken
met (para)justitiele organisaties: het idee daarachter is dat door betere
samenwerlcing op een lcwalitatief betere manier problemen opgelost en
zaken afgehandeld kunnen worden. In de beginperiode hebben de Jibmedewerkers dan ook veel energie gestoken in het opbouwen van een
netwerk en het invoegen in bestaande netwerken.
De samenwerlcing met andere organisaties kent vele vormen. Er zijn
projecten gestart samen met anderen, men neemt deel aan allerhande reeds
bestaande overlegverbanden, nieuwe worden opgezet en er zijn vele
afspraken gemaakt omtrent het samen afhandelen van zaken, zoals
bijvoorbeeld een wekelijks overleg met de politie waar de processen verbaal
worden doorgenomen. Daarnaast zijn er nog vele incidentele contacten,
meestal naar aanleiding van een specifieke zaak.
De samenwerkende organisaties geven zowel in de gehouden interviews als
in de paneldiscussies aan dat de samenwerking met Jib goed verloopt (of
verliep). Ze zijn tevreden over zowel de zichtbaarheid en bereikbaarheid van
Jib, als over de gezamenlijke aanpak van problemen, de grotere snelheid in
het afhandelen van zaken en over nieuwe mogelijkheden om zaken op te
lossen.
Zo wordt door een van de deelnemers aan de paneldiscussie het volgende
opgemerkt:
'Hoewel ik in het verleden vanuit mijn werk meerdere keren te maken
heb gehad met het OM, was het tijdens mijn bezoek aan het kantoor van
Jib de eerste keer dat ik een officier van Justitie in levende lijve zag.'
en over de werlcwijze...
'Het OM weet echt niet wat zich in de straat allemaal afspeelt. Jib zit
dichter op de problematiek en kan in de samenwerking beter inspelen
op de problematiek zoals die zich voordoet in de straat. De aandacht
voor preventie en pro-actie maakt van Jib meer dan een organisatie van
'zakendraaiers', om het oneerbiedig te zeggen.'
Uit de interviews blijkt dat men tevreden is over de (uitvoering van de)
vooraf gemaakte afspraken: inhoudelijk blijken deze in de loop van de tijd
weinig te zijn veranderd, uitzonderingen daargelaten. Het was vaak niet
nodig afspraken te herzien. In procedurele zin zijn de afspraken in de loop
van de tijd verbeterd en verfijnd.
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We! worden, ondanks de over het algemeen zeer gewaardeerde
samenwerIcing, soms kanttekeningen geplaatst bij de gang van zaken. In een
enkel geval verloopt de samenwerking namelijk slecht, of geheel niet. Zo is
de samenwerking met Slachtofferhulp gering in drie van de vier
experimenten. In paragraaf 4.1 over de werkzaamheden van Jib is al
geconstateerd dat het aantal verwijzingen naar Slachtofferhulp laag was. In
het ene geval heeft de Slachtofferhulp na het maken van beginafspraken
nooit meer jets van Jib vernomen, in een ander geval is nooit initiatief tot
samenwerking genomen, in het laatste geval is er vanuit Slachtofferhulp wel
deelname aan Jib, maar komen via Jib nauwelijks zaken voor de organisatie
binnen. In Arnhem wordt door de meeste organisaties aangegeven dat er wat
meer structuur in de samenwerking en de diverse activiteiten mag worden
aangebracht. In Amsterdam wordt gemeld dat het gemis van een officier op
Jib groot is. Nu moet men voor bepaalde zaken toch weer naar het parket.
Een ander probleem dat in de paneldiscussies in Amsterdam en Arnhem
naar voren kwam, is dat de contacten wel en ook naar tevredenheid
plaatsvinden op persoonlijk niveau, maar nog niet altijd zijn
geInstitutionaliseerd binnen de organisaties. Dat betekent dat als de
betreffende Jib-medewerker vertrekt, het de vraag is of de contacten in stand
zullen blijven. In Arnhem en Amsterdam heeft iets dergelijks inderdaad
negatieve gevolgen gehad. In beide steden geven enkele organisaties aan dat
er, na het vertrek van de officier, al snel minder contact was met Jib met alle
gevolgen van dien. Zo zijn bijvoorbeeld acties in het kader van
leerplichtzalcen een stulc minder snel van de grond gekomen in die periode.
In Maastricht zijn de contacten op een zodanige wijze gestructureerd, met
name in het wekelijkse overleg, met diezelfde dag de afhandeling van zaken,
dat er geen problemen van deze aard zijn met de samenwerlcing aldaar.
Naast samenwerking met de (para)justitiele organisaties, zijn er ook
structurele contacten met andere, wat verder van Jib verwijderde,
organisaties zoals scholen, woningbouwverenigingen, de GG&GD,
buurtverenigingen enzovoorts voorzien. Deze organisaties uiten hun
waardering voor het bestaan en de werlczaamhederi van Jib. Zij geven echter
over het algemeen aan dat zij meer betroklcen zouden willen worden bij Jib.
De communicatie tussen Jib en deze organisaties is - in beide richtingen niet optimaal (geweest). Veel organisaties hebben daardoor niet of pas laat
een duidelijk beeld gelcregen over wat Jib nu eigenlijk is en doet. Dit wordt
betreurd, want men meent dat Jib niet alleen hen van nut zou kunnen zijn;
ook kan Jib gebruik maken van hun kennis over de wijk en wijkbewoners.
De werkzaamheden van de verschillende instanties in het kader van Jib
bestaan voor het grootste deel, zo niet geheel, uit het reguliere werk. De
organisaties doen, met andere woorden, gewoon het werk dat ze normaal
ook al doen. Afhankelijk van de organisatie en de samenwerlcing met Jib
worden daarnaast nog extra projecten uitgevoerd, zoals het project
Stelselmatige Dader Aanpak in Amsterdam. De projecten vallen wel altijd
binnen de doelstellingen van de eigen organisatie, zo werd gezegd.
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4.4

Klanten

De klanten van Jib kunnen onderverdeeld worden in vier groepen: mensen
die binnenlopen of bellen voor informatie of een doorverwijzing en
dergelijke, slachtoffers, verdachten of daders en een groep mensen bij wie
conflictbemiddeling is toegepast. Deze laatste groep is klein: er zijn in totaal
22 contacten geregistreerd in het kader van conflictbemiddeling. Daarnaast
zijn er 192 contacten met slachtoffers geweest en 714 met daders. Over de
werkzaamheden van Jib voor deze klanten is in paragraaf 4.1.2
(werlczaamheden Jib) uitvoerig gesproken. In deze paragraaf zal worden
ingegaan op de mening van klanten over Jib. De beschrijving is gebaseerd op
de klantenenquete. Respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld en
opgestuurd vormen een - vermoedelijk positieve - selectie, van alle Jibklanten.
De meeste klanten geven aan dat zij ofwel op eigen initiatief naar Jib zijn
gegaan (voornamelijk slachtoffers en informatiezoekenden), ofwel er via de
politie terecht zijn gekomen (vooral verdachten en daders). Ongeveer de
helft van de respondenten had voor het bezoek al eens van Jib gehoord. Zo'n
40% van de respondenten is jonger dan dertig jaar en de verdeling man
vrouw is 63%-37%.
Veelgenoemde redenen voor het bezoek aan Jib zijn (buren)overlast,
gepleegde delicten, schadebemiddeling of algemene informatie.
Op verschillende manieren is in de enquete gevraagd naar de mening van de
respondenten over Jib. De eerste vraag in dit opzicht is de vraag of het
bezoek aan Jib resultaat heeft opgeleverd en zo ja, wat men van dit resultaat
vond. Bijna alle respondenten vonden dat het bezoek inderdaad resultaat
had opgeleverd. Van deze groep vindt het grootste deel dat het resultaat
voldoende of goed was.
De tweede manier om het oordeel over Jib te achterhalen bestaat uit een
elftal stellingen waarop met een schaal van helemaal mee eens tot helemaal
mee oneens gereageerd moest worden (zie ook bijlage 4).
Over het algemeen kan gesteld worden dat op bijna alle vragen een positief
antwoord volgt, zo heeft bijvoorbeeld 97% van de respondenten het gevoel
dat Jib jets voor de buurt kan betekenen. Op een paar stellingen wordt nogal
lcritisch gereageerd: 65% vindt dat Jib wel wat actiever zou kunnen zijn in de
buurt en 58% zegt dat je er eigenlijk niks van merkt dat Justitie een kantoor
heeft in de buurt. Opvallend is het verschil tussen Maastricht en de andere
drie steden. In Maastricht vinden relatief meer klanten dat Jib wel actiever
mag zijn en dat je weinig van Jib merkt. Qua kennis over Justitie weet jets
meer dan de helft van de respondenten nu beter wat Justitie doet dan
voorheen.
Tenslotte wordt er gevraagd op een schaal van een tot tien aan te geven hoe
tevreden men is over het bezoek aan Jib. Tien mensen geven een
onvoldoende en 94 personen geven Jib een voldoende (waarvan maar liefst
24 keer een 109. Het gemiddelde 'rapportcijfer' is dan ook hoog: een 7,8. De
verschillen tussen de steden staan in tabel 12. Opvallend is het relatief lage
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rapportcijfer voor Maastricht. Een mogelijke oorzaak hiervan is de relatief
lage beoordeling van Jib Maastricht op het gebied van zichtbaarheid en
activiteit (niet Justitie, maar de politie is in deze stad het 'gezicht' van Jib).
Een vermoedelijke andere oorzaak is gelegen in het feit dat Jib Maastricht
voornamelijk contacten heeft met daders, met als mogelijk gevolg minder
positieve antwoorden op de vragen (zie voor deze selectie-problemen
hoofdstuk 3).
Tabel 12:

Rapponciffers
gerniddelde score

Amsterdam
Arnhem
Maastricht

8.6
8.1
6.5

Rotterdam

7.7

totaal

7.8

Ms het eindoordeel over Jib wordt verdeeld in twee categorieen: den oordeel
van de respondenten die eerder hebben aangegeven dat hun bezoek aan Jib
geen resultaat heeft gehad en eon groep waarvoor dat wel het geval was, dan
is het gemiddelde oordeel van de eerste groep lager dan van de tweede: een
6,6 tegenover een 8,2. Het eindoordeel over Jib hangt samen met de
tevredenheid over het resultaat.
4.5

Wijkveiligheid

een

Zoals eerder reeds is aangegeven, is
van de algemene doelstellingen het
bijdragen aan de objectieve en subjectieve veiligheid in de wijk.
Op twee manieren is in dit onderzoek aandacht besteed aan de veiligheid in
de wijk. Ten eerste is gesteld dat wanneer zaken sneller worden afgedaan,
straffen effectiever zijn. Onze aanname is dat dit weer een positief effect
heeft op de wijlcveiligheid. Doorlooptijden van zaken zijn dan een indirecte
indicator van de wijkveiligheid (zie ook hoofdstuk 3). Ten tweede is in de
paneldiscussies ingegaan op de vraag naar mogelijke effecten van Jib op de
wijkveiligheid. Beide indicatoren worden hieronder behandeld.
Doorlooptijden
Zoals door Jib zelf en door samenwerkende organisaties wordt aangegeven,
is een van de resultaten van Jib dat zaken sneller worden afgedaan dan op
het parket. Om dit te bevestigen, zijn de doorlooptijden van alle Jib zaken die
in Rapsody zijn opgenomen, vergeleken met een per Jib vergelijkbare groep
parketzaken (voor meer gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 3).
De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel (tabel 13).
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Tabel 13:

Gemiddelde doorlooptijd in dagen

gem. doorlooptijd Jib gem. doorlooptijd

significantie

parket

Amsterdam
Arnhem
Maastricht

100
42
45

101
82
155

Rotterdam

65

85

totaal

58

92

niet sign. (p=0.52)
sign. (p=0.00)
sign. (13=0.00)
sign. (p=0.00)
sign. (p=0.00)

Dat in Amsterdam de doorlooptijd van Jib niet significant verschilt van die
bij het parket wekt geen verbazing. In Amsterdam zijn het de Hoppers
(hulpofficieren bij de politie) die de grote aantallen snelle zaken afdoen. De
strafzaken die Jib doet, zijn daardoor meestal de lastige, tijdrovende zaken.
Daarnaast houdt Jib Amsterdam zich meer bezig met de uitvoering van
projecten in de wijk dan met het afdoen van zaken.
In Arnhem, Maastricht en Rotterdam is de afdoening van zaken significant
sneller dan bij het parket. In deze steden is Jib sterk gericht op het afdoen
van (veel) zaken, zowel buitenrechterlijk (Maastricht) als gerechtelijk
(Arnhem). Vooral in Maastricht is het verschil in gemiddelde doorlooptijd
groot: 45 dagen voor Jib tegenover 155 dagen bij het parket. Jib Maastricht
zorgt er dan ook voor dat verdachten binnen twee weken na het plegen van
een delict opgeroepen worden voor de zitting van de parketsecretaris in de
wijk. Ook in Rotterdam is er, vooral het eerste jaar, veel aandacht besteed
aan het snel afdoen van veel zaken.
Paneldiscussies

Tijdens de paneldiscussie hebben de respondenten (medewerkers van
samenwerkende organisaties en van wijkorganisaties) hun mening gegeven
over de objectieve en de subjectieve veiligheid in de Jib-wijk (B&A Groep,
1998).
Bijna'alle respondenten gaven aan niet te kunnen zeggen of de objectieve of
subjectieve veiligheid in de wijk is verbeterd door Jib.
Wat betreft de objectieve veiligheid geeft men aan niet over gegevens te
beschildcen waaraan vermoedens gestaafd kunnen worden. Veel
respondenten vinden het nog te vroeg om over deze resultaten te spreken.
De paar respondenten die een negatieve ontwildceling van de objectieve
veiligheid signaleren, schrijven dit toe aan een bredere negatieve
ontwikkeling van de criminaliteit. Jib is een (te) klein initiatief, dat deze
ontwilckeling niet zomaar kan keren.
De positieve ontwildcelingen die door een enkeling worden waargenomen,
worden toegeschreven aan het succes dat in individuele gevallen geboekt is,
maar ook aan verplaatsingseffecten. In Rotterdam meldt men dat als in een
bepaalde straat of buurt (politie-)acties worden gehouden, het probleem in
een verderop gelegen buurt direct de kop op steekt. Afname van een
probleem in de wijk, betekent dus niet altijd 'overall' en overal winst!
Over de subjectieve veiligheid zijn de geluiden jets positiever. Nog steeds
geeft men echter aan vermoedens niet te kunnen staven, alhoewel in de
steden waar Jib een relatief kleine wijk beslaat de meningen over effecten
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jets stelliger zijn. Een andere kanttekening is dat de positieve signalen over
het algemeen vooral gelden voor burgers die een actieve rol in de wijk
vervullen en daardoor op de hoogte zijn van (de werlczaamheden van) Jib.
4.6

ICnelpunten

Het spreekt welhaast voor zich dat bij het ontwikkelen van nieuw beleid door
middel van experimenten zich in de beginperiode een aantal lcnelpunten zal
voordoen. Hieronder zullen de punten behandeld worden die uit de
interviews met Jib-medewerkers, samenwerkende organisaties en
hoofdofficieren naar voren kwamen.
Informatievoorziening
Bij alle Jibs was het de bedoeling dat snelle toegang tot politie-informatie in
de vorm van een 'online' toegang tot het politie-informatiesysteem zou
worden bereikt. Aileen Jib Rotterdam heeft op dit moment rechtstreeks
toegang tot dit systeem. Op elk moment kan worden nagegaan welke
processen-verbaal er zijn opgemaakt en of deze Jib-waardig zijn. De snelheid
van werken wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd.
De andere steden gebruiken vooral telefonische of fax-contacten met de
politie om hun gegevens te krijgen en benadruldcen dat dit ook goed werkt.
Toch zou vermoedelijk met inzage in het politiesysteem sneller en efficienter
gewerkt kunnen worden.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In Rotterdam heeft de parketsecretaris
de gewoonte om - via de 'online'- verbinding - vanachter zijn bureau
regelmatig te controleren of er nieuwe processen-verbaal zijn opgemaakt. Uit
de inhoud van de processen verbaal kan hij opmaken of zij Jib-waardig zijn.
Hiermee kan een controle worden uitgevoerd op de zaken die via het parket
bij Jib binnenkomen en daarnaast is de 'online'- verbinding noodzakelijk om
de dagvaardingen voor dip-zaken te maken. In Arnhem is weliswaar het
politiesysteem geInstalleerd in het Jib-kantoor, maar het kan echter alleen
gebruikt worden door de wijkgebonden politiefunctionarissen. Hierdoor
wordt slechts incidenteel gebruik gemaakt van het systeem en is men vooral
aangewezen op mondelinge of schriftelijke inkennisstelling door de politie.
Zo kan het voorkomen dat een proces-verbaal enige tijd bij de politic ligt
voordat Jib het onder ogen Icrllgt. Dit werkt vertragend. Met betreklcing tot
Arnhem moet hier wel aan worden toegevoegd dat er tussen de politie en het
OM een van oudsher bestaande afstand is die hierin tot uitdrulddng komt.
Dit probleem is dus niet zozeer inherent aan Jib, maar eerder het gevolg van
historische verhoudingen tussen politie en OM.
Het eigen parketsysteem, Compas, is voor of vlak na de start van de Jibs in
alle kantoren geftistalleerd en kan door alle Jib-medewerkers worden
gebruikt. Verdere justitiele documentatie kan telefonisch of per fax worden
opgevraagd bij de desbetreffende dienst (JDS).
Een probleem dat zich voordoet bij informatie uitwisseling tussen Jib en
(andere) samenwerkende organisaties is privacy. Elke organisatie heeft op dit
gebied bepaalde regels ter bescherming van hun klanten. Er is bij de
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verschillende partijen veel onduidelijkheid of ze gegevens mogen uitwisselen
met andere organisaties.
Personeel

Als knelpunt wordt door de Jib-medewerkers in de interviews genoemd dat
de Jibs in personele zin - en daarmee in zijn geheel - erg lcwetsbaar zijn.
Alleen in Maastricht is sprake van een achtervang, in de overige steden
ontstaan er al snel problemen in geval van ziekte en/of vakanties.
Ondersteuning van een Jib in geval van langdurige uitval wordt wel verleend,
maar dit laat dan lang op zich wachten. Ook de samenwerkende organisaties
geven te kennen dat zij de gevolgen van dit soort situaties snel merken. Er
vinden in zulke periodes minder contacten plaats tussen Jib en henzelf en
het gaat soms zover dat uitgevoerde projecten in die periode stilvallen. In
Amsterdam wordt door alle organisaties betreurd dat de officiersfunctie uit
Jib verdwenen is (een verandering los van de doelstelling). Voor de politie
betekent dit bijvoorbeeld dat een aantal zaken, waarvoor toch een officier
nodig is, weer gewoon via het parket zal worden afgehandeld. Daarnaast
straalt een officier, door de functie, meer gezag uit dan een
beleidsmedewerker. Dit heeft soms voordelen, bijvoorbeeld in preventieve
gesprelcken met jeugdigen.
Een ander aspect van het gevoerde personeelsbeleid vormen de Icwaliflcaties
waaraan Jib-medewerkers dienen te voldoen. Het is noodzakelijk dat de
medewerkers over voldoende sociale vaardigheden beschildcen om zowel
met 'de burgemeester als de buurtbewoners' te kunnen communiceren.
Vraagtekens worden geplaatst bij de beschikbaarheid van voldoende
parketmedewerkers die deze vaardigheden bezitten, indien uitbreiding van
het aantal experimenten in een arrondissement plaatsvindt.
Financien

Op dit moment worden de Jib-experimenten gefinancierd door het
ministerie van Justitie voor een periode van vier jaar. Nu reeds is er geld
beschikbaar gesteld waarmee in de komende jaren naar alle
waarschijnlijlcheid een aantal nieuwe Jibs opgezet gaat worden.
Aan de hoofdofficieren van de betreffende parketten is gevraagd wat er
gebeurt op het moment dat de subsidie vanuit Den Haag ophoudt. Zijn zij
bereid de Jibs vanuit hun eigen budget te blijven financieren, temeer daar de
werlcwijze van een Jib niet goedkoop is, namelijk ongeveer fl 242.500,- op
jaarbasis?
De hoofdofficieren antwoorden dat er in principe geld beschikbaar zou
moeten blijven vanuit het ministerie. De subsidie wordt gegeven met de
gedachte dat het Jib-werk volgens hen niet tot de traditionele taken van het
OM behoort. Het zou daarom niet gepast zijn na enkele jaren de subsidie
stop te zetten en financiering aan de parketten over te laten.
Mocht de situatie zich toch voordoen dat het OM verantwoordelijk wordt
voor de financiering van Jib, dan is het nog maar de vraag of de Jibs in hun
huidige vorm zullen blijven bestaan. Sommige hoofdofficieren vermoeden
dat er dan minder energie (en geld) aan Jib besteed zal gaan worden.
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Al met al wordt door de hoofdofficieren niet gegarandeerd dat, indien de
subsidie voor Jib vanuit het ministerie wegvalt, de Jibs in huidige vorm door
het parket zullen worden gefinancierd en/of voortgezet.
Op dit moment wordt Jib bij de meeste parketten in de normale planning en
control (P&C) cyclus verantwoord. Doordat daarin geen ruimte is voor het
opnemen van lcwalitatief andere activiteiten dan de activiteiten die normaal
plaatsvinden, levert Jib in een platte winst- en verliesrekening verlies op.
Omdat Jib momenteel bekostigd wordt door (externe) subsidie, levert dat nu
nog geen problemen op. Men begint zich te realiseren dat het noodzakelijk is
andere, nieuwe, manieren tot verantwoording te zoeken waarmee alle
facetten van Jib beoordeeld kunnen worden, in plaats van enkel de
cijfermatige aspecten zoals aantallen zaken en doorlooptijden. Veel verder
dan de bewustwording en beginpogingen om het in de praktijk te brengen, is
men niet.
Taakajbakening
De entree van Jib in de wijken werd in een van de interviews op de volgende
wijze verwoord:
Voordat Jib zich in de wijk vestigde, was er een aantal, zeg tien,
organisaties actief in de wijk. Nu Jib daaraan is toegevoegd, zit men met
z'n elven te vissen in dezelfde vijver, die voorheen door tien vissers
gebruikt werd.
Deze opmerking geeft het belang aan van een goede taakafbakening voor
alle organisaties, zodat overlap in werkzaamheden wordt vermeden.
Jib, als nieuwkomer, moest er dus voor zorgdragen niet andermans taken
over te nemen. Daarvoor was het nodig de bestaande organisaties zowel
duidelijk te maken wat de meerwaarde en wat de grenzen van Jib zijn: welke
taken en activiteiten voert Jib wel uit, welke niet.
In de eerste maanden bleek dat ondanks de energie die hierin door Jib
gestoken werd, voor de verschillende organisaties lang niet altijd duidelijk
was waar de grenzen van Jib lagen. 2° In de paneldiscussies werd door de
organisaties aangegeven dat een betere taakafbakening en proffiering van Jib
hard nodig was. In diezelfde periode werd dit probleem vanuit Jib niet zo
gezien; voor henzelf was de begrenzing van hun werkzaamheden duidelijk en
vond men dat dit soort problemen nu eenmaal bij een beginperiode horen.
In de loop van het experiment zijn de problemen condom dit punt inderdaad
bijna verdwenen. In het ene geval doordat de taakafbakening in de loop van
de tijd helder is geworden, in een ander geval doordat de organisaties
hebben geaccepteerd dat bij een bepaalde werlcwijze ook activiteiten in de
'schemerzone' voorkomen.

20

Dit gold niet voor Maastricht, waar vanaf het begin zeer veel aandacht aan dit (mogelijIce)
probleem is besteed.

73

Continuiteit van de samenwerking I rendement voor de partners

Zoals gezegd loopt over het algemeen de samenwerking met de
(para)justitiele instellingen goed. Dit betekent echter niet dat deze
samenwerlcing ook automatisch gecontinueerd zal worden. Zo is eerder (in
paragraaf 4.1.3) het Bureau voor Rechtshulp ter sprake gebracht, dat in
Amsterdam een middag in de week spreekuur draaide, maar wegens gebrek
aan clientele daarmee is gestopt. Ook in Maastricht zijn er twee organisaties
die (te) weinig zaken binnenkrijgen via Jib. Zij nemen nog wel deel aan de
wekelijkse overleggen, maar dit is voornamelijk om op de hoogte te blijven
en niet buiten het netwerk te geraken. In Amsterdam heeft de Raad voor de
kinderbescherming te weinig zaken om op gelijke voet door te gaan met de
samenwerking. Nergens wordt echt duidelijk hoe het komt dat er zo weinig
zaken zijn voor de organisaties, maar in alle gevallen wordt aangegeven dat
men deelname aan Jib in de huidige vorm zal moeten heroverwegen. De
organisaties hebben namelijk hun eigen afrekeningssysteem, waarbij
geldinstroom afhankelijk is gemaakt van aantallen behandelde zaken. In dit
opzicht is Jib voor deze organisaties een verliespost.
Voor een aantal organisaties is de klanteninstroom veranderd. Zo zijn er voor
de Raad voor de kinderbescherming in Rotterdam door de instroom via Jib
meer zaken te behandelen dan voorheen en in Amsterdam worden
preventieve gespreldcen gevoerd, wat ook veroorzaakt dat er meer zaken zijn.
Deze preventieve gespreldcen tellen echter voor de organisatie niet mee als
productie. De reclassering heeft in de steden Amsterdam en Arnhem geen
extra instroom door Jib, in Maastricht en Rotterdam daarentegen worden
meer - vaak lichtere, en dus Icwalitatief andere - zaken behandeld in het
kader van Jib. Slachtofferhulp, voor zover betroldcen, merkt nauwelijks een
verandering van klanteninstroom.
Draagvlak OM

Door alle deelnemers aan het onderzoek, zowel de Jib-medewerkers als de
samenwerkende en wijkorganisaties als de hoofdofficieren wordt onderkend
en onderstreept dat een goed draagvlak bij het OM cruciaal is voor een goed
verloop en het voortbestaan van een project als Jib. Ook wordt door velen
van hen opgemerkt dat deze situatie (nog) niet bereikt is. Er zijn echter wel
verschillen waar te nemen tussen de verschillende steden. In Maastricht is
Jib op het parket volledig geaccepteerd. Dit komt voor een groot deel
doordat Jib al snel in de `normale' organisatie is opgenomen. Een andere
oorzaak kan zijn dat er relatief veel jonge officieren werken, die mogelijk
eerder de meerwaarde van een project als Jib inzien. Een derde reden is
waarschijnlijk dat Jib Maastricht voornamelijk gericht is op het snel afdoen
van zaken, een reguliere parketbezigheid dus. In Rotterdam, Arnhem en
Amsterdam is het draagvlak in de loop van de tijd duidelijk verbeterd. Onder
de parketsecretarissen is het draagvlak zelfs goed te noemen, maar de
officieren zien het project vaak niet zitten. Termen als `Spieleref en in
Amsterdam 'het gezwel in de Pijp' spreken wat dit betreft boekdelen.
Ook is opgemerkt dat de binding van de Jib-officier met het parket niet
onderschat moet worden: als de Jib-officier goed 'verankerd' is in de
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parketorganisatie, zal de dreiging van isolatie van Jib door de (fysieke)
afstand tussen het parket en Jib minder groot zijn.
Verschillende acties zijn ondernomen om het draagvlak te behouden of te
verbeteren. In Rotterdam wordt, net als in Arnhem, aangegeven dat het voor
een goed draagvlak noodzakelijk is Jib van een leider te voorzien (de officier)
die zelf enige ambitie en draagvlak heeft binnen het parket. Daarmee kan
wellicht worden voorkomen dat Jib een gesoleerde positie krijgt binnen het
OM. In Amsterdam is Jib tegenwoordig verankerd in het betreffende
wijkteam van het parket. Voorheen viel het direct onder de hoofdofficier. Jib
is nu de verantwoordelijkheid van de teamleider. Een andere mogelijkheid
voor het vergroten van het draagvlak die in Amsterdam worden benut, is het
uitbaten van de netwerken van Jib op het parket: op deze manier heeft het
parket direct profijt van Jib. Ook vervanging van afwezige Jib-medewerkers
door parketmedewerkers wordt gebruikt om het draagvlak te vergroten: zo
leren parketmedewerkers het project wat beter kennen.
Tenslotte zal de reorganisatie van het OM waarbij een meer wijkgerichte
benadering van de werlczaamheden plaatsvindt, en op sommige parketten
zelfs met wijkteams wordt gewerkt, zeker in het voordeel werken van de Jibexperimenten.

5 Conclusies en aanbevelingen

In het eerste deel van dit hoofdstuk zullen op basis van de in het voorgaande
hoofdstuk beschreven resultaten conclusies over het proces en een aantal
effecten van de experimenten getroldcen worden. In het tweede deel worden
de aanbevelingen van zowel geInterviewden in het onderzoek als van de
onderzoekers zelf op een rijtje gezet. Het hoofdstuk eindigt met een
slotbeschouwing.
5.1

Conclusies

In dezelfde volgorde als hoofdstuk 4 worden in zes subparagrafen de
conclusies ten aanzien van de zes onderzoeksvragen beschreven.
5.1.1 Werkzaamheden

Net als in hoofdstuk 4 zal eerst aandacht worden besteed aan de
doelstellingen van Jib, waarna conclusies met betreldcing tot de
werlczaamheden volgen.
Doelstellingen

De experimenten hebben doorgaans voor de start geen specifieke en
meetbare doelstellingen opgesteld. Uit buitenlandse ervaringen met
soortgelijke projecten is gebleken dat dit zeer belangrijk is voor het soort
project dat Jib is. Doelstellingen zijn ten eerste van belang om te bepalen
welke middelen zullen worden ingezet om doelen te bereiken. Ten tweede
zijn zij een richtlijn voor het vaststellen van beleid en het werkterrein van
Jib. In de derde plaats kan met behulp van de doelstellingen duidelijk
worden gemaakt wat de meerwaarde is van Jib ten opzichte van het parket
en tenslotte zijn ze onontbeerlijk voor het evalueren van het project.
Daarnaast kunnen doelstellingen mogelijkerwijs gebruikt worden bij het
opstellen van nieuwe methoden ter verantwoording van Jib. Het aantal
afgehandelde zaken en de doorlooptijden zijn mogelijke hoedanigheden,
waarmee een parket en een Jib-project zich kunnen verantwoorden. Veel
werkzaamheden van Jib kunnen echter niet op deze manier gemeten worden
en zijn daardoor op dit moment niet of moeilijk zichtbaar te maken.
Concrete en meetb are doelstellingen en de ingezette middelen (activiteiten)
vormen een handvat voor het ontwildcelen van een dergelijk meetinstrument.
Als gekeken wordt naar de werkzaamheden van de diverse Jibs, dan blijken
er in de loop van het experimentele jaar vele veranderingen te hebben
plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de uitbreiding van het werkterrein,
dading-experimenten, afstoten van overlastzaken, enzovoort. De argumenten
voor veranderingen zijn veelal niet of onvolledig gedocumenteerd, er is geen
algemene inventarisatie over de diverse Jibs heen, beslissingen lijken meer
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op basis van bevind van zaken te geschieden dan aan de hand van bepaalde
principes of richtlijnen. Len voorbeeld hiervan is dat in Rotterdam destijds
de departementale projectleiding grotestedenbeleid besloot dat er geen
sprake kan zijn van een apart dadingproject onder de vlag van Jib (we! zou zo werd gemeend- het gedachtengoed van dading in Jib een plaats moeten
kunnen krijgen). Later is dading -op verzoek van de Tweede Kamer- als
experimenteel project in Jib Amsterdam en Jib Maastricht wel tot het
takenpakket gaan behoren. Dit Wustreert hoe soms heel verschillende
beslissingen genomen worden ten aanzien van de verschillende Jibs. Op zich
hoeft dit geen probleem te vormen; op grond van voortschrijdend inzicht
kunnen nu eenmaal veranderingen aangewezen zijn. Maar het is ook voor
latere beslissingen van belang de argumenten of overwegingen die tot
aanpassingen geleid hebb en, goed te documenteren.
Wanneer er nu concrete doelstellingen zijn, met bijbehorende activiteiten,
zullen beslissingen over veranderingen in de werlczaamheden (mede) op
basis hiervan kunnen worden genomen. De beslissingen vinden dan minder
een basis in tijdelijke of persoonsafhankelijke argumenten. Zij zijn meer een
antwoord op concrete ontwildcelingen in de wijk, op het aanbod van zaken of
op een verandering in de doelstellingen. Hiermee is niet gezegd dat de
activiteiten die door Jib worden uitgevoerd hun doel niet dienen. Zonder
expliciete doelen is het echter moeilijk te bepalen waarom activiteietn
plaatsvinden.
Hierover tenslotte het volgende: de grote vrijheid in het formuleren van
doelstellingen, ontwildcelen van activiteiten en doorvoeren van
verschuivingen daarin is een bewuste keuze geweest. Jib is nieuw, en om Jib
volledig tot ontwikkeling te laten komen, werd het niet verstandig gevonden
de experimenten al in het begin te beperken in te veel centraal opgelegde
regels en bepalingen. Dat impliceert echter niet dat het dan niet rnogelijk
zou zijn heldere, meetbare doelstellingen te formuleren. Op zich is het ook
geen probleem als er veranderingen in activiteiten plaatsvinden, mits deze
verband houden met de doelstellingen en, vanzelfsprekend, worden
gedocumenteerd.
Al met al moeten we concluderen dat alle Jibs in de experimentele periode
hebben gedraaid op voor het merendeel nauwelijks meetbare doelstellingen.
Dat heeft de Jibs in zekere zin ongrijpbaar gemaakt: het is, omdat de
doelstellingen zo vaag zijn, moeilijk aan te geven of de doelstellingen
gehaald zijn. Tegelijkertijd maalct het de Jibs ook lcwetsbaar: zij kunnen hun
nut moeilijk bewijzen. De vaagheid van de doelstellingen heeft waarschijnlijk
ook bijgedragen aan een in de loop van de experimentele periode
uitwaaierend palet aan activiteiten en doelgebieden, dat zowel binnen als
tussen de Jibs fluctuaties vertoont. Het verband tussen die activiteiten en de
fluctuaties daarin, met de doelstellingen is veelal ongedocumenteerd en
daarmee onduidelijk gebleven.
Werkzciamheden Jib
In de inleiding van dit rapport is reeds een beeld geschetst van enkele
manieren waarop het OM zich meer gebiedsgericht opstelt. Naast het
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instellen van onder andere Hoppers en een project als Jib, wordt ook
gesproken over het oprichten van 'front-offices' in steden met (meer dan)
50.000 inwoners of met een uitgesproken problematiek. In zo'n bureau
zouden alle zaken van de betreffende stad die niet om specialistische
behandeling vragen, worden afgedaan. Ook worden slachtofferbelangen
behartigd, wordt in brede zin een bijdrage geleverd aan het lokale
veiligheidsbeleid en worden daarbij ook andere justitiediensten betrokken.
Jib richt zich meer op de problematische wijken in steden, is kleinschaliger
en levert een ander dan het normale OM produkt. Jib is meer dan het afdoen
van zaken, met Jib wordt beoogd op een lcwalitatief andere manier
wijkproblemen op te lossen.
Ms nu gepoogd wordt de vier experimenten aan de hand van hun
werlczaamheden op een schaal te plaatsen, met het 0M-front office aan de
ene kant en het lcwalitatief andere Jib aan de andere kant, lijkt Jib
Amsterdam te vallen onder de 'pure' definitie van Jib en lijkt Jib Maastricht
het meest op een front-office. Hier worden namelijk -weliswaar sneller en in
goede samenwerking- voornamelijk zaken afgedaan. Jib Arnhem en
Rotterdam liggen er tussenin.
Voor alle experimenten geldt dat ze de meeste contacten, naar aanleiding
van een zaak of in een structureel verband, hebben gehad met de politie, het
OM en de griffie. Deze drie organisaties zijn samen goed voor 54% van de
contacten. Het zijn tevens de drie organisaties waarmee ook het parket
normaliter veel contacten onderhoudt. Vervolgens worden veel contacten
onderhouden met slachtoffers, een samenwerkingsproject, de Raad voor de
kinderbescherming en de reclassering: samen 26% van het totaal. Contacten
met deze personen en organisaties vinden geheel of vooral plaats naar
aanleiding van een (geregistreerd) contact met een dader. Het
samenwerkingsproject is het meest genoemd in Maastricht: daar wordt mee
bedoeld het team dat elke week vergadert, eigenlijk Jib zelf dus.
Geconcludeerd kan worden dat de samenwerking met organisaties, zoals
gepland in de plannen van aanpak, redelijk uit de verf komt. Dat de meeste
contacten van Jib met de politie, de griffie en de eigen organisatie zijn, is
logisch. Dat er een behoorlijk aantal contacten is met de Raad van de
kinderbescherming en de reclassering, en met slachtoffers die op de hoogte
gehouden worden van hun zaak, is een van de doelen van Jib.
Met Slachtofferhulp zijn er echter veel minder contacten (2%), terwij1 ook
deze organisatie in de plannen van aanpak en in beleidsstukken in de
voorbereidingsfase van het Jib experiment veelvuldig wordt genoemd als
belangrijke partner van Jib. Er is een aantal mogelijke verklaringen te geven
voor dit geringe aantal. In Amsterdam zit Slachtofferhulp in hetzelfde pand.
Daar vindt dan ook geregeld uitwisseling van informatie plaats, zij het dat
deze gespreklcen over het algemeen niet worden geregistreerd. Hier zouden
de achterblijvende cijfers over samenwerking een registratie-artefact kunnen
zijn. In Rotterdam en Arnhem is er geen samenwerlcing met Slachtofferhulp.
Slachtoffers worden vaak al vanuit de politie naar deze organisatie verwezen,
Jib heeft daarin geen rol. In Maastricht zit Slachtofferhulp in het
samenwerkingsproject en wordt dus niet apart geraadpleegd.
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Een van de algemene doelen van Jib was dat Jib veel zaken buitenrechterlijk
zou afdoen. Het aantal buitenrechterlijke afdoeningen door alle Jibs tezamen
vormt bijna de helft van het totaal aan afdoeningen. In Amsterdam,
Maastricht en Rotterdam worden de meeste zaken op deze manier
afgehandeld, in Arnhem worden veel zaken gerechtelijk afgedaan.
In het reactieve optreden, dat van oudsher een taak is van justitie,
onderscheidt Jib zich van het parket door dit op een andere, soms snellere
manier te doen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan preventie en
specifieke wijkproblematiek. In Amsterdam vinden gespreldcen plaats met
jongeren die wel problemen veroorzaken in de buurt, maar tegen wie nog
geen pv's zlin opgemaakt naar aanleiding van hun gedrag. Ook zijn er bij
verschillende Jibs samenwerkingsprojecten waarbij gepoogd wordt
overlastzaken snel op te lossen. Jib heeft dan vaak een ondersteunende rol:
als stok achter de deur, of om juridische procedures te versnellen. Een
voorbeeld van de wijkgerichtheid is dat Jib Arnhem probeert via juridische
weg vuilveroorzakers in de wijk aan te pakken. Dit valt onder de doelstelling
om het subjectieve veiligheidsgevoel onder de burgers te vergroten: het vele
afval in de wijk, een probleem dat door de gemeente niet goed genoeg wordt
aangepakt, veroorzaakt een gevoel van onveiligheid.'
Ook zou Jib niet alleen zaken via strafrechtelijke weg afdoen, maar tevens via
het civiele recht. Hier komt in de praktijk nog niet zoveel van terecht. Ideeen
voor zittingen van een kantonrechter in de wijk, of een Jib dat zich als civiele
partij opstelt, zijn nog niet vaak ten uitvoer gebracht. Dit is tevens te zien
aan de resultaten die zijn geboekt naar aanleiding van contacten met daders:
deze zijn grotendeels strafrechtelijk van aard: het vaakst wordt genoemd dat
de dagvaarding is betekend, daarna volgen opgelegde vrijheidsstraffen, (nog)
geen resultaat, transacties en schadevergoeding. Aileen in de categorieen
(nog) geen resultaat en schadevergoeding zit mogelijk een civielrechtelijke
component.
Ook vindt er nauwelijks conflictbemiddeling plaats op Jib. Over het
algemeen vindt men dat dat niet tot het takenpakket van Jib hoort.
Schadebemiddeling wordt daarentegen wel uitgevoerd: in Rotterdam door
een speciaal hiervoor aangestelde schadebemiddelaar en in Amsterdam en
Maastricht via de experimenten dading.
Toch zijn de experimenten in een jaar goed geimplementeerd in alle vier de
wijken. Jib-medewerkers voeren hun werk met veel gedrevenheid en
enthousiasme uit. Er vindt veel samenwerking plaats met vooral
(para)justitiele organisaties, waarvan de politie, het OM (de eigen
organisatie) en de griffie, de Raad van de ldnderbescherming en de
reclassering de belangrijkste zijn. In twee van de steden geeft een aantal van
deze organisaties mede vorm aan Jib.
Jib brengt een groot deel van de in de plannen van aanpak beschreven
activiteiten daadwerkelijk in de praktijk, zoals het grote aantal

21

Effecten kunnen nog niet worden vastgesteld, mede doordat het project afhankelijk is van
de gemeente, wat enige vertraging oplevert
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buitenrechterlijke afdoeningen, meer aandacht voor slachtoffers vanuit Jib of
taakstraffen in de wijk. Andere activiteiten, zoals conflictbemiddeling en
civiele 'afdoeningen', komen daarentegen minder goed van de grond.
Redenen hiervoor verschillen van een bewuste keuze van de Jibmedewerkers om een bepaalde activiteit uit het takenpaldcet van Jib te halen,
tot geringe medewerking of behoefte van derden.
Dit is een beeld dat verwacht kan worden bij het uitvoeren van dit soort
experimenten: voor de start wordt een aantal te ondernemen activiteiten
gepland, tijdens de uitvoering komt een deel hiervan tot stand, een ander
deel wordt bewust afgestoten en een laatste deel komt niet van de grond.
Afhankelijk van het experiment wordt een invulling aan Jib gegeven die ofwel
lcwalitatief anders is dan de werkzaamheden van het parket (meest Jibachtig), ofwel sterk lijkt op parket-werk, maar dan uitgevoerd op een snellere
en lcwalitatief betere manier (meer zoals een 'front-office' zal moeten gaan
werken).
5.1.2 Relatie werkvorm en werkzaamheden

Bij de opzet van de experimenten is gekozen voor verschillende soorten
behuizing van de Jibs: van een toegankelijk pand midden in een winkelstraat
tot een keer in de week 's middags in een wijkcentrum. Uit het onderzoek is
niet gebleken dat de ene situatie voordelen zou bieden ten opzichte van de
andere, alhoewel in Maastricht door relatief meer klanten dan in de andere
steden wordt gemeld dat weinig van Jib te merken is en dat Jib wel wat
actiever zou mogen zijn in de wijk. De samenwerkende organisaties daar
vinden een kantoor voor Jib in de wijk echter niet noodzakelijk voor hun
manier van werken. Zichtbaarheid kan ook worden verkregen door
afdoeningen, spreekuren en zittingen in het wijkgebouw, en door het laten
uitvoeren van taakstraffen in de wijk. De organisaties en Jibs zelf in de
andere drie steden vinden een aparte lokatie voor Jib wel van belang, zeker
in de beginfase, waarin de verschillende contacten gelegd worden en
samenwerldngsverbanden gestart. Ook meent men dat vanuit het aparte
kantoor een duidelijke lijn in de activiteiten kan worden aangebracht, dat de
nazorg voor klanten beter is, dat de structuur van de organisatie beter is voor
bepaalde werlczaamheden. Op het parket is een zaak eon van de vele, en
ontbreekt de juiste mentaliteit. Desalniettemin geven respondenten in twee
van de vier experimenten aan dat strikt genomen een Jib-constructie niet
nodig is (of zou moeten zijn) om de Jib-activiteiten ten uitvoer te brengen.
Wat op Jib gebeurt zou ook op het parket kunnen, maar het gebeurt daar
gewoonweg niet. In dit opzicht kan Jib een eye-opener zijn voor het parket.
Wel zijn de betrolckenen het erover eens dat een kantoor in de wijk
drempelverlagend werkt voor klanten, waaronder daders. De hoge opkomst
bij zittingen of sessies in de wijken, is grotendeels te danken aan deze
laagdrempeligheid.
Het ligt voor de hand een link te leggen tussen de uitvoering van Jib en de
huisvesting: hanteert Jib een lcwalitatief andere benadering van
wijkproblemen, waarbij veel projecten samen met partners worden
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opgestart, dan lijkt huisvesting zoals in Amsterdam een goede keus. Midden
in de wijk, dichtbij het wijkbureau van de politie en de belangrijkste partners
in hetzelfde gebouw. Werkt Jib meer als een 'front office', met andere
woorden is Jib meer gericht op het - sneller en beter - afdoen van zaken, dan
lijkt permanente huisvesting in de wijk niet strikt noodzakelijk en kan een
aanzienlijk goedkopere methode gezocht worden, zoals dat bijvoorbeeld in
Maastricht het geval is.
Wat betreft de zichtbaarheid voor burgers, kan men zich afvragen of het
nodig dan wel verstandig is dit te creeren door vestiging in een zeer
toegankelijk pand midden in de wijk, zoals in Amsterdam. Dit veroorzaakt
namelijk ook veel inloop van klanten die bij justitie aan het verkeerde adres
zijn, en heeft bij Jib Amsterdam zelfs tot vervelende incidenten geleid met
agressieve buurtbewoners. Andere mogelijkheden om Justitie zichtbaar te
maken voor burgers zijn bijvoorbeeld het laten uitvoeren van taakstraffen in
de wijk, het geven van voorlichting, het houden van zittingen en spreekuren
in de wijk en bijvoorbeeld via buurticrantjes de bewoners op de hoogte
houden van de activiteiten van Jib. Overigens worden deze instrumenten al
in meer of mindere mate door Jib benut.

5.1.3 Samenwerking met organisaties
Respondenten van (para)justitiele organisaties, zoals de reclassering en de
Raad voor de lcinderbescherming, zijn over het algemeen enthousiast over de
samenwerlcing met Jib. Voor deze organisaties is justitie door middel van Jib
uit de ivoren toren gekomen: zichtbaarder en beter aanspreekbaar geworden.
Dit is zeker een positief resultaat van de experimenten. Echter, goede
samenwerking kan geen doel op zich zijn; het dient ergens toe te leiden.
Volgens de organisaties is dat dan oak zeker het geval: (mede) door de goede
samenwerking verricht Jib maatwerk, zowel in projecten als in de individuele
gevallen. De afdoening van zaken is in drie van de steden naast lcwalitatief
anders, ook significant sneller dan op het parket. Volgens vele organisaties is
de Jib-aanpak van zaken efficienter en effectiever dan ze gewend zijn van het
OM.
Echter niet in alle gevallen wordt de samenwerldng positief beoordeeld.
Naast enkele (para)justitiele organisaties meldt met name een aantal wat
verder bij Jib verwijderde maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld
allochtonenverenigingen, dat niet of nauwelijks van samenwerlcing
gesproken kan warden, terwijl zij daar in principe wel voor zouden voelen.
Zij geven daarbij vooral aan dat niet alleen Jib hun ten dienste kan zijn, maar
dat zij nut voor Jib kunnen hebben: hun kennis over de wijk en de bewoners
is groat. Door het genoemde gebrek aan samenwerking en de vaak eenzijdige
communicatie (Jibs laten wel weten wat zij doen in de wijk, maar lijken nog
niet altijd geinteresseerd in de werlczaamheden van en mogelijkheden tot
samenwerking met deze organisaties) kan nog te weinig gebruilc warden
gemaakt van deze kennis.
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5.1.4 Mening van klanten

De resultaten van de klantenenquete laten slechts voorzichtige conclusies
toe. Dit is een algemeen probleem bij dit soort tevredenheidsonderzoek en
zeker niet specifiek voor het onderhavige. Daarom moeten we zeer
voorzichtig zijn met generalisaties op basis van dit materiaal. Ten eerste is de
groep die de enquete heeft gekregen zeer select en zal bij het invullen en
terugsturen verdere selectie een rol hebben gespeeld. Meer specifiek kan
men zich voorstellen dat vooral klanten die tevreden zijn over hun bezoek
aan Jib de moeite nemen de vragenlijst in te vullen, terwijl zij die minder
positief zijn over Jib dat niet doen. Ten tweede is het grootste deel van de
vragenlijsten niet geheel foutloos ingevuld, wat erop duidt dat lang niet alle
vragen even goed begrepen zijn; dit probleem zal zeker (mede) een oorzaak
hebben in de multiculturaliteit van de wijken waarin Jib opereert.
Over het algemeen melden de klanten die de moeite hebben genomen de
vragenlijst in te vullen en terug te sturen dat zij tevreden zijn over Jib. De
meesten van hen melden dat het bezoek aan Jib resultaat heeft opgeleverd,
meestal wordt dit resultaat positief gewaardeerd. Het gemiddelde
eindoordeel dat door de respondenten over Jib wordt gegeven is hoog: een
7,8. Het nut van Jib voor de wijk en voor henzelf wordt positief beoordeeld.
Minder positief is men over de zichtbaarheid van Jib en de mate van
activiteit van Jib in de buurt.
5.1.5

Veiligheid in de wijk

Over dit laatste onderwerp, de uiteindelijke expliciete doelstelling van de
Jibs, kunnen op basis van dit onderzoek geen harde conclusies worden
getrokken.
Ben in dit onderzoek toegepaste indicator voor de wijkveiligheid geeft een
positief beeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de doorlooptijden van
behandelde zaken als indirecte maat voor de wijkveiligheid. In hoofdstuk 3 is
gesteld dat een kortere doorlooptijd van zaken, uitmondend in sancties die
gerelateerd zijn aan het gepleegde feit, effectiever zijn en daarmee indirect
bijdragen aan de veiligheid van de buurt.
Uit interviews met Jib en samenwerkende organisaties blijkt meermalen dat
Jib maatwerk levert: bij be- of afhandeling van een zaak wordt meer dan
anders rekening gehouden met de dader, het slachtoffer en de
omstandigheden. Straffen (of beter: strafvoorstellen) worden op de persoon
en situatie toegesneden. Ondanks het feit dat de straf niet altijd direct aan
het feit is gerelateerd (bijvoorbeeld het herstellen van zelf aangebrachte
schade) kan worden gesteld dat de relatie tussen de voorgestelde straf en de
situatie (dader, omstandigheden, feit) sterker is dan voorheen.
De snelheid van de afdoening is in drie van de vier experimenten gemiddeld
sneller dan op het parket, waarbij de doorlooptijd van de afgedane zaken in
Maastricht het snelst is: drie keer zo snel als op het parket. Ook in Arnhem
en Rotterdam verschilt de doorlooptijd van Jib-zaken positief significant van
parket-zaken, zij het dat het verschil wat kleiner is dan in Maastricht. In
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Amsterdam zijn de doorlooptijden van Jib-zaken niet significant verschillend
van die van parketzaken.
Kortom: ervan uitgaande dat bovengenoemde stelling juist is, draagt Jib in
drie van de vier steden bij aan de willcveiligheid, doordat de sancties
effectiever zijn.
Volgens deze methode is er in de meest pure vorm van Jib (Amsterdam), met
een kwalitatief andere aanpak van wijkproblematiek, veel projecten en
minder strafzaken en contacten met daders, geen effect op de willcveiligheid.
Dit betekent niet dat er in Amsterdam geen mogelijke effecten op de
veiligheid in de wijk zijn. Wat wel duidelijk wordt is dat hoe meer Jib het
karakter heeft van een front-office, des te makkelijker de resultaten zichtbaar
zijn te maken.
Aan deelnemers van de paneldiscussies is gevraagd of zij menen dat de
objectieve en subjectieve veiligheid in de wijk is verbeterd, mede door de
inspanningen van Jib. In het algemeen durven de respondenten hier geen
uitspraken over te doen, zeker niet over de objectieve veiligheid. Volgens het
kleine aantal respondenten dat meent dat de subjectieve
veiligheidsgevoelens in de wijk verbeterd zijn, geldt dit effect vooral voor de
actieve wijkbewoners en niet of veel minder voor de gemiddelde bewoner.
Ook meldt men dat er verschuivingen zijn opgetreden van de criminaliteit
naar andere wijken: er is dan wel een effect in de Jib-wijk, maar het
probleem duikt een stukje verder weer op.

5.1.6 Knelpunten

De experimenten zijn in velerlei opzicht lcwetsbaar: het draagvlak binnen het
parket laat te wensen over, over (uiteindelijke) financiering door het OM zelf
worden twijfels geuit en zeker geen toezeggingen gedaan, bemanning van de
experimenten door drie personen zonder achtervang is een risico, de
samenwerldng met externen is nog teveel persoonsafhankelijk en te weinig
gethstitutionaliseerd in organisaties en, ten laatste, de samenwerlcing is
afhankelijk van het rendement voor de andere organisaties. Op ellc van deze
punten wordt hieronder nader ingegaan.
Het draagvlak voor Jib op het parket is volgens alle respondenten in het
onderzoek een van de cruciale factoren voor de levensvatbaarheid van Jib.
Het draagvlak is in de loop van het jaar beter geworden dan in de beginfase,
maar laat nog steeds te wensen over. De hoofdofficieren vinden het een goed
initiatief, de parketsecretarissen zien ook (steeds meet) de voordelen van het
project, maar de officieren en de zittende magistratuur staan tamelijk
sceptisch tegenover Jib. De verschillende parketten hebben acties
ondernomen om dit draagvlak op verschillende manieren te behouden of te
vergroten (lie hiervoor de paragraaf met aanbevelingen).
Een andere dreiging vanuit het parket voor de continuneit van Jib is van
financiele aard. Jib is duur, en de parketten zijn arm, zo wordt de kern van
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de zaak omschreven door een van de respondenten. De hoofdofficieren doen
dan ook geen toezeggingen over het voortzetten van Jib in de huidige vorm
wanneer daarvoor geen subsidie meer door het ministerie wordt gegeven. In
het ene geval wordt de vraag gesteld of Jib zichzelf zou kunnen bedruipen, in
het andere geval wordt gesteld dat Jib in de huidige vorm dan zeker niet
gehandhaafd (of betaald) zal kunnen worden. Men kan zich dus afvragen wat
er van Jib overblijft, wanneer het project geen gebruik meer kan maken van
subsidie vanuit het kerndepartement.
Over de personele Icwetsbaarheid het volgende. De experimenten worden
over het algemeen bemand door slechts drie personen met deels unieke
taken. Ms een van hen wegvalt, geeft dat problemen met de voortgang van
de werlczaamheden. In twee van de steden heeft dat probleem zich
inmiddels voorgedaan en zowel de medewerkers van Jib als de
samenwerkende organisaties ondervonden al snel de gevolgen: een (te) grote
werklast, waardoor een aantal activiteiten tijdelijk minder aandacht kon
krijgen en daarnaast werkzaamheden die niet werden uitgevoerd doordat ze
niet door het overige personeel konden worden overgenomen. Tevens
ontstond er daardoor minder contact met samenwerkende organisaties,
waardoor ook sommige samenwerldngsverbanden niet goed van de grond
komen. In slechts een van de steden is voorzien in een achtervang, die in dit
soort gevallen de werlczaamheden van de parketsecretaris overneemt.
De samenwerking met andere organisaties - die doorgaans goed verloopt, zie
hiervoor ook paragraaf 5.1.4 - kent een tweetal lcnelpunten. Ten eerste
berust deze vaak nog vooral op contacten tussen personen: de
samenwerking is nog niet altijd geInstitutionaliseerd binnen de organisaties.
Samenwerldng is dus niet alleen Icwetsbaar gezien de geringe mogelijkheid
tot overname bij ziekte etcetera, maar ook omdat deze nog teveel hangt op
het niveau van de individuele contacten.
Het tweede punt van zorg is het rendement van de samenwerking voor de
partners. De organisaties financieren zelf hun deelname aan Jib; afrekening
geschiedt vaak in termen van aantallen afgehandelde zaken. Uit de
gehouden interviews blijkt het in een aantal gevallen voor te komen dat
organisaties niet voldoende zaken via Jib binnenkrijgen. In die gevallen
hebben organisaties aangegeven dat zij zich daardoor genoodzaakt zien de
invulling van hun rol in Jib te heroverwegen.
Voor alle Jibs was het de bedoeling dat ze zouden worden aangesloten op
het informatiesysteem van de politie. Hiermee zou Jib direct kunnen bepalen
welke zaken die bij de politie zijn binnengekomen in aanmerldng komen
voor afhandeling door Jib. Dit zou de snelheid van de afhandeling
bevorderen. In slechts een van de vier experimenten is deze koppeling van
systemen naar wens tot stand gekomen. In de andere steden is Jib voor het
verlcrijgen van informatie afhankelijk van de politiefunctionarissen zelf. De
informatie-uitwisseling verloopt in deze steden redelijk tot goed volgens de
betrokkenen, toch zou met een online verbinding met het politiesysteem
sneller en efficienter gewerkt kunnen worden.
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Niet problematisch bij het huidige aantal Jib's, maar waarschijnlijk wel bij
uitbreiding van dit aantal is de aparte administratieve route van Jib-zaken bij
het parket. Deze route is wel waar te maken bij een Jib in het
arrondissement, maar respondenten geven aan dat wanneer sprake zou zijn
van meer Jibs het een lastige of zelfs onmogelijke zaak wordt voor elk van de
Jibs de zaken te scheiden en er speciale handelingen voor te verrichten.
5.2

Aanbevelingen

Het is van het grootste belang dat de huidige en nieuw op te starten Jibs
beargumenteerde, concrete, op de specifieke wijkproblematiek toegesneden
en vooral meetbare, doelstellingen formuleren.
Tevens dient beschreven te warden welke middelen (activiteiten) ingezet
zullen worden am deze doelstellingen te bereiken en waarom juist de inzet
van deze middelen tot realisatie van de doelstellingen zal leiden.
Hieraan gekoppeld kunnen nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld worden,
waarmee resultaten van Jib te beoordelen zijn in de 'planning and control
cyclus' van de parketten. Dit laatste is tevens een van de manieren om het
draagvlak binnen het OM te vergroten: als duidelijk wordt wat Jib doet, en
wat het oplevert, kan daarmee wellicht de scepsis over het project worden
weggenomen.
Deze doelstellingen en bijbehorende middelen, de activiteiten van Jib,
kunnen vervolgens de basis vormen voor het nemen van allerhande
beslissingen over Jib. Op deze manier zal er binnen de experimenten en voor
Jib in zijn geheel een consistent beleid kunnen ontstaan. Hiervoor is het
tevens noodzakelijk deze beslissingen zodanig te documenteren dat er later,
of door andere Jibs gebruik van kan worden gemaakt bij het nemen van
besluiten.
Behalve het in de toekomst documenteren van alle te nemen beslissingen,
bevelen wij tevens aan de tot nog toe genomen besluiten, waaronder ook alle
min of meer impliciete keuzes, te inventariseren. De Jibs kunnen proberen te
achterhalen welke argumenten hebben geleid tot de huidige werIcwfize, zoals
bijvoorbeeld de gebruilcte criteria om een zaak al dan niet te behandelen en
de beslisroute dam-toe. Op basis van goede argumenten kan bepaald worden
of de verschillen noodzakelijk of praktisch zijn en derhalve in stand
gehouden dienen te worden, of dat op een aantal punten algemene
richtlijnen moeten worden opgesteld voor Jib. Ook zou er bijvoorbeeld een
handboek van 'best-practices' kunnen warden opgesteld.
Gebleken is dat het draagvlak voor Jib binnen het parket, vooral onder
officieren, nog niet erg groot is. De verschillende hoofdofficieren
onderkennen dit en noemen de volgende manieren het draagvlak te
vergroten:
— organisatorisch gezien kan Jib worden ingebed in het betreffende
territoriale team, in plaats van het direct onder de parketleiding te laten
vallen (als 'speeltje van de hoofdofficier'). Op deze manier wordt Jib
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namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team en raken
er meer personen bij betrokken;
als de voor Jib verantwoordelijke officier van Justitie iemand is die
ambitieus is en zelf een goed draagvlak heeft op het parket, zal dit ten
voordele van Jib werken. Op het parket heerst nog vaak een sfeer van
veel en grote zaken draaien, hogerop komen enzovoort. Ms nu de
verantwoordelijke officier enig aanzien geniet, zal dit eerder ook voor
zijn projecten gelden;
ook is het te overwegen officieren in opleiding een verplichte stage te
laten lopen op Jib, zodat zij in praktijk de voordelen van Jib zien;
men kan de medewerkers van Jib laten rouleren, bijvoorbeeld iedere
twee jaar een nieuwe secretaris. Op deze wijze komen meer
parketmedewerkers in aanraldng met (de praktijk) van Jib.
•
De laatste twee punten kunnen tevens de kwetsbaarheid van de
experimenten verminderen. Ms bij Jib personeel wegvalt door ziekte, of
vertrek, zijn er maldcelijker personen te vinden die ooit enige tijd op Jib
hebben gewerkt, de gang van zaken (min of meer) kennen en daardoor een
goede vervanging kunnen zijn.
In elk geval verdient het aanbeveling enkele mensen op het parket te laten
functioneren als achtervang.
Ondanks het enthousiasme over Jib bij veel samenwerkende organisaties,
werd gewezen op een aantal knelpunten in de samenwerking tussen Jib en
andere organisaties. Aanbevelingen op dit vlak zijn:
te proberen de bestaande goede contacten tussen Jib en de
samenwerkende organisaties zodanig te institutionaliseren, dat ze niet
meer persoonsafhankelijk zijn;
— beter gebruik te maken van de bron van informatie in de
maatschappelijke organisaties, die tot nu toe onaangeboord blijft door
de geringe samenwerldng met deze organisaties. Jib zou dan dus niet
alleen de wijkorganisaties op de hoogte moeten houden van hun eigen
doen en laten; wisselwerking is noodzakelijk;
— aandacht te besteden aan het rendement van deelname aan Jib voor de
samenwerkende organisaties. Een mogelijkheid zou zijn deze
organisaties vanuit de Jib-subsidie te financieren, zolang dit nog gebeurt
vanuit het ministerie. Op deze manier is de inzet van menskracht niet
meer afhankelijk van de verschillende 'planning and control' cyclussen,
en is de continuiteit van de samenwerking in elk geval niet meer
afhankelijk van aantallen (door deze organisaties) behandelde zaken.
Een andere mogelijkheid is de financieringsgronden van deze
organisaties te veranderen, waardoor ze minder afhankelijk worden van
aantallen zaken.

-

Een groot deel van de organisaties meldt overigens ook dat Jib in een
behoefte voorziet en goed werk levert. Zij bevelen dan ook aan dat Jib moet
blijven bestaan en door moet gaan op de ingeslagen weg, met projecten,
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samenwerking en het oplossen van problemen met veel inzet en een flinIce
dosis creativiteit.
Met betrelddng tot de informatievoorziening aan de Jibs is het belangrijk dat
vOoraf - en op relatief hoog niveau - overeenstemming met de politie bereikt
wordt over 'online' inzage in het politie-informatiesysteem. Dit
vergemalckelijkt en versnelt de Jib procedures.
In dit onderzoek is weinig aandacht besteed aan de multiculturele context
van de wijken waarin Jib zijn werkzaamheden uitvoert. Zo is bijvoorbeeld
niet onderzocht hoe slachtoffers van niet-Nederlandse afkomst omgaan met
een instantie als Jib (uit dit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat er bijna geen
allochtone slachtoffers bij Jib lcwamen). We bevelen daarom aan hier (meer)
onderzoek naar te doen.
Daarnaast lijkt de vraag naar effectiviteit beslissend te worden voor het
voortbestaan en de vorm van Jib. Er zijn inmiddels meer dan vier Jibs (op dit
moment acht) en de experimenten zijn nu wat langer operationeel. Daarom
bevelen we tevens aan vervolgonderzoek uit te voeren gericht op de effecten
van Jib.
5.3

Slotbeschouwing

Jib is in 1997 gestart als experiment. Vanuit het Ministerie van Justitie is geld
beschilcbaar gesteld om gedurende een zekere periode een aantal
experimentele wijkkantoren van het OM te laten werken aan verbetering van
wificveiligheid. Vier Justitie in de Buurt kantoren zijn vanaf 1997 operationeel.
Juist om ruimte te bieden aan individuele ideeen, aan specifieke problemen
van de wijken en omdat er geen kant-en-klaar succesrecept voorhanden was,
hebben de diverse Jibs veel ruimte gekregen. Met een minimale bezetting en
maximaal enthousiasme hebben de medewerkers zich in hun wijken gestort,
en zijn creatief en energiek aan het werk gegaan. De eerste conclusie van dit
onderzoek luidt dan ook dat het gelukt is de kantoren van de grond te
Icriigen.
De vrijheid die de Jibs kregen is benut. Een weerspiegeling daarvan zien we
in de grote variatie die er is tussen de Jibs. De een doet aan dading, de ander
niet. In de ene Jib is het voornamelijk een kwestie van izaken draaien', in de
andere wordt, bijna als welzijnswerk, veel meer aan de preventiebasis van de
criminaliteitsspiraal gewerkt in projecten en veelvertakte
samenwerkingsverbanden, die op de lange duur tot een verbetering van het
wfilddimaat zouden moeten leiden. Ook binnen de Jibs zien we variatie:
bijna alle experimenten hebben hun mogelijkheden gaande het jaar afgetast,
activiteiten toegevoegd of afgestoten, of hebben na aanvankelijk
(over)enthousiasme een terugtrekkende beweging gemaakt, bijvoorbeeld
naar een minder open voorziening of van een officier naar een 'hopper'.
Deze laatste ontwildceling is overigens een zorgweldcende. Een van de
achterliggende ideeen van Jib is dat de officier in de wijk respect afdwingt,
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mede door zijn functie. De aanwezigheid van een officier op Jib verleent het
experiment een bepaalde status, wat zowel belangrijk is voor het interne
draagvlak als voor het aanzien van Jib in de wijk. De vraag is of met het
verlies van deze officier men niet een van de grondslagen van het Jib-idee'
ondergraaft.
Het Jib enthousiasme is aanstekelijk - soms bijna dwingend - en is ook naar
de naaste partners van Jib doorgesijpeld. Het is opvallend dat uit de
buitenlandse literatuur eenzelfde beeld naar voren komt: net als in de
Nederlandse Jibs hebben daar de 'community prosecution offices' de intuitie
dan wel de stellige overtuiging dat het goed is wat ze doen. In dat licht moet
ook niet vergeten worden dat de wijken waar Jib is gevestigd ernstig
verloederd zijn. De Jibs zijn dan ook wel eens in een - ons inziens - lichtelijk
geexalteerde beeldspraak als 'intensive care units' voorgesteld. Die
beeldspraak is aardig in de zin dat hij goed aangeeft hoe problematisch de
situatie in de wijken wordt gepercipieerd; de vergelijking gaat echter
ogenblildcelijk mank als we naar het genezingstraject kijken. Ook gaat de
vergelijIcing mank in de zin dat dat Jib niet als laatste redmiddel van wijken
ingezet zou mogen worden.
De vier kantoren die voor dit onderzoek een jaar onderzocht zijn, blijken vier
mengvormen van methoden en domeinen te bestrijken. De methoden kan
men zich voorstellen langs een spectrum, varierend van voornamelijk
preventiewerk tot puur 'zaken draaien' - het meest lijkend op een
zogenaamde 'front office'. Het eerste uiteinde van het spectrum komt het
dichtst in de buurt van wat we! de 'pure' Jib gedachte is genoemd: een
kwalitatief andere benadering van handhaving. Ook de domeinen zijn
wisselend: in die wijken waar alleen de pleegplaats van het delict een
criterium voor 'Jib-waardigheid' is, wordt het domein waarop de activiteiten
zich richten impliciet gedefinieerd als 'de' criminaliteit. In die wijken waar
het in de wijk woonachtig zijn van de dader het criterium is, is het domein
de daderpopulatie. In het eerste type wijk kan het Jib kantoor zich op de
borst kloppen als daders hun delicten voortaan in de aanpalende wijk
plegen. In de tweede wijk is daarvan dan nog geen spralce. Nu zijn de
problemen in elk van de wijken niet exact dezelfde (hoewel er ook veel
overlap is) en ligt het dus in de rede dat een verschillende aanpak voor
verschillende problematieken wordt gehanteerd.
Zoals we in dit rapport betoogden, is (in termen van de beeldspraak) de
keuze voor een bepaalde medicatie echter niet expliciet gerelateerd aan de
diagnose. Dat betekent niet dat niet zou zijn nagedacht over de activiteiten;
het betekent wel dat de inzet van specifieke activiteiten niet expliciet
gekoppeld is aan de specifieke effecten die men wilde bereiken. Positief
geinterpreteerd kan men zeggen dat veel aan de creativiteit en het eigen
initiatief van de medewerkers is overgelaten, noodzakelijk omdat al het
andere niet hielp en we eenvoudigweg geen betere alternatieven voorhanden
hebben. Negatief geInterpreteerd kan men zeggen dat op ellce Jib volgens
een hoogst individuele 'trial and error' methode wordt gewerkt.
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Bij dit soon punten van kritiek dient men echter niet te vergeten dat de Jibs
als experimenten opereren in een setting waar voorgaande inspanningen
doorgaans hebben gefaald. Enig krediet en ruimte voor experimenteren is
reeel.
Naarmate we verder van de kern van de Jibs en van de direct met Jib
samenwerkende organisaties verwijderd raken, tempert het enthousiasme
echter. Op het parket laat het draagvlak te wensen over. Het is daarnaast
veelzeggend dat de respons bij de paneldiscussies, met name bij de perifere
organisaties, te wensen overliet. Meer op afstand samenwerkende
organisaties hebben, hoewel waardering voor het maatwerk dat Jib levert,
tegelijkertijd lcritiek op de 'broze' samenwerking. Het kan ook bijna niet
anders dat, gezien de hoeveelheid andere taken op de Jibs en de grotere
aandacht die er naar iedere individuele zaak uitgaat, in alle Jibs beduidend
minder productie wordt gedraaid dan op het parket. In dat licht is het
lichtelijk wrang (hoewel te verwachten gezien de tijdspanne die dit
onderzoek besloeg) dat de libste Jib (Amsterdam) het moeilijlcst na het
eerste jaar operationeel zijn, zijn bestaansgrond kan rechtvaardigen: de
doorlooptijden zijn hier niet anders dan op het parket. In de andere steden
wist men wel significant kortere doorlooptijden te verwezenlijken.
De kwantiteit van de productie is minder dan op het parket (ook dit strookt
met de buitenlandse bevindingen). De lcwaliteit van het geleverde werk is
volgens veel betrokkenen echter hoger, en hierin ligt de kracht van Jib. We
hebben indicaties van die lcwaliteit kunnen verzamelen: in een aantal
gevallen was duidelijk dat veel beter toegesneden oplossingen waren
gevonden dan wanneer het standaard circuit zou zijn doorlopen. Voor direct
meetbare effecten op wijkniveau - los van het probleem hoe die te meten en
hoe eventuele effecten aan de vele omgevingsinvloeden waarvan Jib er maar
een is toe te schrijven - is het naar alle waarschijnlijkheid nog (veel) te vroeg.
In zijn algemeenheid troffen we bij meer 'perifere' respondenten een
afwachtende houding aan. De vraag die zich opdringt is dan ook de ultieme
vraag: heeft Jib effect? Het was niet reeel geweest om met slechts vier versgestarte Jibs al na een jaar een dergelijke uitspraak te willen doen, en die
vraag beantwoorden we bier dan ook niet. Het is echter duidelijk dat het
overleven van het 'Jib-concept' (hoe vaag dan ook) en de voortzetting van
concrete Jibs hiervan zal afhangen.
Ms er voor gekozen wordt de Jibs te continueren, is het van het grootste
belang een aantal lcnelpunten op te lossen. Het belang van concrete en
meetbare doelstellingen is in het rapport reeds uitvoerig betoogd. Ook is de
kwetsbaarheid van de Jibs aan de orde geweest: de Jib-kantoren zijn in alle
vier de gevallen enigszins ijle instituties, lcwetsbaar bemand, draaiend op de
hoge inzet van een klein aantal medewerkers die vaak met behulp van
particuliere lijntjes naar de samenwerkende organisaties hun werk doen. In
de sfeer van de randvoorwaarden zou een goede informatievoorziening (met
de politie) helpen.
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Tevens zal dan moeten worden besloten in welke vorm Jib gecontinueerd zal
worden. Er zijn vele varianten denkbaar. Op dit moment kan reeds worden
gesproken van een grote diversiteit aan Jib-vormen. Vermoedelijk zal deze
diversiteit vooralsnog niet af-, maar toenemen. Er zullen vormen gekozen
moeten worden die aansluiten bij de problematiek in de wijk en bij de
gekozen werlczaamheden om die problematiek op te lossen. Daarnaast is er
nog het financiele aspect: loont een bepaalde vorm van Jib de moeite? De
Jibs zijn namelijk - op de Maastrichtse vorm na - duur.
Bescheidener mogelijlcheden zijn zeker denkbaar. Een geopperde mobiele
variant van Jib bestaat uit niet meer dan een medewerker met een fiets, een
draagbare telefoon en een laptop. De vaste werkplek is het parket, maar op
verschillende dagen in de week houdt deze medewerker spreekuur vanuit
bijvoorbeeld een ruimte in het politiebureau. Daar kunnen tevens zaken
worden afgedaan en overleggen gepleegd met samenwerkende organisaties.
Op deze manier kan een medewerker in meerdere wijken worden ingezet.
Een ander idee is van Jib een soort 'task force' te maken, die zich
bijvoorbeeld een half jaar intensief richt op een wijk. Jib bouwt daar een
netwerk op, waar het bestuur liefst ook bij betroldcen wordt, en initieert
samenwerldngsverbanden. Na deze periode verhuist Jib naar een volgende
wijk.
De genoemde ideeen komen meer in de richting van de eerder genoemde
'front-offices' en zijn aanzienlijk goedkoper dan het plaatsen van aparte Jibkantoren in probleemwijken. Voorop blijft staan dat men de keuze voor de
vorm van Jib dient te baseren op de wijk en de specifieke wijkproblematiek,
de doelstellingen en de werlczaamheden van Jib.
Meer principieel zal het OM zich moeten afvragen wat zij tot haar kerntaken
rekent. Mochten de Jib-taken tot die kerntaken behoren, dan zal de afweging
gemaakt moeten worden, of de kosten die Jib met zich meebrengt opwegen
tegen de winst die met Jib wordt geboekt. Die winst moet dus zichtbaar en
zo hard mogelijk kunnen worden gemaakt. Daarom is het van het grootste
belang dat de Jibs nader worden geevalueerd. Gezien het te verwachten
aantal operationele Jibs de komende tijd en de langere periode waarover
eventuele effecten zich kunnen manifesteren, lijkt een dergelijke evaluatie,
hoewel met talloze voetangels en klemmen, in de toekomst haalbaar. Daarbij
zou met een bredere blik dan de eigen Jib-wijk gekeken moeten worden: als
het inderdaad zo is dat - zoals in de paneldiscussies door sommigen naar
voren werd gebracht - een verplaatsingseffect van criminaliteit optreedt, hoe
moet dan winst worden gedefinieerd?
Na de aanloopperiode is nu de tijd aangebroken voor beantwoording van de
hamvraag: werkt Jib?
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Bijlage 1

Samenstelling van de
begeleidingscommissie

Voorzitter

mr. H. Bolhaar, Arrondissementsparket Den Bosch
. Leden

dr. J.C.J. Boutellier, Ministerie van Justitie, Den Haag
drs. 0. Etman, Ministerie van Justitie, Den Haag
drs. A. Slotboom, Parket Generaal, Den Haag

Bijlage 2

Aandachtspunten interviews

Interviews met Jib medewerkers

problemen die zich voordoen tijdens de eerste fase van Jib;
werkzaamheden van Jib en verschuivingen hierin ten opzichte van het plan van
aanpak;
criteria om een zaak al dan niet te behandelen;
relatie tussen Jib en het Parket;
verloop van de contactenregistratie en de klantenenquete;
terugkoppeling resultaten van de eerste paneldiscussie;
mogelijke succes- en faalfactoren voor Jib.
Interviews met hoofdofficieren

verhouding van Jib tot het parket, organisatorische inbedding;
opvattingen binnen het parket ten opzichte van Jib, draagvlak;
beleidsvorming wat betreft Jib;
belang van Jib voor het OM;
personele en financiele aspecten;
toekomst van Jib.
Interviews met samenwerkende organisaties

functie en regeling werkzaamheden bij de organisatie;
reden om aan Jib deel te nemen;
wensen en afspralcen voor samenwerking met Jib;
verloop van de afspraken;
werkzaamheden en projecten;
verloop van de samenwerking met Jib;
invloed op klanteninstroom;
meerwaarde van Jib voor (algemeen en voor de eigen organisatie);
toekomst.

Bijlage 3

Contacten registratie

JIB-dossiernununer of (bij strafzaalc) parketnummer (Toe te kennen door JIB)

TELEFONISCHE EN ANDERE KORTE EN/OF REGELMATIGE CONTACTEN

Project:

1=amsterdam
2=arnhem
3=maastricht
4=rotterdam

Datum contalct/activiteit:
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1: Soon contact
1= aangifte van misdrijf/overtreding
2= informatieverstrekldng/verwijzing
3= ldacht (over politieoptreden bijv.)
4= melding van overlast
5= overleg instantie/organisatie
11

-

6= overleg samenwerkingsprojekt/verband

JO°

Ga naar vraag
Ga naar

vrczag 15
7= anders, n1

2: Betreft het een contact dat strafrechtelijk genoemd kan worden of
chleireektelijt?

1=strafrechtelijk
2=civielrechtelijk
3=geen van beiden
4=onduidelijk

3: Zijn er eerdere (al dan niet telefonische) contacten met deze persoon
geweest?
ja = aantal imatllen
nee = 00

4: Woont de persoon in de "Jib-wijk"?
1=ja
naar vraag 16
2=nee
naar vraag 15
3=onbekend naar vraag 16

5: In wellce wijk woont de persoon dan?
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6: Welke actie(s) is/zijn/worden door JIB ondemomen?

(meerdere antwoorden mogelijk)
geen
politie ingeschakeld (voor onderzoek of PV)
slachtofferhulp ingeschakeld
initiatief tot dading/bemiddeling genomen
(meer) informatie verzameld
verwezen naar politie
verwezen naar (overig)

7: Komt of is er een vervolgafspraak?

0= nee, niet nodig
1= ja
2= aan betrokkene overgelaten
3= wel voorgesteld, maar niet op in gegaan

8: Valt dit contact naar uw mening binnen de formele taakstelling van JIB?

0= nee
1= ja
2=deels
3=onduidelijk

9: Kunt u een korte omschrijving van het contact geven?

10: Hoeveel tijd (in minuten) hebt u besteed aan dit contact?

Einde formulier
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11: Met welke organisatie/instantie heeft u overleg gehad?

12: Gaat het om regelmatig terugkerend contact, of (ad hoc) contact naar
aanleiding van een voorliggende zaak?

1= regelmatig
2= mbt voorliggende zaak
7= anders, n1

13: Kunt u een korte omschrijving van het contact geven?

14: Hoeveel tijd (in minuten) hebt u besteed aan dit contact?

Einde formulier

15: Van welic samenwerldngsprojekt of netwerk is hier spralce?
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16: Welke organisatie(s)/instantie(s) betreft het?
(max.zes in te vullen)

01= Politie
02= Raad voor de Kinderbescherming
03= Halt
04= Advocatuur/Rechtshulp
05= Leerplichtambtenaar/gemeente
06= Onderwijsinstelling
07= Slachtofferhulp
08= Reclassering
09= Maatschappelijk Werk
10= CAD /drughulpverl.
11= GG&GDD
12= OM
13= ZM
14= Woningcorporatie /woningtoezicht/ e.d
15= Sociale Dienst
16= Opbouwwerk
17= (Deel)gemeente
18= Bewonersorganisatie
19= Middenstands/winkeliersvereniging
77= anders, nl

17: Wat voor soort contact/activiteit betreft het?

18: Hoeveel tijd (in minuten) hebt u besteed aan dit contact?
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VOLGNUMMER

JIB-dossiernummer of (bij strafzaak) parketnutmner (Toe te kennen door JIB)

CONTACTEN MET SLACHTOFFER

Project

1=amsterdam
2=arnhem
3=maastricht
4=rotterdam

Datum contact/activiteit:
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NB! Bzj aanwezigheid van meerdere personen de informatie m.b.t.
lzoofd'persoon invullen

1: Geslacht
1=vrouw
2=man

2: Etnische achtergrond
1=Surinaams
2=Antilliaans
3=Turks
4=M aroldcaans
5=Nederlands
7=anders, n1
9=onbekend

3: Nationaliteit

4: (Geschatte) leeftijd
1= lljaar of jonger
2= 12 t/m 17 jaar
3= 18 t/m 22 jaar
4= 23 t/m 30 jaar
5= 31 t/m 40 jaar
6=41 t/m 50 jaar
7= 51 jaar of ouder

5: Woont de persoon in de "Jib wijk"?
-

1=ja

naar vraag 7
naar vraag 6
2=nee
3=onbekend naar vraag 7
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6: In welke wijk woont de persoon dan?

7: Hoe isizijn slachtoffer(s) bij JIB terechtgekomen?

1= via politie
2= via andere instantie/organisatie, nl
3= via buurtbewoner(s)
4= op initiatief van JIB
5= op eigen initiatief
6= via samenwerkingsprojekt
7= anders, nl

8: Wat is de hoofdreden van het contact?
1= aangifte misdrijf/overtreding
2= klacht
3= dading/regeling schadevergoeding
7= anders, nl

9: Is Cr sprake van financiele schade?

1= ja
2=nee
3=onb ekend

naar vraag 10
naar vraag 11
naar vraag 11

10: Hoeveel bedraagt de schade?

gulden

11: Om hoeveel betroklcenen (slachtoffers) gaat het?
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12: Zijn er eerdere contacten met deze slachtoffer(s) geweest?

ja, (aantal invullen)
nee, 00 invullen

ga naar vraag 13
ga naar vraag 14

13: Hadden deze contacten betrelddng op dezeffde zaak?

1=ja
2=nee
3=onbekend

14: Zijn er naar aanleiding van deze zaalc andere (externe) contacten
geweest of gaat u contacten leggen ?

(max. 4 contacten in te vullen)

0= nee
1= Politie
2= Raad voor de Kinderbescherming
3= Halt
4= Advocatuur/Rechtshulp
5= Leerplichtambtenaar
6= Onderwijsinstelling
7= Slachtofferhulp
8= Reclassering
9= Maatschappelijk Werk
10= CAD
11= GGD
12= Parket
13= Griffie
14= Woningcorporatie /woningtoezicht/
e.d.
15= Samenwerkingsprojekt
16= verdachte/dader
77= anders, nl
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15: Welk(e) wetsartikehen) is (zijn) overtreden?

nvt= 8

16: Is er een dader of verdachte bekend?

0= nee
1= ja

17: Welke actie(s) is/zijn door JIB ondernomen?

(meerdere antwoorden mogelijk)
Fl(nog) geen

n
Fl
ri
Fi
ri
ri

anderzoek (laten) instellen

vervolging ingesteld
slachtofferhulp ingeschakeld
nitiatief tot schadebemiddeling genomen

verwezen naar politie voor PV
verwezen naar andere instantie, n1

Fl

anders, n1
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18: Wilt u hieronder een korte beschrijving geven van de zaak?

19: Hoeveel tijd (in minuten) heeft dit contact in beslag genomen?

20: Wat is de huidige status van de zaak?

1=afgerond
2=loopt nog
3=weet niet
9=onbekend
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VOLGNUMMER

JIB-dossiernununer of (bij een strafzaak) parketnummer (Toe te kennen door
JIB)

CONTACTEN MET DADERNERDACHTE (inclusief rechtzittingen)

Project
1=amsterdam
2=arnhem
3=maastricht
4=rotterdam

Datum contact/activiteit:

111

NB! Bzj aanwezigheid van meerdere personen de informatie m.b.t.
`hoofd'persoon invullen

1: Geslacht

1=vrouw
2=man

2: Etnische achtergrond

1=Surinaams
2=Antilliaans
3=Turks
4=Maroldcaans
5=Nederlands
7=anders, n1
9=onbekend

3: Nationaliteit

4: (Geschatte) leeftijd

1= 1 ljaar of jonger
2= 12 t/m 17 jaar
3= 18 t/m 22 jaar
4= 23 t/m 30 jaar
5= 31 t/m 40 jaar
6= 41 t/m 50 jaar
7= 51 jaar of ouder

5: Hoe is/zijn daders/verdachten bij JIB terechtgekomen?

1= via politie
2= via andere instantie, n1
3= via buurtbewoner
4= op initiatief van JIB
5= via samenwerlcingsprojekt
7= anders, n1
9= onbekend
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6: Wat is de hoofdreden van het contact?

1= misdrijf/overtreding
2= klacht
3= dading/regeling schadevergoeding
4= betekenen dagvaarding
5= waarschuwing/berisping
6= (SIL)-zitting (ook bij verstek laten gaan van verdachte invullen)
7= transactie OM
8= anders, nl

7: Om hoeveel daders/verdachten gaat het?

8: Zijn er eerdere contacten met deze dader(s)/verdachte(n) geweest?

ja= aantal
nee= 00 _÷

ga naar vr 9.
ga naar vr 10.

9: Hadden deze contacten betrelddng op dezelfde zaak?

1=ja
2=nee, een andere zaak
3=onbekend
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10: Zijn er naar aanleiding van deze zaak andere (externe) contacten
geweest of gaat u contact opnemen?

(max. 4 contacten in te vullen)

0= nee
1= Politie
2= Raad voor de Kinderbescherming
3= Halt
4= Advocatuur/Rechtshulp
5= Leerplichtambtenaar
6= Onderwijsinstelling
7= Slachtofferhulp
8= Reclassering
9= Maatschappelijk Werk
10= CAD
11= GGD
12= Parket
13= Griffie
14= Woningcorporatie /woningtoezicht/ e.d
15= Samenwerkingsprojekt
16= Slachtoffer(s)
77= anders, nl

11: Welk(e) wetsarificel(en) is (zijn) overtreden?

nvt= 8
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12: Welke actie(s) is/zijn naar aanleiding van dit contact door JIB
ondemomen?

(meerdere antwoorden mogelijk)

(nog) geen
vervolging ingesteld
slachtofferhulp ingeschakeld
initiatief tot dading/schadebemiddeling genomen
verwezen naar politie voor PV
verwezen naar andere instantie, n1
onderzoek (laten) instellen
getransigeerd
anders, n1

13: Wilt u hieronder een korte beschrijving geven van de zaak?

14: Hoeveel tijd (in minuten) heeft dit contact in beslag genomen?
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15: Wat is de huidige status van de `zaalc'?

1= afgerond
2= loopt door
3= weet niet
9= onbekend

16: Wat is het resultaat?

0= (nog) Geen
1= Schadevergoeding overeengekomen (ter hoogte van f
dagen voorw
2= Veroordeling tot vrijheidsstraf (
onvoorw)
3= Vrijspraak
4= beleidssepot
5= berispt/gewaarschuwd
6= dagvaarding betekend
7= transactie (ter hoogte van f
uur)
8= taakstraf vig officiersmodel (
uur)
9= taakstraf opgelegd door rechter (
9= voorwaardelijk sepot
10= anders, n1

dagen
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VOLGNUMMER

JIB-dossiermumner of (bij een strafzaak) parketnummer (Toe te kennen door
JIB)

CONTACTEN/ACTIVITEITEN MBT CONFLICTBEMIDDELING (MET EEN
ACTIEVE ROL VAN JIB MEDEWERICER)

Project

1=amsterdam
2=amhem
3=maastricht
4=rotterdam

Datum contact/activiteit:
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1: Wilt u hieronder een korte beschrijving van het conflict geven?

2: Hoeveel 'partijen' zijn bij het conflict betroklcen?

3: En hoeveel personen?

4: Zijn alle partijen aanwezig?
1= ja
2= nee, slechts 1 partij
3= nee, slechts 2 partijen
4= nee, slechts 3 partijen
5= nee, slechts 4 partijen
6= nee, het contact betreft een buitenstaander, n1
7= anders, n1
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5: Zijn er -mbt dit conflict- eerdere contacten tussen JIB en partij(en) en/of
derden geweest?

0= nee
1=ja, met 1 partij
2= ja, met 2 partijen
3= ja, met 3 partijen
4= ja, met 4 partijen
5= ja, met alle partijen
6= ja, met derden, n1

6: Hoe is JIB bij dit conflict betroklcen geraalct?

1= via politie
2= via andere instantie/organisatie, n1
3= via buurtbewoner(s)
4= op initiatief van JIB
5= op initiatief van partij(en)
7= anders, n1
9= onbekend

7: Wat is het (hoofd)doel van deze bijeenkomst/dit contact?

1= informatief/orienterend
2= bemiddeling voorbereiden
3= afspraken maken/compromis sluiten
7= anders, n1

8: Wat is het restiltaat van deze bijeenkomst?

0= geen tastbaar resultaat
1= informatie vergaard over aard van conflict
2= bemiddeling geslaagd, compromis gesloten
3= bemiddeling mislukt, conflict duurt voort
4= partij neemt deel aan toekomstige bemiddeling
7= anders, n1
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9: Hebt u maatregelen genomen/aangekondigd om het resultaat 'af te
dwingen'?

0= nee
1= ja, n1
8= niet van toepassing

10: Is er een vervolgafspraak gemaakt?

0= nee
1= ja
2= mogelijkheid opengelaten
3= wel voorgesteld, maar betroldcene(n) is/zijn er niet op in gegaan

11: Hoeveel tijd (in minuten) heeft dit contact in beslag genomen?

12: Wat is de status van de `zaak'?

1= afgerond
2= loopt nog
3= onduidelijk
7= anders, n1

Bijlage 4

Klanten enquete
1 1 1 1 1 1 1
Geachte mevrouw, mijnheer.
U hebt zojuist een bezoek gebracht aan JIB. JIB staat voor "Justitie in de
Buurt". Het gaat hier om een proef waarbij de Officier van Justitie in
verschillende buurten en wijken een kantoor heeft geopend om allerlei zaken
sneller en beter te kunnen afhandelen. Om te beldjken of deze proef een
succes is, willen we ook de mensen die -om wat voor reden dan ook- met JIB
kontakt hebben gehad, naar hun mening vragen. Dit vragenlijstje dient
daartoe. Ik zou u when vragen om deze lijst in te vullen en terug te geven
aan de persoon aan de balie of zo snel mogelijk terug te sturen.
Het invullen kost ongeveer 5 minuten. U kunt het grootste deel van de
vragen beantwoorden door een hokje aan te kruisen.
Uw naam wordt niet op de lijst ingevuld, dus u kunt uw mening vrijuit
geven. Omdat deelname anoniem is, heeft dit geen enkele invloed op
mogelijke verdere kontakten met JIB.
Ik wil u bij voorbaat danken voor het invullen van dit formulier.

1: Bent u LI
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2: Wat is uw leeftijd?

man
of
vrouw

jaar

3: Hoe bent u bij JIB terechtgekomen?

Via:

1■.1

.■■■■•.

■••■•■

Politie
Buurtbewoner
Oproep van hier (JIB)
Andere instantie, namelijk.
Op eigen initiatief
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4: Had U v66r dit bezoek al van JIB gehoord?
vraag 5

Ja

Nee

--- ,Naar vraag 9

5: Op welke manier had U al eerder van JIB gehoord?
11

111

^

Van andere buurtbewoner(s)
Via de Icrant
Via JIB zelf
Anders, namelijk

6: Bent U Her al eens eerder geweest?

3 Naar vraag 7.

Ja
Nee

Naar vraag 9.

7: Hoe vaalc?

X
8: Was dat voor hetzelfde onderwerp als waarvoor u deze keer hier bent
geweest?
9■1

Ja.
Nee, voor een ander onderwerp.
Voor dit onderwerp, maar ook nog voor jets anders.

9: Kunt u kort aangeven waarom u vandaag bij JIB bent geweest?

10: Heeft het bezoek aan JIB naar uw mening resultaat opgeleverd?

Ja
Nee

—

naar vraag 11
÷Ga naar vraag 14

11: Welk resultaat?
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12: Is dit het resultaat dat u verwachtte?
11,■•

Ja
Nee

13: Wat vindt u van het resultaat van uw kontalct met JIB?

Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed

14: Wat zijn de drie belangrijkste bezigheden van JIB, denkt u?
Zoudt u de belangrijkste bezigheid een I willen geven, de op gen na
belangrijkste een 2 en de op twee na belangrijkste bezigheid een 3? Op drie van
de stippellijntjes komen dus een 1, een 2 of een 3 te staan.
Voorbeeld Uw keuze
Het opsporen van misdadigers en overtreders.
Het berechten van misdadigers en overtreders.
..3..
Het bemiddeLen, tussen buurtbewoners.
InfornwiLe verschaffen.
Mensen yemijz_en naar andere instanties.
De buurt veiliger maken.
Overlast bestrijden.
De wet handhaven.
Mensen helpen.
..2..

Ten slotte volgt hieronder een aantal uitspraken. Ik zou u willen vragen om ze
goed te lezen en vervolgens aan te geven in hoeverre u het eens of oneens bent
met de uitspraken.

16: Ik denk niet dat JIB jets voor mij persoonlijk kan betekenen

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens
111■■•
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17: Sinds JIB hier zit, weet ik beter wat Justitie allemaal doet.

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

18:1k heb het gevoel dat JIB jets voor deze buurt kan betekenen

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

19: Je merkt er eigenlijk weinig van dat Justitie hier in de buurt een kantoor
heeft.

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens
111■••■•

20: Na mijn kontalct met JIB ben ik positiever over Justitie gaan denken.

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

21: Voor mij hoeft het niet, zoin justitiekantoor in de buurt.

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

22: Ze hebben hier weinig voor mij kunnen doen.
rt

•■•

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens
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23: Je kunt altijd bij JIB terecht als er problemen zijn.
1••■••

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

II■11

24:1k ben goed geholpen door de mensen hier.
•■■•■•■•

1 ■...11

P■ftl

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

25: JIB zou wel actiever kunnen zijn in de buurt.
11■•

1■■■,

j■•■I

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

•1■111

26: Ze doen hier helemaal niets voor je.
•••••
1.■.0

0■1

helemaal mee eens
mee eens
mee oneens
helemaal mee oneens

II■■•

27: Wilt u -door een hokje aan te lcruisen- aangeven hoe tevreden u bent
over uw bezoek aan JIB?

3
1
2
zeer ontevreden

4

6

7

8

10
9
zeer tevreden

Dit was de vragenlijst, hartelijk bedankt voor uw
medewerking!!

Bijlage 5

Data contactenregistratie

In deze bijlage worden tabellen gegeven, gebaseerd op de verschillende
modules van de contacten registratie. Bij het interpreteren van deze cijfers
dierit rekening te worden gehouden met de beperldngen ervan, zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
De percentages die in de tabellen worden gegeven, betreffen afgeronde
percentages. Deze tellen daardoor niet altijd op tot 100%. Daarnaast zijn
soms vragen in de module niet beantwoord, waardoor ook de frequenties
niet altijd optellen tot het totaal aantal geregistreerde contacten.
Deel 1: Gegevens tilt de contacten registratie, module telefonische en
andere korte en/of regelmatige contacten.

Tabel 1:

Aantal geregistreerde contacten in deze module
Rotterdam
Arnhem
Maastricht
Amsterdam

Tabel 2:

120 •

249

462

aantal

tota al

831

Verschillende soorten contacten

Arnhem

A'dam
aangifte
informatie
klacht

tota a I

R'dam
%

freq

%

freq

%

freq

12

3

25

10

2

128 *

28

50

20

17

20

4

18

7

1

1

39

5

3

3

105

13

214

freq

%

39

5

195

24

84

18

18

7

141

31

81

33

76

63

298

36

overieg samenwerking

34

7

15

6

17

14

66

8

diversen

42

9

42

17

4

3

88

11

overlast-melding
overleg inst/org

Tabel 3:

Aantal straf- en civielrechtelijke contacten
%

freq

%

freq

0/0

71
12
40

47
8
26

13

48

8

30

148
84
104

32
18
22

29

19

6

22

128

28

0/0

f re q

strafrechtelijk
civielrechtelijk
geen van beide

64
72
56

22
25
20

onduidelijk

93

33

285

Tota a I

Ridam

Arnhem

Adam
freq

tota al

831

120

249

462

totaal

152

27

464

128

Tabel 4:

Adres van klant
Adam

in Jib wijk
niet in Jib wijk

onbekend

Arnhem

Totaal

%

freq

%

freq

%

freq

%

218
44

76
15

127
7

84
5

15
11

56
41

360
62

78
13

23

8

18

12

1

4

42

9

285

totaal

R'dam

freq

464

27

152

Tabel 5: _ Wel of geen actie(s) Jib naar aanleiding van het contact
Arnhem

Adam

freq

R'dam

Totaal

%

freq

%

freq

%

freq

%

actie

17

63

267

93

114

75

398

85

geen actie

10

27

19

7

39

25

68

15

totaal

27

label 6:

153

286

466

Welke acties van Jib naar aanleiding van het contact
R'dam
Adam
Arnhem

freq

%

freq

Totaal

0/0

freq

%

freq

0/0

politie ingeschakeld
slachtofferhulp
ingeschakeld

1

6

43
15

11
4

, 36

29

80
15

15
3

initiatief tot

3

17

6

2

4

3

13

2

bemiddeling
informatie

9

50

100

25

18

14

127

23

13

37

29

89

16

25

220

40

verzameld
verwezen politie
verwezen andere org.
totaal aantal benoemde
acties

label 7:

.
2

3

17

18

50

47

186
400

ja
nee
deels

onduidelijk
totaal

%
70
7
11

223
10
45

3

11

7

27

285

544

totaal

R'dam

freq

19
2
3

31
126

Contact binnen taakstelling?
Arnhem
Adam

freq

label 8:

11

0/0

,

freq

%.

freq

%

304
71
70

66
15
15

19

4

78
4
16

62
59
22

41
39
14

2

9

6

152

464

Gemiddelde tijdsbesteding

Amsterdam
g_em bjd in minuten

20

Arnhem
33

Rotterdam
40

totaal
25

129

lncidentele contacten met organisaties
Arnhem
Amsterdam

label 9:

politie
Raad voor de kinderbescherming
Halt
advocaat/rechtshulp
school
Slachtofferhulp
reclasse ring
maatschappelijk werk
CAD/drugshulpverlening
GG&GD
OM
ZM
(deeDgemeente
opbouwwerk
milieu-inspectie/dienst
woningcorporatie
diversen

totaal

63
2
1
6
3
7
6
3
10
10

41
8
4
1

Rotterdam

tota al

20
9
4
1

124
19
5
11
1
3
23
15
4
10
14
1
14
8
5
16

2
4
1

14
5

3

1
1
9
5

2
2
5
13

3
1

8

10

7

25

141

81

76

298

3

Gemiddelde tijdsbesteding aan incidentele contacten
Rotterdam
Arnhem
Amsterdam
58
•
33
24
gem. tijd in minuten

label 10:

label 11:
•

Structurele contacten met organisaties
Arnhem
Amsterdam

politie
Raad voor de kinderbescherming
Halt
advocaat/rechtshulp
leerplichtambtenaar
school
slachtofferhulp
reclassering
maatschappelijk werk
CAD/drugshulpverlening
GG&GD
OM
ZM
woningcorporatie
Sociale dienst
opbouwwerk
(deeDgemeente
bewonersorganisatie
middenstand
diversen

totaal

24
5
2
4

Rotterdam

12
3
5

5
1
2
1
1
.

5
5
2
2
13
23

5

3

2

3
19

1
4

2

1

13

4

123

27

13

totaal
35

totaal

41
9
9
1
5
2
5
5
3
2
13
41
5

6
11
1
1

10
34
1
1

54

204

17

130

Gemiddelde tijdsbesteding aan structurele contacten
Rotterdam
Amsterdam
Arnhem
75
73
gem. tijd in minuten
140

Tabel 12:

totaal
108

Dee! 2: Gegevens tilt de contactertregistratie, module contacten met
slachtoffers

aantal

Aantal geregistreerde contacten in deze module
Arnhem
Rotterdam
Amsterdam
Maastricht
25
74
82
11

label 14:

Geslacht slachtoffer

Tabel 13:

V1OUW
man
totaal

label 15:

Amsterdam
%
freq
42
57
31
42
73

freq

label 16:

tot 11 jaar
12 t/m 17
18 t/m 22
23 t/m 30
31 t/m 40
41 t/m 50
51 en ouder
totaal

label 17:

in Jib wijk
niet in Jib wijk

onbekend
totaal

•

Arnhem
freq
%
32
39
50
61
82

Maastricht
freq
%
7
64
4
36
11

Rotterdam
freq %
14
56
44
11
25

totaal
freq
95
96
191

Rotterdam
freq
%
3
12

totes'

%
50
50

Etnische achtergrond slachtoffer
Amsterdam

Surinaams
Antilliaans
Turks
Marokkaans
Nederlands
anders
onbekend
totaal

totaal
192

Wo

2

3

1
10
55
2
3
73

1
14
74
3
4

Arnhem
freq
%
1
1
'1
1

.
1
76
1
2
82

1
93
1
2

%
3
1
3
20
24
34
14

freq
3
4
13
12
. 21
29
82

10

91

1
11

9

1
17

4
68

4
25

16

freq
6
1
1
12
158
3
10
191

0/0
3
1
1
6
82
2
5

•

Leeftijd slachtoffer
Arnhem
Amsterdam
freq
2
1
2
15
18
25
10
73

Maastricht
freq
%

%
4
5
16
15
26
35

Maastricht
freq
%
1
1
2
4
3

9
9
18
36
27

11

Rotterdam
freq %

1
4
9
3
8
25

4
16
36
12
32

totaal
freq
2
5
8
34
43
52
47
191

%
1
3
4
18
22
27
25

Adres van slachtoffer
Amsterdam
freq
%
48
65
19
26

6
73

8

Arnhem
%
freq
58
71
21
17
9
7
82

Maastricht
freq
%
9
82
2
18
11

Rotterdam
freq %
92
23
4
1
1
4
25

totaal
freq
138
39
14
191

%
72
20
7

131

label 18:

Route naar Jib

via politie
via andere org.
via buurtbewoner
initiatief Jib
eigen initiatief
samenwerkingsproject
diversen
totaa I

label 19:

Amsterdam
%
freq
9
12
4
5

Arnhem
freq
%
2
2

1
55

21
56

1
74

4
73

5

label 21:

ja
nee
tota a I

8

73

1

9

Rotterdam
freq %

totaa I
freq
13
4

%
7
2

13
12

43
123
1

22
64
1

7
191

4

52
48

4
11

25

Reden voor contact met slachtoffer

aangifte
misdrijf/overtreding
klacht
11
schadevergoeding
5
informatie mbt. zaak 12
voeging
7
overlast
3
diversen
tota a I
73

ja
nee
onbekend
totaa I

26
68

3
82

Amsterdam
%
freq
35
48

label 20:

Maastricht
%
freq
2
18

15
7
16
10
4

Arnhem
freq 0/0
20
24

Maastricht
%
freq
1
9

Rotterdam
freq
%
4
16

6
13
24
16

7
16
29
20

1
4
2
1

9
36
18
9

4
7
3
3

16
28
12
12

3
82

4

2
11

18

4
25

16

tota a I
freq %
60
31
22
29
41
20
7
11
191

12
15
21
10
4•
6

is er financiele schade?
Amsterdam
freq
%
18
24
11
15
44
60
73

Arnhem
freq %
56
68
14
17
12
15
82

Maastricht
freq %
6
55
5
46
11

Rotterdam
freq %
13
52
3
12
9
36
25

totaa I
f re q
93
33
65
191

Rotterdam
f re q %
22
88
3
12
25

totaa I
f re q %
169
88
22
12
191

%
48
17
34

is er een verdachte of dader bekend?
Amsterdam
%
freq
63
85
10
14
73

Arnhem
freq %
73
89
9
11
82

Maastricht
freq %
11
100
11

132

label 22: Exteme contacten naar aaanleiding van deze zaak
Amsterdam Arnhem Maastricht Rotterdam totaal
politie
1
6
123
56
60
Raad voor de kinderbescherming
2
3
1
6
Halt
advocaat/rechtshulp
4
4
1
9
leerplichtambtenaar
1
1
school
1
1
31
slachtofferhulp
1
1
2
27
reclassering
3
6
9
4
maatschappelijk werk
4
CAD/drugshulpverlening
3
GG&GD
3
40
OM
8
30
2
griffie
29
29
woningcorporatie
7
2
9
9
9
samenwerkingsproject
verdachte/dader
31
10
7
56
8
diversen
11
6.
1
2
20
134
totaal
171
23
22
350

Tabel 23:

Acties Jib naar aanleiding van contact met slachtoffer
Amsterdam Arnhem Maastricht Rotterdam totaal
vervolging ingesteld
11
47
3
9
70
1
1
9
slachtofferhulp ingeschakeld
7
initiatief tot bemiddeling
• 8
12
5
8
33
•
19
venvezen naar de politie
8
6
5
verwezen naar andere org.
1
1
1
10
7
5
34
onderzoek ingesteld
21
8
contact met politie
10
6
1
17
informatie ingewonnen
3
3
6
4
2
6
zaak besproken met andere
organisatie(s)
4
sepot
2
2
3
alt. sanctie
3
diversen
4
2
16
10
totaal
12
32
227*
89
94
*
Aangezien meerdere acties mogelijk zijn naar aanleiding van een contact, tellen de acties
op tot meer dan 192.

Tabel 24:

Gemiddelde tijdsbesteding aan contact met slachtoffer
Amsterdam Arnhem Maastricht Rotterdam totaal
gem. tijd in minuten
21
24
15
20
19

133

Deel 3: Gegevens uit de contacten registratie, module contacten met
verdachten of daders.

Tabel 25: Aantal geregistreerde contacten in deze module
Amsterdam
Arnhem
Maastricht
Rotterdam totaal
aantal
51
387
141
714
135

label 26: Geslacht dader

VrOUW

man
totaal

label 27:

Surinaams
Antilliaans
Turks
Marokkaans
Nederlands
anders
onbekend
totaal

Tabel 28:

tot 11 jaar
12 t/m 17
18 On 22
23 t/m 30
31 t/m 40
41 t/m 50
51 en ouder
totaal

label 29:

via politie
via andere org.
via buurtbewoner
initiatief Jib
eigen initiatief
diversen
totaal

Amsterdam
%
freq
5
10
46
90
51

Arnhem
%
freq
79
20
79
307
386

Maastricht
freq %
27
19
114
81
141

Rotterdam
freq %
23
17
112
83
135

totaal
freq
%
134
19
579
81
713

Arnhem
freq %
24
6
18
5
26
7
20
5
239
62
28
7
30
8
386

Maastricht
freq %
1
1

141

Rotterdam
freq %
12
9
11
8
9
7
25
19
61
45
16
12
1
1
135

totaal
freq %
44
6
31
4
43
6
74
10
61
433
54
8
33
5
713

Arnhem
%
freq
4
1
19
5
25
7
116
30
145
38
51
13
25
7
386

Maastricht
freq %

Rotterdam
freq Wo

22
24
25
34
24
11
141

63
21
18
15
14
4
135

totaal
freq %
8
1
118
17
78
11
165
23
207
29
93
13
42
6
713

Etnische achtergrond dader
Amsterdam
%
freq
7
14
2
4
5
10
13
26
20
39
21
4
4
2
51

3
16
113
8

2
11
80
6

Leeftijd dader
Amsterdam
%
freq
4
8
14
28
8
16
6
12
13
26
4
8
2
4
51

Route naar Jib

47
16
13
11
10
3

.

Amsterdam
%
freq
13
26
2
4

Arnhem
%
freq
11
3
1
0

21
1
12
49

334
15
24
385

41
2
24

16
17
18
24
17
8

Maastricht
%
freq
140
100

Rotterdam
freq %
52
39
1
81

86
4
6
140

1
135

1
60
7

totaal
freq
216
3
1
436
16
37
709

0/0
30
0
0
61
2
5

134

label 30: Reden vow het contact

misdrijf/overtreding
klacht
schadevergoeding
betekenen dagv.
waarschuwing
(SIL)zitting
transactie OM
diversen
totaal

label 31:

Amsterdam
freq
%
16
29

Arnhem
freq
%
25
7

Maastricht
freq %
12
9

10
4

18
8

5
2
15
51

10
4
31

10
59
3
247
25
16
385

11
49
18
5
42
3
140

8
35
13
4
30
2

69
1
2
57
1

totaal
freq %
8
58

51
1
1
42
1

99
113
23
314
70
34
711

135

14
16
3
44
10
5

Externs contacten naar aanleiding van deze zaak
Amsterdam Arnhem
Maastricht Rotterdam totaal

1
260
262
3
15
85

140
22

91

358
86
3
42
14
18
6
73
10
8
2
272
267
5
, 158
207

8

22

7

4

41

80

1045

190

255

1570

politie
16
Raad voor de kinderbescherming 10
Halt
7
advocaat/rechtshulp
leerplichtambtenaar
school
1
slachtofferhulp
4
reclassering
8
maatschappelijk werk
CAD/drugshulpverlening
GG&GD
OM
9
griffie
5
woningcorporatie
samenwerkingsproject
3
slachtoffer
9
diversen

totaal

Tabel 32:

3
15
1
64
7
5

Rotterdam
freq %
5
4

276
12
2
21
14
15

2
5

64
59
1
14

2
2

57
2
7

. .

1

8
8
1
1
2

•
2
.

Acties naar aanleiding van contact met dader
Amsterdam Arnhem
Maastricht Rotterdam totaal

vervolging ingesteld
slachtofferhulp ingeschakeld
initiatief tot bemiddeling
verwezen naar de politie
verwezen naar andere org.
onderzoek ingesteld
getransigeerd
alt.. sanctie
waarschuwing

10
1
7

391

5
4
2
15
2

10
2
7
15
33
9
3

diversen

11

15

totaal

57

485

52
6
12
4
16
4
40
4

138

42
63
3
2
6
20
2

495
7
92
9
30
29
95
30
5

6

32

144

824

135

Tabel 33:

Resultaten naar aanleiding van contact met dader
Maastricht Rotterdam totaal
Amsterdam Arnhem

(nog) geen
schadevergoeding
vrijheidsstraf
vrijspraak
beleidssepot
berispt/gewaarschuwd
dagvaarding betekend
transactie
taakstraf off. model
taakstraf rechter
voorw. sepot
boete
zaak aangehouden
dagv. nietig
combinatie.
Halt
reclassering
verwezen RC
OBM + andere straf

14
2

diversen
totaal

8
39

*

3

41
6
78
8
5
3
48
23

6

1
2
3

16
3
46
22
11
27
1
1
5
10
33
387

9
56

8
5

16
53
40
5
3

4
1
10
6
38
1
10

1
12

143

72
69
78
8
9
23
111
69
49
17
16
. 46
22
11
29
3
16
5
10

3
138

44
707

Deze categorie bevat alle mogelijke combinaties van twee of meer straffen die zijn
opgelegd of voorgesteld.

Tabel 34:

Buitenrechterlijke of gerechtelijke afdoening
Maastricht Rotterdam totaal
Arnhem
Amsterdam

buitenrechterlijk
gerechtelijk

totaal

16

42

0

217

16

259

• 116

255

53

11

281

134

127

536

81

Gemiddelde tijdsbesteding aan contact met dader
Maastricht Rotterdam totaal
Amsterdam Arnhem
18
20
17
17
25
gem. tijd in minuten

Tabel 35:

Dee! 4: Gegevens uit de contacten registratie, module contacten voor
conflictbemiddeling

Tabel 36: Aantal geregistreerde contacten in deze module
Maastricht Rotterdam totaal
Amsterdam Arnhem
1
22
0
16
5
gem. tijd in minuten

Gegeven het geringe aantal geregistreerde contacten in deze module, worden
geen verdere tabellen gegeven in deze bijlage.

