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VOORWOORD

Het hier beschreven evaluatie-onderzoek naar de sociale vaardigheidstraining is
uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie, Directie Beleid, Sector
Onderzoek & Analyse. In de discussie omtrent uitbreiding van taakstraffen speelt
de evaluatie van bestaande vormen van taakstraffen een belangrijke rol. De
politiek heeft behoefte aan informatie over de werkwijze en toepassingsvormen
van de bestaande taakstraffen. Met dit onderzoek wordt aan die behoefte tegemoet gekomen. Tegelijkertijd zal dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan
een beter inzicht in de wijze waarop de kwaliteit en de toepassing van de taakstraf kunnen worden bevorderd.
Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele mensen.
Wij willen deze mensen bedanken voor hun inzet, hun enthousiaste medewerking
en goede raad en daad. Natuurlijk horen daarbij alle geinterviewden, zoals de
deelnemers aan de sociale vaardigheidstraining, de trainers, de coordinatoren, de
rechters en officieren van justitie. Daarnaast bedanken we de mensen die hebben
geholpen met het verzamelen van het materiaal, zoals de medewerkers van de
Raden voor de Kinderbescherming, de Reclassering en het Ministerie van Justitie,
en de studenten die het materiaal verwerkt en/of verzameld hebben: Heleen
Kuitenbrouwer, Boris Franssen, Lonneke Broekhoven, Saskia Hartman, Katja
Haijkens, Cynthia Brouwer, Natasja Kemps, Henriette Uunk, Jan Hoekman, Piter
Siebenga, Aafke Talsma, Elien van Schot, Roosmarijn Giljamse en Marola Sproet.
Carla van Meurs zorgde met haar enornne inzet voor het op een aanvaardbaar peil
brengen van het aantal geInterviewden. Roelof Vos van de vakgroep Orthopedagogiek wordt bedankt voor zijn adviezen bij het werken met het SRI. 'Last but
not least" bedanken wij de leden van de begeleidingscommissie l voor hun adviezen en enthousiasmerende ondersteuning.
Hoofdstuk I is een inleidend hoofdstuk waarin in algemene termen wordt beschreven wat de sociale vaardigheidstraining inhoudt. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de oorspronkelijke onderzoeksopzet beschreven. In de daarop volgende
hoofdstukken wordt de feitelijke uitvoering van de verschillende deelonderzoeken
beschreven aan de hand van de verschillende bronnen die in het onderzoek zijn
gebruikt. In hoofdstuk II wordt een overzicht gegeven van de aantallen SOVAtrainingen, in hoofdstuk III wordt de dossieranalyse behandeld en in hoofdstuk
IV de effecten op de deelnemers. Vervolgens worden de interviews met trainers,
coordinatoren en met rechters en officieren beschreven in de hoofdstukken V, VI
en VII. In het laatste hoofdstuk wordt de verkregen informatie met elkaar in
verband gebracht om zodoende de deelvragen uit Hoofdstuk I te beantwoorden.
Een korte samenvatting en de aanbevelingen, die op grond van de resultaten
gedaan kunnen worden, zijn direct na dit voorwoord te vinden.
Martine van der Genugten, Harrie Timmerman en Jan Nijboer

In bijlage 1 staat de samenstelling van de begeleidingscommissie vermeld.

Samenvatting en aanbevelingen
In het hier beschreven onderzoek is de opgelegde sociale vaardigheidstraining
(SOVA) geevalueerd. Sociale vaardigheidstrainingen voor minderjarige justitiabelen worden sinds het begin van de jaren tachtig gegeven. Voor meerderjarige
justitiabelen bestaan ze sinds het begin van de jaren negentig. De wijze van
organisatie van SOVA-trainingen bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij
de Reclassering verschilt sterk.

1 Bronnen
Er is informatie verzameld over de aantallen trainingen; de soorten delicten waarvoor ze opgelegd werden; de kenmerken van de deelnemers; de juridische modaliteiten; de uitvoeringspraktijk; de selectie van deelnemers; de effecten van de training en de beeldvorming bij de verschillende categorieen betrokkenen. Om aan
die informatie te komen, zijn kwantitatieve gegevens opgevraagd bij de reclasseringsinstellingen en bij het Ministerie van Justitie. Verder zijn de reclasseringsdossiers en - voor zover te achterhalen - de vonnissen geanalyseerd van 76 meerderjarige en van 121 minderjarige deelnemers. Met 18 trainers zijn interviews gehouden, waarin in totaal 66 trainingen werden besproken. Daarnaast zijn 20
coordinatoren, 17 officieren en 19 rechters geinterviewd.
Voor de meting van de effecten zijn na afloop van de training 45 interviews
gehouden met deelnemers en zijn twee testen (SRI en SOCVAR) zowel voor als
na de training afgenomen. Het SRI is bij 48 deelnemers voor en bij 43 deelnemers
na afloop van de training afgenomen, de SOCVAR bij 46 deelnemers vooraf en
bij 42 deelnemers achteraf. Om de recidive te bepalen, zijn van 121 minderjarigen
die in 1992 een training gevolgd hebben en van 73 meerderjarigen uit 1992 en
1993 de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister opgevraagd.
Het blijkt dat - met name voor de meerderjarigen - de registratie van trainingen
niet erg betrouwbaar is. Ook de dossiervorming is voor wetenschappelijke (en
voor beleids-)doeleinden gebrekkig. De dossiers zijn nogal summier, de formuleringen zijn niet altijd even exact en bij de meerderjarigen zijn ze soms slechts
met veel moeite of helemaal niet meer te achterhalen. Hoewel de informatie uit
de afzonderlijke bronnen beperkt is, kan echter, door de combinatie van verschillende bronnen, toch een redelijk betrouwbaar beeld van de SOVA gegeven worden.
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Resultaten

Bij de meerderjarigen is het aantal trainingen, na een groei in de jaren '91 en '92
in '93, gestabiliseerd. Bij de minderjarigen is nog steeds sprake van een gestadige

groei. In 1994 werden in totaal zo'n 600 trainingen opgelegd, waarvan ongeveer
een kwart bij meerderjarigen en drie kwart bij minderjarigen. Er bestaan tussen
arrondissementen grote verschillen in populariteit van de SOVA. Bij de minderjarigen bestaat in 7 van de 10 arrondissementen een (soms 'ange) wachtlijst. Bij de
meerderjarigen is in een aantal arrondissementen echter de kritische grens bereikt
waarbij de SOVA nog voldoende levensvatbaarheid bezit.
Bij de meerderjarigen wordt (in 1993 en 1994) in vrijwel alle gevallen en bij
de minderjarigen (in 1994) in de meeste gevallen het rechtersmodel toegepast.
Het meest wordt de SOVA opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Daarnaast komt het redelijk vaak voor als onderdeel van
dienstverlening. Bij minderjarigen is er een wat grotere variatie in modaliteiten:
bijzondere voorwaarde bij een sepot, schorsing van de voorlopige hechtenis en
uitstel vonniswijzing komen eveneens regelmatig voor.
De SOVA wordt vooral opgelegd aan veelvuldige plegers van vermogensdelicten en aan de plegers van Oen of enkele geweldsdelicten. Het zijn vrijwel alleen mannen, bij de minderjarigen in bijna de helft van de gevallen afkomstig uit etnische minderheden (vooral Marokkanen). Het opleidingsniveau is laag.
Van de minderjarigen zit het grootste deel nog op school, bij de meerderjarigen
zijn er vrijwel evenveel werkenden als werklozen. Het schort de deelnemers
vooral aan omgangsvaardigheden en in iets mindere mate aan studie/werkvaardigheden en vrijetijdsvaardigheden.
De meeste trainers hanteren een betrekkelijk vast stramien voor de training:
in grote lijnen wordt het model van het Paedologisch Instituut aangehouden. Als
kritiek op dit model wordt genoemd dat het wat te soft is en minder goed aansluit bij de belevingswereld van de jongere. Bij onvoldoende taalbeheersing wordt
de training aangepast. Dit gebeurt ook wanneer er sprake is van een sexueel
delict. Potlood en papiertraining en het werken met video zijn het meest populair
als hulpmiddel bij de training. De (technische) uitrusting van de trainers is over
het algemeen voldoende.
Volgens de dossieranalyse mislukt de SOVA bij de meerderjarigen in ongeveer
een kwart van de gevallen en bij de minderjarigen in iets minder dan 20 %. In
ongeveer een kwart van de wel afgeronde trainingen zijn de trainers bovendien
niet erg tevreden over de bereikte resultaten. De handelwijze van trainers en
coordinatoren bij wangedrag is over het algemeen redelijk consistent, maar niet
erg streng. Meestal wordt iemand twee keer gewaarschuwd voordat consequenties worden getrokken. Een klein aantal is echter wel erg lankmoedig. Er blijken
geen duidelijke afspraken tussen coordinatoren en het OM over de consequenties
van wangedrag, waaronder het plegen van een nieuw delict.
De trainers zijn redelijk, maar niet bijzonder tevreden over de opleiding. Er
bestaat grote behoefte aan bijscholing. De organisatie van bijscholingsdagen is
(nog) niet goed van de grond gekomen. Intervisiebijeenkomsten worden bij de
minderjarigen wel regelmatig gehouden, bij de meerderjarigen is dat veel minder
het geval. Trainingen voor minderjarigen verlopen over het algemeen wat gestructureerder, er worden meer middelen gebruikt, en de training lijkt ook vaker
succesvol; de training leidt vaker tot realisatie van de gestelde doelen.

II

Selectie van deelnemers voor de SOVA blijkt in de praktijk voor een drietal problemen te zorgen:
- Niet alle geselecteerden voor een SOVA ontbreekt het aan sociale
vaardigheden. Soms wordt een training daarom vroegtijdig gestopt.
- Deelnemers dienen tot op zekere hoogte gemotiveerd te zijn voor de training.
Bij ongemotiveerde deelnemers is de kans van slagen gering.
- Gebrekkige taalbeheersing nnaakt aanpassing van de training noodzakelijk.
Hoe die aanpassing zou moeten plaatsvinden, blijkt minder duidelijk.
Daarnaast blijkt de indicatiestelling op basis van criminele status niet eenduidig.
In de praktijk blijkt de SOVA vooral aan 'lichtere' categorieen delinquenten te
worden gegeven dan de indicatiestelling van het P.I.
Uit de interviews met de deelnemers komt naar voren dat bij ongeveer een op de
drie zich in de loop van de training een positieve verandering in de daginvulling
"voordoet. Bij de afgenomen testen is er alleen een duidelijk resultaat op het SRI
te zien: na afloop blijkt het aantal conformistische reacties dat men kent significant hoger. De recidivegegevens zijn voor minderjarigen en voor meerderjarige
first-offenders niet ongunstig te noemen, voor meerderjarige recidivisten zijn ze
daarentegen relatief ongunstig. Al met al zijn de (meetbare) resultaten van de
SOVA beperkt, maar daarbij dient bedacht te worden dat het ook om een bescheiden interventie gaat van zo'n 12 a 15 uur.
De deelnemers zijn na afloop zonder meer positief over de training. Twee van de
drie hebben behoefte aan verder contact. Wel blijkt het beeld dat ze vooraf van
de training hadden niet te kloppen. De beeldvorming bij de ondervraagde rechters
en officieren is redelijk positief. Hoewel men geen sterke effecten van de training
verwacht, is de algemene opinie toch dat er mee doorgegaan moet worden. Bij
de coordinatoren is de beeldvorming eveneens positief. Zij zien de SOVA als een
zinvolle reactie op delinquent gedrag. Wel dient de verwijzing en selectie dan te
verbeteren. Het meest negatief over de SOVA zijn in feite nog de trainers. Bij een
aantal van hen is sprake van afkalvende motivatie. Als oorzaken daarvoor worden
gedemotiveerde deelnemers, reorganisatieperikelen en afstomping genoemd.
De SOVA wordt door de deelnemers niet als een 'echte straf' maar eerder als een
vorm van hulpverlening gezien. Een meerderheid van de trainers en van de coordinatoren vindt de SOVA wel een straf, omdat het een verplicht karakter heeft,
binnen het justitiele kader plaatsvindt of vanwege de inhoud van de training
(confronterend, moeilijk, inspannend). Trainers en co6rdinatoren die het geen
straf vinden, wijzen erop dat de deelnemer zelf belang heeft bij de training. Officieren zijn in nneerderheid van mening dat de SOVA een straf is, rechters vinden
dat - om vooral formele redenen - niet. Beide categorieen denken echter dat de
deelnemers het wel als straf ervaren. Bij minderjarigen denken officieren vooral
aan het vergroten van sociale vaardigheden als doel, bij meerderjarigen staat
beperking van recidive voorop. Voor rechters zijn beide doelstellingen ongeveer
even belangrijk.
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3 Aanbevelingen
Op grand van het onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen warden gedaan
betreffende de organisatie, de juridische grondslag, de selectie en verder onderzoek.

3.1 De organisatie
1. Bij de meerderjarigen is er (vaak) goon coordinator. Wie verwijzer is, hangt te
veel van toevallige omstandigheden af. Er is echter wel behoefte aan iemand die
de coordinatie verzorgt, het overzicht heeft, contacten onderhoudt, aanspreekbaar is, beslissingen neemt, reageert op wangedrag, etc. Het verdient dan
oak aanbeveling am ook bij de meerderjarigen coordinatoren aan to stellen.
2. Er moet eon betere registratie komen. Het huidige registratiesysteem voldoet
niet. Daarnaast zou het aanbeveling verdienen am overal eon standaard intakeformulier te gebruiken. Hiervoor zou bijvoorbeeld uitgegaan kunnen warden van
het formulier dat bij de Rotterdamse minderjarigen wordt gebruikt.
3. In sommige arrondissementen bestaat bij de minderjarigen een wachtlijst.
Daarnaast zijn or arrondissementen waar het aantal SOVA-trainingen voor meerderjarigen te laag is om een voldoend aantal gekwalificeerde trainers in stand to
houden. Het verdient aanbeveling am per arrondissement edn pool van trainers
to vormen, die zowel meerderjarigen als minderjarigen kunnen trainen. In Almelo
gebeurt dit reeds.
4. Er is sprake van onvoldoende kwaliteitsbewaking, met name bij de meerderjarigen. Binnen de reclassering heeft wel eon discussie plaatsgevonden over eon
kwaliteitsprofiel voor trainers, maar dit heeft nog niet geleid tot invoering van
kwaliteitseisen. Er dienen daarom - door de Raad van de Kinderbescherming,
maar vooral door de reclassering - striktere kwaliteitseisen to warden gesteld,
waaraan ook daadwerkelijk de hand wordt gehouden. Dit betreft zaken als het
minimale aantal trainingen dat iemand jaarlijks moet geven, verplichte bijscholing
en deelname aan intervisiebijeenkomsten. Vanzelfsprekend moeten die bijeenkomsten dan ook georganiseerd warden. Ook hierbij geldt dat het laten vallen van het
onderscheid tussen trainers voor meerderjarigen en voor minderjarigen zinvol is.
5. Tussen het OM en de trainers/reclassering dienen goede afspraken gemaakt
to warden over de criteria ter bepaling of de SOVA mislukt is. Daarbij hoort oak
eon afspraak over de handelwijze bij het tijdens de training aan het licht komen
van een nieuw delict of andere vormen van wangedrag. Het zal lastig zijn am op
dit punt eon cultuuromslag to bereiken, maar nu wachten beide partijen teveel af
wat de ander doet.
6. Voor de 'meelopers' - die moeite hebben om zich in eon groep to handhaven zou het aanbeveling verdienen am groepstrainingen te organiseren.
IV

7. De voorlichting aan deelnemers, maar ook aan verwijzers, rechters en officieren van justitie, verdient meer aandacht.

3.2 De juridische grondslag
8. Er bestaat behoefte aan meer eenheid in formulering, ook in 'datgene waarvoor de SO VA-training in de plaats komt'. In feite is er sprake van twee doelgroepen: een 'lichtere' groep en een 'zwaardere'. De eerste bestaat voornamelijk uit
minderjarigen. Voor hen kan de SOVA als alternatieve straf worden opgelegd.
Daarnaast bestaat deze lichtere groep uit meerderjarigen met een betrekkelijk
lichte crinninele status en bij wie het vooral om meeloopgedrag of impulsief/agressief gedrag gaat. Hiervoor zou de SOVA bij voorkeur als bijzondere voorwaarde
opgelegd kunnen worden (art. 14c, lid2, onder 5; WvSr). Bij de zwaardere groep,
die vooral bestaat uit meerderjarigen, ligt het meer voor de hand een totaal hulpverleningspakket aan te bieden, waarvan de SOVA (al of niet expliciet) onderdeel
uitmaakt (art. 14d, lid 2; WvSr).

3.3 Selectie
9. De SOVA is vooral bedoeld voor jongeren die door gebrek aan sociale vaardigheden in problemen komen en als gevolg daarvan een delict plegen. Het verdient aanbeveling om de SOVA daar dan ook toe te beperken en niet als doelstelling te hznteren een bepaald aantal SOVA's 'te draaien'. Dit mede omdat het
strafelement bij de SOVA niet zo duidelijk is en in feite alleen tot uiting komt in
een inspanningsverplichting. Het verdient dan ook aanbeveling bij de selectie
duidelijker te letten op de hierboven (aanbeveling 8) genoemde doelgroepen. Het
vaststellen van een tekort aan sociale vaardigheden is echter niet eenvoudig en
bovendien moet er ook een zekere link zijn met het delict. Voor een goede verwijzing dient men enerzijds een zekere ervaring te hebben in het herkennen van
'evidente' vaardigheidstekorten of ontwikkelingsachterstanden, anderzijds moet
men op de hoogte zijn met de inhoud en de mogelijkheden van de SOVA. Daarnaast zou bij de selectie meer gelet kunnen worden op de mate van motivatie.

3.4 Verder onderzoek
10. Er dienen goede instrumenten te worden ontwikkeld die gebruikt kunnen
worden voor diagnostische en evaluatieve doeleinden.
11. Door trainers werd de wens geuit om onderzoek te doen naar langere termijneffecten, om zodoende meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de deelnemers
na de SOVA.

V

12. Het verdient aanbeveling om bij onderzoek naar de effecten van de SOVA
niet alleen te kijken naar de effecten op de deelnemer, maar ook naar die op de
omgeving. Uit het onderzoek blijkt immers dat vooral op omgangsvaardigheden
wordt getraind en daar zou de omgeving ook iets van moeten merken. Daar komt
bij dat sociale ondersteuning een van de door het P.I. genoemde selectiecriteria
is. Immers, de SOVA is - in tegenstelling tot de vrijheidsstraf - een reYntegrerende
reactie op deIinquentie.

VI
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Hoofdstuk 1

lnleiding
Met name in de laatste vijfentwintig jaren is er in het strafrecht veel veranderd.
Er is een arsenaal aan straffen en maatregelen toegevoegd aan het traditionele
reactie-patroon op het overtreden van de (straf)wet. Dat bestond voornamelijk
uit de door een rechter op te leggen (voorwaardelijke) vrijheidsstraf en/of geldboete als straf en de TBS als maatregel. Relatief nieuwe strafmogelijkheden en
wijzen van afdoening zijn bijvoorbeeld: de bestuursrechtelijke boete, alternatieve
sancties, bemiddeling tussen slachtoffer en dader (bijvoorbeeld dading), uitbreiding van de mogelijkheid om transactie aan te bieden en elektronisch toezicht.
Het onderwerp van het hier beschreven onderzoek valt onder den van deze
vijf, namelijk de alternatieve sanctie l . Ploeg en De Beer (1993) zien, daarbij verwijzend naar de dissertatie van Franke, de invoering van de alternatieve sancties
als een ondersteuning van de civilisatietheorie van Elias. Kort samengevat stelt
deze theorie dat door het steeds gecompliceerder worden van de maatschappij
er een 'onderhandelingsmaatschappij' ontstond (dit kan ook verklaren waarom
gebrek aan sociale vaardigheden als een criminogene factor wordt gezien). Hierdoor kwam een proces op gang waardoor de nadruk minder kwann te liggen op
het uitoefenen van externe dwang en meer op het ontwikkelen van zelfdiscipline
(Selbstzwang). De veranderende manieren van omgaan met elkaar gingen gepaard met veranderingen in gevoelens en wijzen van zelfbeschouwing, kortom
in de persoonlijkheidsstructuur (Franke, 1990). Dit proces resulteerde in een
afname van geweld, zowel van machthebbers tegenover burgers als van burgers
onderling. De toename van "Selbstzwang" heeft volgens Ploeg en De Beer tot gevolg dat de justitiele reactie er nu op gericht is de verdachte verantwoordelijkheid
te laten voelen voor zijn toekomstig gedrag.
Het woord 'alternatief' duidt op het feit dat het als een alternatief gezien dient
te worden voor de vrijheidsstraf. Met name de korte vrijheidsstraf wordt gezien
als een strafmodaliteit waarbij, hoewel niet in alle gevallen, de nadelen groter
kunnen zijn dan de voordelen. Vooral het feit dat er bij de korte vrijheidsstraf weinig mogelijkheden zijn voor resocialisatie, heeft veel mensen doen inzien dat er
alternatieven dienden te komen die minder stigmatiserend zouden werken. Echter, de koppeling van het woord 'alternatief' aan het woord 'sanctie' leidde er toe
dat het als een alternatief voor een 'echte' sanctie gezien werd. Mede daarom
spreekt men in plaats van alternatieve sanctie nu liever over taakstraf, waarbij
twee soorten worden onderscheiden: de werkstraffen en de leerstraffen.
Over Oen van de laatst genoemde modaliteiten gaat het hier beschreven onderzoek. Bij leerstraffen wordt, afhankelijk van het type leerstraf, een bepaalde
hoeveelheid leerstof behandeld en worden gesprekken gevoerd. Er wordt een actieve deelname gedist, er worden opdrachten uitgevoerd en er wordt huiswerk
gegeven (Ploeg en De Beer, 1993). Belksma (1993) onderscheidt drie soorten
leerprojecten, te weten:
- leerprojecten gericht op een specifiek delict;

Van der Laan (1991) en Belksma (1993) beschrijven meer uitgebreid de alternatieve sancties.

- leerprojecten gericht op de dader en waarbij aandacht wordt besteed aan het
slachtoffer; en
- leerprojecten specifiek gericht op verbetering van het sociaal functioneren van
de delinquent.
Zij stelt verder: "Leerprojecten, in het kader van taakstraffen, zijn activiteiten die
een educatief karakter hebben, gericht op verandering in gedrag, in kennis en in
toekomstmogelijkheden ...."
Een van de meest bekende leerstraffen is de Alcohol-verkeercursus (AVC),
daarnaast bestaan er de PAD-cursus, leerprojecten voor sexueel gerelateerde delicten, Gokken & Delikt (G&D), Dader-Slachtoffer Leerproject (DSO en de Stelselmatige Daderaanpak of Intensieve Toezichtprogramma's (Cie Heroverweging,
1995; Projectgroep taakstraffen, 1994). Andere voorbeelden zijn de cursus
Slachtoffer In BeeId (SIB) en de, voor dit onderzoek relevante, Sociale Vaardigheidstraining (SO VA-training). Van der Laan (1987) stelde dat in de experimentele periode van de alternatieve sancties zonder overdrijving de leerprojecten het
meest omstreden onderdeel van het experiment hebben gevormd. Dit met name
omdat ze eigenlijk niet als straf werden beschouwd. Ook het onderscheid tussen
leerprojecten en werkprojecten werd door sommigen als minder gelukkig gezien.
Hi) concludeerde (in 1987) dat leerprojecten moeilijk zijn weg te denken, maar dat
er inhoudelijk vaak nogal wat aan schortte, waardoor toekomstige ontwikkelingen
onzeker zouden zijn.
Nu, na een aantal jaren praktijkervaring met de SO VA-training, is het moment
aangebroken na te gaan hoe deze leerstraf in de praktijk blijkt te werken. Daarbij
gaat het om vragen als: hoe vaak zijn er SOVA-trainingen opgelegd, wie waren
de deelnemers, hoe was de uitvoeringspraktijk, wat was het effect en hoe is de
beeldvorming bij de mensen die er bij betrokken waren.
Alvorens te beschrijven hoe de benodigde informatie verzameld is en wat er
uit het onderzoek is gekomen, wordt eerst de geschiedenis en de werkwijze van
de SO VA-training beschreven.

1.1

De SOVA-Training

In de V.S. worden sinds de zestiger jaren door psychologen en orthopedagogen
sociale vaardigheidstrainingen gebruikt voor emotioneel problematische, sociaal
geIsoleerde, zwakbegaafde kinderen en adolescenten (Jackson e.a., 1990). Bartels (1986) deed onderzoek naar het effect van SOVA-trainingen bij probleemjongeren. Hoewel de SO VA-training niet de enig verantwoordelijke factor was voor
de gevonden verschillen, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat bij jongeren in therapeutische setting een dergelijke training leidt tot een toename in sociale vaardigheden en een afname in gedragsproblemen. Sinds 1983 wordt er in Nederland
geexperimenteerd met SOVA-trainingen voor minderjarige justitiabelen (Belksma,
1993). In de jaren 1985 en 1986 was de SO VA-training de meest voorkomende
leerstraf bij jeugdigen (Van der Laan, 1987). De afdeling GedragsTherapieProjek-
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ten van het Paedologisch Instituut 2 (Van der Veer e.a., 1992) heeft een belangrijke rol gespeeld bij de invoering van de SO VA-training als taakstraf. Vanaf het
begin van de negentiger jaren kunnen ook meerderjarige justitiabelen een SOVAtraining volgen (OCAS-Advies, 1991).
Sociale vaardigheidstrainingen kunnen in verschillende settingen en modaliteiten voorkonrien. Intramuraal worden ze meestal in groepsverband gegeven (de
Goldstein-variant). Deze vorm is hier niet aan de orde, wel de extramurale vorm.
Allereerst wordt het juridisch kader, waarin een SO VA-training kan worden opgelegd, besproken en vervolgens de doelgroep en de inhoud van de SO VA-training.

1 .1.1 Juridisch kader
Hieronder wordt een opsomming gegeven van de mogelijkheden die in de literatuur worden genoemd. Dat hoeft niet overeen te komen met wat in de praktijk
gebeurt. In hoofdstuk 7 worden interviews met rechters en officieren besproken.
Daar zal uitgebreider op de juridische praktijk worden ingegaan. Daarnaast levert
ook de dossieranalyse en met name de analyse van vonnissen inzicht in de feitelijke gang van zaken. Maar eerst wordt nu een overzicht gegeven van de belangrijkste juridische mogelijkheden.
Mensen die wegens het begaan van een misdrijf met justitie in aanraking zijn
gekomen, kunnen via verschillende wegen met een SO VA-training te maken krijgen. Drie 'personen' zijn daarbij belangrijk; de rechter, de officier van justitie en
de pleger van het misdrijf zelf. In het hier onderstaande overzicht van de juridische mogelijkheden om iemand een SO VA-training te laten volgen, wordt - zoals
gezegd - geen volledigheid nagestreefd. Dan zouden alle mogelijkheden waar bijzondere voorwaarden kunnen worden gesteld moeten worden opgesomd. Hier
opgesomd staan de in de, reeds geciteerde, literatuur vermelde mogelijkheden 3 .
De rechter
- Schorsing van voorlopige hechtenis. De in voorlopige hechtenis gestelde verdachte kan door de rechter-commissaris of de raadkamer worden geschorst.
Die schorsing geschiedt onder voorwaarden (art. 80 WvSv). Als voorwaarde
kan worden gesteld het volgen van een SO VA-training.
- Uitstel van vonniswijzing. De rechter kan de (verdere) behandeling van een
zaak aanhouden, dat wil zeggen hij stelt het wijzen van een vonnis uit in afwachting van het gedrag van de verdachte tot de hervatte zitting. Het volgen
van een SOVA-training zou als een gunstige ontwikkeling in het gedrag van
de verdachte beschouwd kunnen worden, hetgeen het uiteindelijke vonnis
voor de verdachte in positieve zin kan beinvloeden.
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Naast deze vorm bestond er een Groninger en Nijmeegse variant (zie ook Van der Laan, 1987).
De eerste wordt niet meer toegepast, de tweede wordt nog door BAS Arnhem gebruikt.
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Zie ook Circulaire Ministerie van Justitie: 'Juridisch kader Taakstraffen' (voor meerderjarigen) d.d.
26 april 1994.
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- Oplegging als bijzondere voorwaarde.
De rechter kan bij een voorwaardelijke veroordeling ° een leerproject opleggen
als een bijzondere voorwaarde het gedrag betreffende (conform art. 14c, lid
2, onder 5; WvSr 5 ). De rechter kan daarbij de SOVA-training expliciet noemen als te volgen leerproject of hij kan als voorwaarde stellen dat de veroordeelde zich te houden heeft aan de aanwijzingen van de reclassering (waarbij
al dan niet uitdrukkelijk wordt overwogen dat de aanwijzingen het volgen van
een SO VA-training kunnen inhouden).
Sinds 1 september 1995 is het mogelijk jeugdigen (de grens is 18 jaar, maar de
wet biedt de mogelijkheid hiervan af te wijken) een leerstraf als hoofdstraf op te
leggen. Het volgen van een leerproject wordt sindsdien expliciet in de wet genoemd als strafmodaliteit (art. 77h, lid 2c; WvSr), dit geldt voor volwassenen
niet (zie art. 9 WvSr). Hierdoor zijn de hierboven genoemde modaliteiten voor
jeugdigen nu uitgesloten.
De officier van just/tie
Zowel voor meerder- als minderjarigen geldt dat de SO VA-training als bijzondere
voorwaarde kan worden opgelegd in het kader van een sepot (art. 167 WvSv),
een kennisgeving niet verdere vervolging (art. 242 WvSr) en een transactie-aanbod (art. 74c WvSr). In deze gevallen spreekt men over toepassing van het officiersmodel.
De justitiabele
lemand kan ook vrijwillig een SO VA-training volgen. De eerste mogelijkheid hiervan is dat de rechter (conform art. 14d, lid 2 WvSr) een reclasseringsinstelling
of -ambtenaar opdracht geeft de veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van de voorwaarden. Formeel is er dan sprake van een verplicht contact
tussen reclassering en veroordeelde. Deze hulp en steun kan bestaan uit het aanbieden van een SO VA-training. Indien de veroordeelde dit weigert of als de training mislukt, dan overtreedt hij nog niet een voorwaarde als bedoeld in art. 14c
WvSr. Anders gezegd: dit heeft niet tot gevolg dat het voorwaardelijke deel van
de straf alsnog ten uitvoer zal worden gelegd. Daarom kunnen we in deze gevallen spreken van een 'min of meer' vrijwillige SOVA-training.
Ook kunnen veroordeelden in aanmerking komen voor intensieve dagtrainingsprogramma's, zoals de kwartaalcursus te Amsterdam of Cashba te Rotterdam,
en als onderdeel daarvan een SO VA-training volgen. Een andere mogelijk rheid is
de SO VA-training te volgen in het kader van detentiefasering (onderdeel dagdetentie of penitentiair programma).

Eon voorwaardelijke veroordeling ken eventueel gecombineerd warden met het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte lwerkstraf I. De SOVA-training ken volgens de wet niet in dit
kader look niet gedeeltelijk) warden ondergaan.

Het op deze wijze opleggen van een leerstraf is niet onomstreden. Bteichrodt 11994) stelt: "Het
opleggen van dit snort alternatieve sancties in het kader van eon voorwaardelijke veroordeling valt
moeilijk te rijmen met de in de hteratuur algemeen aanvaarde grens die het legaliteitsbeginsel stelt
aan het opleggen van bijzondere voorwaarden".
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lndien een SO VA-training wordt opgelegd dan is het noodzakelijk (Hazewinkel-Suringa/Remmelink, 1994) dat de veroordeelde zich bereid verklaart de genoemde
leerstraf te ondergaan. Vooraf moet de geschiktheid van de verdachte onderzocht
worden 6 . lmmers, daar waar justitie "niet geequipeerd - noch gelegitimeerd - is
om allerlei vormen van interventie naar aanleiding van een strafbaar feit zelf te
realiseren" (Van de Pol, 1993), worden ook andere instanties betrokken bij (advisering voor) de oplegging en executie. Voor minderjarige delinquenten geldt dat
vanuit de "kinderdriehoek" 7 het voorstel komt om SOVA te volgen, waarna advocaat en coordinator een concreet aanbod doen aan de officier en vervolgens kinderrechter; voor meerderjarige verdachten komt het aanbod van de reclassering.
Het lijkt interessant om na te gaan met welke frequentie deze juridische wegen,
waarlangs een SO VA-training kan worden opgelegd, in de praktijk worden toegepast.

1.1.2 Doelgroep en inhoud
Doel van de SOVA is om mensen sociaal competent te maken, dat wil zeggen dat
"de problemen van de jongere beschouwd worden als een onbalans tussen de taken waarvoor de jongere wordt geplaatst en de vaardigheden van de jongere"
(Van der Veer e.a., 1992). In die zin, omdat als oorzaak van het gebrek aan vaaNdigheden wordt uitgegaan van factoren binnen de persoonlijkheid van de veroordeelde, kan deze vorm van taakstraf geplaatst worden in het tekorten model (Bartels,-1986; Van der Laan, 1987).
Doelgroepen zijn minder- en meerderjarige delinquenten, die gedragstekorten
hebben op het alledaagse functioneren en van wie de indruk bestaat dat het delinquent gedrag onder meer veroorzaakt wordt door een tekort aan sociale vaardigheden. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die een tekort hebben aan sociale vaardigheden, maar ook om mensen die ze op het cruciale moment niet kunnen aanwenden. Ter identificatie van de juiste doelgroep is door het Paedologisch
Instituut een aantal criteria ontwikkeld die middels de volgende begrippen het
best omschreven kunnen worden: criminele status (bij voorkeur een ernstig te nemen), sociale ondersteuning (in welke mate kan de delinquent terug vallen op
mensen in zijn omgeving), en evidente vaardigheidstekorten of ontwikkelingsachtergronden. Bij dit laatste wordt gedacht aan tekorten en achterstanden op cognitief, emotioneel of sociaal gebied die het zelfstandig functioneren problematisch
maken. Voorbeelden zijn chronische schulden, problemen met instanties, verwaarlozing van hygiene, uiterlijk en gezondheid. Uitgesloten zijn mensen met:
- evidente symptomen van psychopathologie;

Uit Circulaire Juridisch kader Taakstraffen. Ministerie van Justitie (26-04-1994).
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Deze mogelijkheid tot informeel overleg tussen kinderrechter, kinderofficier en de Raad voor Kinderbescherming is sinds 1-9-'95, als gevolg van nieuwe wetgeving, vervangen door overleg tussen de laatste twee.

5

- een zodanig ernstige verslaving dat het volgen van de training, alsook het in
de praktijk brengen van het geleerde tijdens de training, niet als realistisch kan
worden gezien;
- een binnenkort te verwachten verhuizing of opname;
- een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Voor de indicatiestelling hoeft men niet therapeutisch geschoold te zijn. Het gaat
in principe om concrete, observeerbare gedragingen en kenmerken.
De SOVA-training bestaat in het algemeen uit 8 bijeenkomsten van 1,5 a 2 uur
(te volgen binnen een periode van drie a vier maanden). Mensen kunnen veel
sociale vaardigheden hebben, om hier enige orde in aan te brengen wordt een
onderscheid gemaakt in vijf categorieen vaardigheden (de zogeheten schijf van
vijf) en eon centrale categorie (Van der Veer e.a., 1992). Aan de hand daarvan
worden lacunes in het sociaal vaardig zijn vastgesteld. Deze vijf categorieen zijn:
- zelfverzorging (hygiene, uiterlijke verschijning, voedingspatroon etc.);
- vaardigheden van alledag (gebruik maken openbare gelegenheden, brieven
schrijven, kledingonderhoud en -reparatie, met geld omgaan etc.);
- werk en studie (informeren over studiemogelijkheden, met gereedschap kunnen omgaan, solliciteren, tijdsplanning etc.);
- omgaan met anderen ( meedoen aan een gesprek, op tijd komen, excuses maken, tafelmanieren, omgang andere sekse etc.);
- vrijetijdsbesteding (tegen verlies kunnen, je tijd plannen om leuke dingen te
kunnen doen, kunnen lezen etc.).
Als centrale categorie wordt zelfbepalingsvaardigheden (zelfobservatie, het bepalen van een norm, zelfevaluatie, zelf versterken of afzwakken) gebruikt.
Het trainingsmodel is in vijf fasen onderverdeeld te weten:
- kennismaken: hiervoor is een checklist gemaakt opdat alle onderwerpen,
waarover informatie nodig is, in het gesprek aan de orde komen.
- informatie verzamelen: in deze fase wordt aan de hand van de weekkaart (beschrijving van een doorsnee-week van de deelnemer), observaties uit de
eerste en tweede hand, wenskaart en levenslijn de onderwerpen geselecteerd
waaraan in de training aandacht besteed zal gaan worden.
- informatie analyseren: hierbij wordt gebruik gemaakt van de SAKA-analyse
(Situatie, Alternatieven, Konsekwenties en Aktiemogelijkheden), een analysemethode uit de gedragstherapie. In deze analyse wordt bepaald wat de probleemgebieden zijn, welke gedragingen ontbreken en welke factoren verantwoordelijk zijn voor het inadequate gedrag. Vervolgens wordt geanalyseerd
welke nieuwe gedragingen het best geleerd kunnen worden en wordt er nagegaan welke factoren dit leerproces gunstig danwel ongunstig zouden kunnen
beInvloeden.
- voorstel doen: de in de vorige fase verrichte analyse wordt in de vorm van
een aanbod aan de persoon voorgelegd, waarna deze kiest welke onderwerpen zuIlen worden behandeld.
- trainen: tijdens de training worden de problemen Oen voor den behandeld.
Daarbij worden meerdere technieken gebruikt, zoals: gedragsoefening, probleem-oplossen (herkennen van het probleem dat de oplossing in de weg
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staat), taakverlichting (probleem terugbrengen tot deel-problemen, die wel oplosbaar zijn; concrete adviezen). Meer algemene methodieken zijn: feed-back
geven (positief en negatief), communicatie (actief en direct), potlood en papiertraining, discriminatietraining 8 en het model van Schacht. Ook vindt een
bespreking van het gepleegde delict pleats. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht en de trainingen zijn vooral gericht op het laten
oefenen van gedrag en niet zozeer op het bespreken van gedrag of het houden van therapeutische sessies.
Teneinde de trainingen te kunnen geven, moeten medewerkers van de Reclassering (meerderjarigen) of gezinsvoogdij-instellingen (minderjarigen) een door het
Paedologisch Instituut gegeven cursus (Van der Veer, e.a., 1992) met succes
hebben afgesloten. Geslaagden ontvangen een licentie, die jaarlijks verlengd dient
te worden. Een voorwaarde voor verlenging is dat minstens twee trainingen per
jaar zijn gegeven.
Over het effect van de SOVA is van meerderjarigen niets en van minderjarigen
weinig bekend. Vreeman (1992) heeft een onderzoek in Groningen uitgevoerd tijdens de experimentele periode. Haar conclusie is dat veel leerdoelen worden bereikt, dit geldt echter in mindere mate voor druggebruikers. Ook ten aanzien van
de recidive zijn de resultaten positief. Echter, in dit onderzoek werd met een andere vorm van SOVA gewerkt (het zgn. Groningse model) en het onderzoek telde
slechts 18 proefpersonen, waarvan 8 regelmatig drugs gebruikten. Van der Laan
(1991) beschrijft alle vormen van alternatieve sancties bij jeugdigen en komt tot
vergelijkbare conclusies. "De alternatieve sanctie voor jeugdigen is niet meer weg
te denken, ondervindt brede ondersteuning en is veelbelovend in haar potentie
delinquent gedrag te doen verminderen, althans de kans op nieuwe justitiele contacten te doen afnemen." Wel stelt hij vraagtekens bij het hoe en waarom van
de effecten en concludeert hij dat de pedagogische kenmerken niet voldoende uit
de verf komen. Dat zou volgens hem ook kunnen betekenen dat het positieve
effect veroorzaakt wordt door het achterwege laten van de traditionele afdoeningswijze.
Buitenlands onderzoek (beschreven in Belksma, 1993) laat zien dat in Duitsland nog geen effect is aangetoond (dit heeft geleid tot een andere opzet van de
training). In Canada is een positieve verandering in gedrag en attitude geconstateerd, waarbij het effect voor first offenders vaker positief (57%) is dan voor
recidivisten (38%).

1.2

Probleemstelling en vraagstelling

In het kader van de discussie over uitbreiding van het aantal taakstraffen is er behoefte aan een evaluatie van de bestaande vormen van taakstraffen. Daarbij blijkt

Hiermee wordt niet bedoeld een training om discriminerend gedrag tegen te gaan, doch om hoofden bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden.
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er behoefte te bestaan aan informatie over de aantallen gegeven trainingen, de
deelnemers, de uitvoeringspraktijk, het effect en de beeldvorming. Dit leidt tot
de volgende onderzoeksvragere:
1. Hoeveel sociale vaardigheidstrainingen worden als taakstraf opgelegd?
2. Bij welke soorten delicten wordt de sociale vaardigheidstraining opgelegd?
3. Wat zijn de algemene kenmerken van de delinquent?
4. In welke context wordt de sociale vaardigheidstraining toegepast; wordt het
als afzonderlijke straf opgelegd of in combinatie met (een) andere straf(fen)?
5. Hoe is de uitvoeringspraktijk en hoe is de feitelijke inhoud van de trainingen?
Zijn er verschillende methodieken waar te nemen? Voldoet de uitvoering aan
minimum kwaliteitseisen t.a.v. de inhoud, uitvoering, controle op deelname,
mate waarin de afloopberichten overeenkomen met wat er op de training gebeurt etc.?
6. Wie stelt hoe een tekort aan sociale vaardigheden vast bij de delinquent/deeInemer in spe en waarom?
7. Wat zijn de effecten van de sociale vaardigheidstraining; wat zijn de beoogde
doelen en hoe worden deze gehaald? Worden de sociale vaardigheden verbeterd van de deelnemer? Is het mogelijk om hierbij recidive te betrekken?
8. Wat is de beeldvorming bij de rechterlijke macht, trainers, coOrdinatoren taakstraffen en delinquenten/deelnemers?
9. Zijn er aanwijzingen te geven om de landelijke sturing te verbeteren.
Gezien de bovenstaande vragen ligt het uitvoeren van een beschrijvend onderzoek voor de hand. Dit type onderzoek wordt ook wel exploratief genoemd en dat
betekent dat er geen vooraf geformuleerde hypotheses getoetst worden. Teneinde deze vragen - die betrekking hebben op de situatie bij zowel meerder- als minderjarigen - te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk om verschillende informatiebronnen te raadplegen. Hieronder zal eerst per vraag aangegeven worden
op welke wijze een antwoord kan worden gegeven.

1.3

Onderzoeksopzet

Per hierboven genoemde vraag wordt hieronder in grove lijnen uiteengezet op
welke wijze de gegevens zullen moeten worden verzameld. Bij de beschrijving
van de resultaten zal meer gedetailleerd worden verantwoord op welke wijze het
(deel-)onderzoek en de materiaalverzameling feitelijk is uitgevoerd.
Vraag 1. Aantallen trainingen
Hoeveel SOVA's er worden gegeven was niet exact bekend. Voor minderjarigen
beschikte de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie (DPJR) over een landelijke registratie. Uit een verslag van de
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NFR (1993; nu Reclassering Nederland) blijkt dat er in 1992 10 door de aangesloten verenigingen 230 trainingen zijn verzorgd, waarvan 70 in het kader van een
taakstraf, 56 in het kader van hulpverlening intramuraal en 96 als hulpverlening
extramuraal. De gegevens over LdH en CAD (nu NeVIV) zijn niet compleet (gezamenlijk 34, waarvan 27 als taakstraf).
•De benodigde informatie zal via een telefonische enqu8te worden opgevraagd
bij de betreffende instanties in alle arrondissementen. Voor wat betreft meerderjarigen dienen de gegevens opgevraagd te worden bij de betrokken reclasseringsinstellingen. Bij de minderjarigen kan gebruik gemaakt worden van de (landelijke)
registratie op het Ministerie van Justitie.
Periode van onderzoek: 1991-1994.
Vraag 2, 3 en 4. Soort delictenlKenmerken deelnemersIToepassingscontext
De vragen 2, 3 en 4 laten zich gecombineerd beantwoorden. Daarbij kan gebruik
gemaakt worden van dossiergegevens. Daartoe worden in ongeveer de helft van
de arrondissementen 11 registratieformulieren bij de BAS-sen 12 en de reclassering geanalyseerd. Daarnaast worden de bij de dossiers behorende vonnissen
opgevraagd. Gegevens die geanalyseerd worden, zijn: leeftijd, geslacht, opleiding
en SES, welke problematiek, etniciteit, regio en plaatsgrootte, soort en ernst
delict, in welke setting (zelfstandig of als onderdeel) gevolgd en met/zonder
succes (afloopbericht).
Periode van onderzoek: 1994.
Vraag 5. Uitvoeringspraktijk
Deze vraag richt zich op de daadwerkelijk gegeven trainingen. Hiervoor zijn interviews met trainers noodzakelijk. Het gaat hierbij onn vragen als:
In hoeverre wordt het model van het Paedologisch Instituut gevolgd? Wat is
de feitelijke inhoud en de methodiek? Wat is de totale duur van de training? Over
welke hulpmiddelen kan men beschikken?
Wie geven het en over welke kwalificaties beschikken zij? Welke kwaliteitseisen worden door de trainer gesteld t.a.v. uitvoering (en wijken deze af van die
van het P.I.) en hoe worden deze bewaakt? In hoeverre is er overleg tussen
coordinator en trainer. Is er een eindgesprek van deelnemer met coordinator?
Hoe staat het met de motivatie van de deelnemers? Hoe wordt de controle op
deelname uitgevoerd? Is er een waarschuwingenbeleid? Wat gebeurt er bij niet.
verschijnen, wat bij te laat komen, wat bij onder invloed verschijnen, bij ziekte?
Mogelijkheid tot bijsturing onderweg, praktijk met betrekking tot afloopberichten

10 Meer recente gegevens waren bij de start van het onderzoek niet beschikbaar. Aangenomen mag
worden dat het aantal SOVA's de laatste jaren sterk is toegenomen.
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In het vervolg worden deze 'onderzoeksarrondissementen' genoemd. Ze zijn geselecteerd op
grond van grootte, regionale spreiding en aantallen trainingen. Het gaat om Almelo, Amsterdam,
Assen, Den Bosch, Dordrecht, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

12

In dit rapport wordt de terminologie aangehouden zoals die ten tijde van de onderzoeksperiode
gebruikelijk was.

9

(wie vult in op basis van welke informatie en welke criteria), eventueel vervolg
op een niet-gelukte SOVA.
Aan trainers zal gevraagd worden deze vragen te beantwoorden aan de hand van
de vijf meest recent gegeven trainingen.
Periode van onderzoek: 1995.
Vraag 6. Selectie
Wie bepaalt of doet het voorstel welke mensen in aanmerking komen en op grond
van welke criteria? Bij de minderjarigen wordt door de advocaat, samen met de
coordinator een voorstel gemaakt, dat als aanbod aan de officier van justitie
wordt voorgelegd'. In principe kunnen de criteria die bij de selectiebeslissing
zijn gehanteerd via interviews met coOrdinatoren achterhaald worden.
Bij meerderjarigen kan de werkwijze per arrondissement verschillen. Een belangrijk element is daarbij het moment waarop de reclassering c.q. het BAS wordt
ingeschakeld. Via coordinatoren wordt achterhaald op welk moment en om welke
reden een SOVA geindiceerd was. Hierbij kan tevens meer gedetailleerde informatie over de toepassingscontext worden verkregen en over de omrekening. In hoeverre komt een SOVA in de plaats van Oan maand onvoorwaardelijk en in het geval van een vrijwillige SOVA, leidt dit tot een vermindering van het aantal te werken uren?
Het ligt in de bedoeling om over de trainingen die in vraag 5 zijn onderzocht
informatie van de coordinatoren op te vragen. Daarbij zal tevens nagegaan worden wat de reactie is van het OM op een negatief afloopbericht.
Periode van onderzoek: 1995.
Vraag 7. Effecten
Welke werkdoelen en eisen (aan deelnemer) worden gesteld en hoe worden deze
geregistreerd en geevalueerd? Deze vraag kan worden beantwoord door middel
van interviews met de deelnemers en de interviews met de trainers, waarin zij
informatie hebben verschaft over de laatste vijf trainingen die zij hebben gegeven.
De centrale vraag of de sociale vaardigheden van de deelnemer zijn verbeterd,
zal op de volgende manieren worden aangepakt. Door het onderzoeksbureau E
& M Syntax is een instrument ontwikkeld voor het beoordelen van sociale vaardigheden. Dit instrument was in eerste instantie bedoeld voor gebruik in residenbele settingen, maar is naderhand aangepast voor gebruik in ambulante omgeving. In het onderzoek zal deze vragenlijst aan het begin en het eind van de
SO VA-training door de trainer en de deelnemer worden ingevuld.
Bovendien zal de deelnemers . gevraagd worden (een deel van) het Standaard
Reactie Instrument (SRI) in te vullen (Rink cs.,1989). Het gaat daarbij steeds om
situaties waarin een sociale grens verdisconteerd is. De geenquOteerde moet
aangeven:
- wat men allemaal zou kunnen doen in zo'n situatie
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In de 'kinderdriehoek' wordt in feite aide mogelijkheid tot earl alternatieve strat geopperd. Reconstructie achteraf van dit overleg stuit onderzoektechnisch op grote bezwaren.
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- wat men zelf zou doen in zo'n situatie
- waarom men dat zou doen
Van de geenqueteerde wordt informatie verkregen over wat zijn houding is ten
opzichte van sociale grenzen. Gemeten wordt hoeveel reactiemogelijkheden men
kent, welke de voorkeur heeft (een grensoverschrijdende of niet) en welke motieven men daarvoor aandraagt. Onderzocht zal worden of het aantal gekende reactiemogelijkheden na een SOVA-training toeneemt en of men minder grensoverschrijdende keuzes maakt.
Periode van onderzoek: 1995.
Daarnaast wordt ook eventuele recidive van de deelnemers in het onderzoek
betrokken. Nagegaan zal worden in hoeverre de deelnemers, die in 1992 een training hebben gevolgd, in een periode van twee jaar na afloop van de training hebben gerecidiveerd. Daarnaast zal worden onderzocht of deze jongeren bij de Raad
voor Kinderbescherming en reclassering bekend zijn doordat er na de SOVAtraining nog een vroeghulpcontact is geweest. De recidivecijfers van de deelnemers zullen afgezet worden tegen uit de literatuur bekende recidivecijfers van
vergelijkbare categorieen.
Periode van onderzoek: 1992-1994.
Vraag 8. Beeldvorming
Hierbij gaat het om verschillende categorieen te interviewen personen: rechters,
officieren van justitie, coordinatoren, trainers en deelnemers.
In de beeldvorming gaat het om zaken als het strafkarakter, de beleving door
de deelnemers, het gepercipieerde nut van de training, de investering in tijd en
geld (zowel door de overheid als door de deelnemers) en het draagvlak bij de 'beslissers' (houding ten opzichte van de training en gedrag, tot uiting komend in
aantal opgelegde, gevorderde of voorgestelde SO VA's).
Eerst zullen de deelnemers hierover geInterviewd worden en vervolgens de
'beslissers', waarbij we bovendien de informatie uit de interviews met deelnemers aan de beslissers zullen voorleggen. Rechters, officieren en coordinatoren
zijn verder gevraagd op welke doelgroep SOVA-trainingen gericht zijn.
De benodigde informatie zal verzameld worden via interviews met deelnemers,
trainers en coordinatoren. Voor wat betreft de beeldvorming bij rechters en officieren zal een enquOte gehouden worden bij 19 respondenten uit elke categorie.
Afhankelijk van de wens van de geInterviewde zal deze enquete mondeling dan
wel telefonisch worden afgenomen.
Periode van onderzoek: 1995.
Vraag 9. Verbetering sturing
Er zal een analyse plaats vinden van de verschillen tussen arrondissementen waar
veel en waar weinig SO VA's gegeven worden. Op basis van deze analyse en de
uitkomsten van het effecten-onderzoek is het mogelijk vast te stellen of SOVA
aan de doelstellingen beantwoordt en, indien dit een positief antwoord oplevert,
hoe het volume aan SO VA's uit te breiden valt zonder verlies aan kwaliteit. Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan een verfijning van de selectiecriteria
en aan methoden om verwijzing te vergemakkelijken.
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Hoofdstuk 2

Aantallen SOVA-trainingen
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aantal individuele sociale
vaardigheidstrainingen dat in de periode van 1991 tot en met 1994 gegeven is.
Daartoe zijn de reclasseringsinstellingen in alle arrondissementen benaderd met
het verzoek deze aantallen op te geven. Bij de minderjarigen konden deze gegeyens via de Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministe-•
rie van Justitie worden verkregen l . In de praktijk bleek dat bij het Leger des
Heils en het NEVIV zeer weinig opgelegde individuele sociale vaardigheidstrainingen gegeven worden (minder dan 10 in totaal in 1994). Deze gegevens zijn daarom niet opgenomen in onderstaand verslag.
De aantallen sociale vaardigheidstrainingen bij de Reclassering zijn op verschillende manieren verzameld:
- In januari en begin februari is contact opgenomen met de unitmanagers en/of
met de 'reclasseringswerkers met taakstraffen in hun pakket' van de verschillende arrondissementen. Daarbij werd gevraagd of het aantal opgelegde en
het aantal vrijwillige sociale vaardigheidstrainingen dat in de periode '91-'94
gegeven is, achterhaald kan worden. In veel arrondissementen was informatie
over '91 en '92 niet meer beschikbaar. Er was meestal wel informatie over
'93 en '94.
- Reclassering Nederland 2 heeft in 1992 een evaluatie gehouden over de aantallen SOVA-trainingen die gegeven werden in '91 en '92. (NFR, 1992).
- Het directieteam van Reclassering Nederland heeft in februari 1995 de aantallen afgeronde leerstraffen over 1994 opgevraagd bij de verschillende arrondissementen. Uit deze gegevens over de leerstraffen kon ook het aantal SO VA's
dat in 1994 gegeven werd, worden gedestilleerd.

2.1

Ontwikkeling in aantallen

De cijfers over de aantallen gegeven SOVA-trainingen moeten, met name voor
de meerderjarigen, met enige voorzichtigheid gehanteerd worden. Helaas is er
geen landelijke registratie van het aantal aan meerderjarigen gegeven SOVA-trainingen voor 1993. In het kader van het onderzoek is, zoals gezegd, voor de jaren
1991-1994 bij de verschillende units informatie opgevraagd. Wanneer deze gegeyens naast die van Reclassering Nederland worden gelegd, blijkt er sprake van
een aantal verschillen. In sommige arrondissementen zijn in het kader van dit
onderzoek meer opgelegde SOVA's opgegeven dan destijds aan Reclassering Nederland, en in anderen arrondissementen zijn juist minder trainingen opgegeven

Met dank aan de heer C. Oppenheimer.
2

In het vervolg wordt gesproken van Reclassering Nederland. Voor 1995 werd de afkorting NFR
(Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen) gebruikt.

dan aan de andere partijen. Enkele factoren die deze verschillen kunnen verklaren, zijn:
- Reclassering Nederland heeft gevraagd naar het aantal afgeronde trainingen,
de onderzoekster heeft gevraagd naar het aantal gestarte trainingen. Het aantal afgeronde trainingen zou logisch gezien lager moeten liggen. Oat is echter
niet altijd het geval.
- Reclassering Nederland heeft in 1992 de informatie verzameld over '91 en
'92 en de onderzoekster vroeg pas in 1995 am de aantallen SOVA's van '91
en '92.
- Reclassering Nederland heeft in februari '95 am de aantallen SOVA's van
1994 gevraagd, terwijI de onderzoekster dat in januari '95 deed. De meeste
arrondissementen zaten in januari nog midden in de reorganisatie.
- Het niet uniform hanteren van de definitie wat een opgelegde SOVA-training
is. Bijvoorbeeld een zogenaamde 14d training (in het kader van hulp en steun
door de reclassering) wordt door het ene arrondissement wel en door het
andere niet als een opgelegde training beschouwd.
De vermelde cijfers zijn de cijfers zoals die aan de onderzoekster zijn opgegeven,
omdat daarbij steeds dezelfde definitie is gehanteerd en deze cijfers bovendien
een keer ter controle naar de betrokkenen opgestuurd zijn.
Wat betreft de minderjarigen doen zich dergelijke problemen niet voor. Aileen
voor het arrondissement Den Haag - overigens geen onderzoeksarrondissement ontbreken de gegevens over 1992. Daarvoor is het rekenkundig gemiddelde van
de jaren 1991 en 1993 genomen. In tabel 2.1 staan de aantallen vermeld voor
respectievelijk de minderjarigen in alle arrondissementen, de minderjarigen in de
onderzoeksarrondissementen, de opgelegde en vrijwillige trainingen voor meerderjarigen in de onderzoeksarrondissementen en alleen de opgelegde trainingen
voor meerderjarigen in de onderzoeksarrondissementen.
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Tabel 2.1 Ontwikkeling in aantal SOVA-trainingen.
1991

1992

1993

1994

Minderjarigen Nederland 3

287

312

389

440

Minderjarigen onderzoeksarrondissementen

171

209

248

256

Meerderjarigen onderzoeksarrondissementen (opgelegd en vrijwillig)

56

99

140

113

Meerderjarigen onderzoeksarrondissementen (opgelegd)

31

58

81

80

Dezelfde gegevens zijn hieronder in grafiek 1 (pag. 16) weergegeven.
Welke conclusies kunnen er getrokken worden over de ontwikkeling in het aantal
SOVA-trainingen? Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen minderjarigen en meerderjarigen.

2.2

Ontwikkelingen bij meerderjarigen

Bij de meerderjarigen 4 is er (in de onderzoeksarrondissementen 5 ) sprake van een
toename, van 31 in 1991 verplichte trainingen naar 80 in 1994. Een toename
met 158 procent mag veel lijken, maar absoluut gezien gaat het (nog steeds) niet

3

In 'Taakstraffen', een kwartaaluitgave van het Projectbureau Taakstraffen van het Ministerie van
Justitie, no. 2 staat een overzicht (pag. 8) van de leerstraffen voor minderjarigen in 1994. In dit
overzicht worden 244 SOVA-trainingen genoemd, waarvan er 59 (24%) zijn mislukt. Deze
aantallen zijn aanzienlijk lager dan de door het Ministerie van Justitie verstrekte gegevens.

4

Zoals in de tekst al is aangegeven, is bij de meerderjarigen in principe uitgegaan van de zelf
verzamelde gegevens. De gegevens van Reclassering Nederland zijn (nog) onvollediger, 1993
bijvoorbeeld ontbreekt daar geheel. Bovendien is de verschillende arrondissementen gevraagd de
opgestuurde gegevens te controleren. Toch zal duidelijk zijn dat de wijze waarop door de reclassering aan dossiervorming wordt gedaan, het verrichten van onderzoek zeer bemoeilijkt, zo niet
vrijwel onmogelijk maakt. Overigens is het zo dat in de onderzoeksarrondissementen waar in
bepaalde jaren de gegevens van ontbreken, ook volgens de gegevens van Reclassering Nederland
(vrijwel) geen (verplichte) trainingen zijn gegeven.

5

De onderzoeksarrondissementen zijn steeds met een * gemarkeerd.
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Grafiek 1. Ontwiklceling in aantal trainingen
SOVA-tiainingen bij minderjarigen en meerderjatigen
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om grote aantallen. Bovendien blijkt dat het hoogste aantal trainingen al in 1993
is bereikt. De gegevens voor alle arrondissementen - die echter minder betrouwbaar zijn - wijzen er eveneens op dat het plafond van ongeveer 140 trainingen per
jaar bij de meerderjarigen in 1993 al werd bereikt. Gezien de geringere aantallen
bij meerderjarigen valt er niet zoveel te zeggen over ontwikkelingen in aantallen
per arrondissement (zie Bijlage 2). Wel valt op dat in een aantal arrondissementen
vrijwel geen trainingen warden gegeven. Met 1994 als uitgangspunt blijkt uit de
cijfers dater in Assen (*), Groningen (*), Arnhem en Leeuwarden relatief weinig,
en in den Haag helemaal geen trainingen gegeven worden. Opvallend is de geringe toepassing in het hofressort Leeuwarden. Wat verder opvalt, is dat het aantal
vrijwillige trainingen na 1993 sterk terugloopt. Dat geldt zowel voor de onderzochte als voor de overige arrondissementen. Een verklaring hiervoor is op dit
moment niet te geven.

2.3

Ontwikkelingen bij minderjarigen

Vanaf 1991 is er bij minderjarigen een opgaande trend te bespeuren voor het
aantal gegeven trainingen. In 1991 warden 287 trainingen gegeven, in 1994 zijn
dat er 440; een stijging met 53%. In de onderzochte arrondissementen is die
stijging iets minder. Daar valt een toename van 171 naar 256 trainingen (50%)
waar te nemen.
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Per afzonderlijk arrondissement bekeken (zie Bijlage 3), valt op dat het algemene beeld genuanceerd moet worden. Van een duidelijke stijging is sprake in
Amsterdam (*), Assen (*), Den Bosch (*), Breda, Den Haag, Haarlem, Rotterdam
(*) en Zutphen. Een duidelijke daling in het aantal trainingen valt te zien in Maastricht (*) en in Roermond. Bij de overige arrondissementen is er sprake van stabilisatie. Opvallend is dat vooral in de grotere arrondissementen het aantal trainingen sterk is gestegen. Eveneens opvallend is dat in Alkmaar (praktisch) geen
trainingen voor minderjarigen worden verzorgd, terwijI in het naburige Haarlem
in 1994 zelfs meer trainingen werden gegeven dan in Amsterdam.

2.4

Het relatieve aandeel per arrondissement

In het voorgaande is voor minderjarigen en voor meerderjarigen het absolute
aantal trainingen per arrondissement behandeld. Of er sprake is van een meer of
minder grote populariteit van de SOVA-training hangt uiteraard ook af van de
grootte van het arrondissement. Daarom zijn de verschillende arrondissementen
op rangorde van grootte gezet en deze rangorde is vergeleken met de rangorde
van het aantal SOVA-trainingen dat in 1994 is gegeven. Dat levert het volgende
beeld op.
Bij de meerderjangen scoren Den Bosch, Arnhem, Rotterdam en Groningeni
lager dan verwacht en worden in Den Haag geen trainingen opgegeven. In Breda,
Roermond, Almelo, Dordrecht en Haarlem worden in 1994 in verhouding tot hun
grootte relatief meer trainingen opgelegd aan meerderjarigen. Maastricht, Zutphen, Zwolle, Middelburg, Amsterdam, Alkmaar, Utrecht, Leeuwarden en Assen
zitten ongeveer op het te verwachten niveau.
Bij de minderjangen worden in de arrondissementen Den Bosch, Maastricht,
Almelo, Alkmaar en Groningen minder trainingen gegeven dan op grond van de
arrondissementsgrootte verwacht kan worden. Dordrecht, Haarlem, Utrecht,
Leeuwarden en Assen scoren duidelijk hoger wat betreft het relatieve aantal
SOVA-trainingen. De overige arrondissementen zitten ongeveer op het niveau dat
met hun grootte overeenkomt.
Voor minderjarigen en meerderjarigen tezamen lijkt het erop dat in Den Bosch
en Groningen de SOVA-trainingen minder populair zijn. In Dordrecht en Haarlem
lijkt de SO VA-training relatief populair.

Deze gegevens laten hoogstens analyses op ordinaal niveau toe. Om de rangorde op het punt van
arrondissementsgrootte te bepalen, is uitgegaan van het totaal aantal door het OM afgedane
zaken. De gegevens zijn ontleend aan het jaarverslag van het OM over 1990. De volgorde van
klein naar groot is dan Assen, Leeuwarden, Middelburg, Zwolle, Dordrecht, Roermond, Zutphen,
Almelo, Groningen, Alkmaar, Maastricht, Breda, Haarlem, Utrecht, Arnhem, Den Haag, Den
Bosch, Rotterdam en Amsterdam. Om te kunnen zeggen, of er sprake is van relatief veel of
weinig trainingen, zijn de arrondissementen eveneens op volgorde gezet van het aantal gegeven
trainingen. Er wordt van relatief veel of weinig gesproken wanneer het verschil tussen beide
rangordes minstens drie plaatsen bedraagt.
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Hoofdstuk 3

De dossier-analyse
3.1

lnleiding

In het tweede deelonderzoek is een dossier l -analyse uitgevoerd om antwoord te
krijgen op de volgende onderzoeksvragen:
- bij welke soorten delicten wordt de sociale vaardigheidstraining opgelegd?
- wat zijn de algemene kenmerken van de delinquent?
- in welke context wordt de sociale vaardigheidstraining toegepast; wordt het
als afzonderlijke straf opgelegd of in combinatie met (een) andere straf(fen)?
In Bijlage 7 staat beschreven welke gegevens uit de dossiers zijn overgenomen
en de problemen die zich hebben voorgedaan bij het opsporen van de dossiers.

3.2

De resultaten

Bij de reclassering zijn 76 dossiers geanalyseerd, waarvan 39 uit 1993 en 37 uit
1994. Daarnaast zijn er 121 dossiers bij de BAS-sen van de Raden voor de Kinderbescherming onderzocht. Hieronder worden de resultaten van de analyses kolomsgewijs (linkerkolom de meerderjarigen, rechterkolom de minderjarigen) weergegeven. Daarbij zullen de hierboven geformuleerde vragen als leidraad dienen.
Ten behoeve van de leesbaarheid wordt hier in meer beschrijvende zin de resultaten vermeld. Bij het berekenen van de percentages zijn de onbekende scores
buiten beschouwing gelaten. In Bijlage 4 vindt de cijfermatige verantwoording
plaats, dat wil zeggen dat aldaar de scores op alle variabelen vermeld staan.

ad A Bij welke soorten delicten wordt de sociale vaardigheidstraining opgelegd?
Type delict

MEERDERJARIGEN
Van de 75 personen waarover informatie in de dossiers aanwezig was,
heeft de helft (N =37) een delict gepleegd. Elf mensen hebben twee delicten gepleegd, 3 delicten zijn door 8
mensen gepleegd, en 19 mensen hebben meer dan 3 delicten gepleegd.
Vrijwel alle type delicten komen aan
bod. De extremen zijn; een graffiti-

MINDERJARIGEN
lets minder dan de helft (54 van de
119) van de minderjarigen heeft 1 delict gepleegd. Twee en drie delicten
zijn respectievelijk door 25 en 22 jongeren gepleegd en 18 hebben meer.
dan 3 delicten gepleegd. Welk delict
hebben de jongeren gepleegd die hebben geleid tot het volgen van een SOVA-training? Ook hier een grote varia-

Het betreft de dossiers die door de reclassering dan wel BAS (Raad voor de Kinderbescherming)
over de deelnemer worden bijgehouden.

'

specialist en een poging tot moord
(1,5 jaar onv. gev. straf). Zij die 1
delict hebben gepleegd, 'beperkten'
zich tot:

tie: van diefstal van een paar lege
kratten tot en met doodslag komen
voor. Voor de jongeren die 1 delict
hebben gepleegd, worden de volgende
typen delicten genoemd:

diefstal, inbraak, heling
diefstal met geweld
mishandeling
zware mishandeling
bedreiging met geweld
zedendelicten
ongeoorl. afw. mil . dienst
brandstichting

diefstal, inbraak, heling
23
diefstal met geweld
11
mishandeling
8
zware mishandeling, doodslag 4
4
gez. openlijke geweldpleging
bedreiging met geweld
2
zedendelicten
1
vernieling
1

12
10
5
4
2
2
1
1

Plegers van 2 delicten hielden zich
bezig met:
alleen vermogensdelicten
5
alleen geweldsdelicten
2
graffiti
2
zowel vermogen als geweld
1
vermogen en brandstichting
1

Drie delicten:
alleen vermogen
alleen geweld
vermogen en geweld
verm., brandst., rijden o.i.

2
2
2
1

Van de 19 veelvuldige plegers hebben
16 alleen vermogensdelicten en 3 alleen opiumdelicten gepleegd.

Plegers van 2 delicten:
alleen vermogensdelicten
7
alleen geweldsdelicten
5
7
zowel vermogen als geweld
2
vermogen en opium
geweld en brandstichting
2
1
vermogen en brandstichting
geweld en zeden
1
One delicten:
alleen vermogensdelicten
9
alleen geweldsdelicten
3
zowel vermogen als geweld
8
vermogen en verkeer
1
1
alleen zeden
Van de 18 veelvuldige plegers hebben
8 alleen vermogensdelicten gepleegd,
2 alleen geweldsdelicten en 8 een
combinatie van beide.

SCHADE
De schade is in de meeste gevallen
onbekend (73%). De wel bekende
schade is in het algemeen aan de lage
kant, vrijwel alle schadebedragen liggen beneden de f 1.500, het minimum bedrag is f 137,50 en het maximumbedrag f 10.000. Over eventueel
letsel is niets bekend.

De schade is in de meeste gevallen
onbekend. De schadebedragen vaneren nogal, namelijk van f 5 tot maximaal f 100.000 (gem. f 18.609,62,
mediaan f 1500).
Letsel wordt vier maal genoteerd en
varieert van een 'sneetje in het hoofd'
tot 'zwaar lichamelijk letsel'.

IN VERENIGING GEPLEEGD?
Een vrij groot deel van de misdrijven is

Het merendeel der misdrijven wordt
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in vereniging gepleegd, 18 maal komt
den mededader voor en 25 maal meerdere mededaders.

met anderen gepleegd, 21 maal komt
den mededader voor en 53 maal staat
in de dossiers dat er meerdere mededaders zijn.

ad B Wat zijn de algemene kenmerken van de delinquent?

Bij de algemene kenmerken van de delinquent hanteren we de volgende indeling.
De persoonlijke kenmerken (geslacht, leeftijd, woonsituatie), de criminele carriere
(aantal eerdere delicten en veroordelingen), daginvulling (werk en/of opleiding),
risicovol gedrag (drank-of druggebruik, gokgedrag) sociale ondersteuning (vaste
partner, contact met eigen ouders) en evidente vaardigheidstekorten (bijvoorbeeld
financidle problemen). Met deze onderverdeling sluiten we aan bij de indicatiestelling voor de SO VA-training, zoals die is uitgewerkt door het Paedologisch Instituut Amsterdam/Duivendrecht. Bij de bespreking van de resultaten (in deel III)
zullen wij hierop nader terugkomen.
De persoonlijke kenmerken
Onder de persoonlijke kenmerken vallen kenmerken zoals: geslacht, leeftijd, etnische afkomst, huidige woonsituatie, etc.
GESLACHT
De SO VA-training wordt vrijwel alleen
aan mannen gegeven. Zelfs al we rekening houden met het feit dat minder
vrouwen in de rechtszaal als verdachte verschijnen ( ± 10%), dan nog is
het aantal vrouwen laag (N =2; 3%).
LEEFTIJD
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 22,4 jaar. Bijna 2/3 van de
deelnemers (64%) is tussen de 19 en
22 jaar oud. Relatief weinig 18-jarigen
volgen de training (3%). Aan 10 personen boven de 25 jaar is de training
gegeven, waarvan 4 zelfs ouder dan
30 jaar zijn.
ETNISCHE AFKOMST
De etnische afkomst is bepaald op
twee manieren. Er is zowel naar geboorteland als naar etniciteit van de
ouders gekeken. Verreweg de meeste
deelnemers hebben nederlandse ouders (75%). Overige nationaliteiten
zijn de marokkaanse (12%) en de surinaamse (4%). Volgens de dossiers
volgt niemand uit de turkse gemeen-

We beginnen met het geslacht. Ook
bij de jongeren wordt de SOVA-training voornamelijk aan jongens gegeven (N=119; 98%).

De gemiddelde leeftijd is 16,8 jaar.
Opvallend is dat, naast een vrij grote
categorie 18-jarigen, ook 19- en 20jarigen de training via BAS volgen. Dit
komt doordat zij, in de periode dat
hun zaak in de ambtelijke molen zat,
volwassen zijn geworden.

Niet-nederlandse ouders heeft ongeveer de helft van de deelnemers. Hiervan is 20% geboren in Nederland.
Daarnaast is ca. 20% geboren in Marokko, komt 12% uit Suriname of de
Antillen en 10% uit Turkije.
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schap een SO VA-training.
WOONSITUATIE
De huidige woonsituatie. De meeste
wonen (nog) bij beide ouders (42%)
of zelfstandig (26%). De overigen wonen of bij een van de ouders (20%) of
bij familie (10%) en 1 persoon is in
dienst.
OPLEIDING
Met betrekking tot het opleidingsniveau valt te melden dat dit gemiddeld
aan de lage kant is. Ruim de helft
(61%) heeft het vervolgonderwijs niet
afgemaakt. Zij die dit wel hebben gedaan, volgde de helft dit op VB0-niveau en de andere helft op MAVO/
MBO-niveau.

Het merendeel (N = 68; 58%) woont
bij de ouders of bij een van de ouders
(32%); zes mensen (5%) woont bij familie; 3 in een tehuis, 2 in een pleeggezin en eon woont zelfstandig.

De meeste jongeren zitten nog op
school (N =97; 84%). Voor het merendeel betreft dit het VBO (N = 57;
63%) en MAVO/MBO IN = 26;29%).
De overigen (N =7; 8%) volgen onderwijs op HAVO/HBO-niveau.
Zij die geen opleiding meer volgen,
hebben alien de school (maximaal
MBO-niveau) niet afgemaakt. Oak hier
is de conclusie dat het niveau van de
opleiding vrij laag is.

De criminele carriers
Met criminele carriere wordt aangegeven in hoeverre de deelnemers aan de
SOVA zogeheten 'first-offenders' zijn (nog niet eerder voor delicten opgepakt of
nog niet eerder veroordeeld) of in hoeverre zij al meerdere delicten op hun naam
hebben staan en ook at eerder veroordeeld zijn.
Eerder is een overzicht gegeven van de soon delicten waarvoor de clienten vervolgd zijn. Hieronder wordt eerst behandeld of er eerdere delicten zijn gepleegd
en vervolgens of men eerder veroordeeld is.
RECIDIVE
Het merendeel van de SOVA-clienten
heeft eerder delicten gepleegd. First
offender is 32%. Ongeveer de helft
van de recidivisten heeft 1 of 2 delicten gepleegd, de overigen hebben
meerdere delicten gepleegd, waarvan
3 meer dan 10. Gaan we er vanuit dat
de mensen waarover geen informatie
aanwezig is oak first offender zijn,
dan komt het percentage first offenders uit op 45 (34 van de 76).
EERDERE VEROORDELINGEN
Er zijn evenveel personen die al dan
niet eerder zijn veroordeeld, namelijk
30 (wordt onbekend als niet veroordeeld gescoord dan is 60% niet eerder
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Een iets grater deel is first offender
(52% tegenover 48%). Nemen we
aan dat de personen waarover geen
informatie bekend is, ook first offender zijn dan wordt dit percentage 60.
Dertien personen (46%) hebben eerder een delict gepleegd, 9 personen
(32%) hebben twee delicten gepleegd
en 6 personen (21%) hebben drie of
meer delicten op hun kerfstok staan.

Tegen 21 personen (20%) is eerder
een veroordeling uitgesproken (indien
onbekend gescoord als niet eerder
veroordeeld dan is dit percentage 17).

veroordeeld). Voor 14 personen geldt
dat men eenmaal veroordeeld is, 6
personen zijn twee maal en 8 personen zijn 3 keer of vaker veroordeeld.
ALTERNATIEVE SANCTIE
Er is 18 keer (32%) eerder een alternatieve sanctie opgelegd, die voor de
helft met succes zijn afgesloten. De
oorzaken voor een mislukking waren:
de alternatief gestrafte houdt zich niet
aan de afspraken (4x), plegen van een
nieuw delict (1x) en niet op komen
dagen van de gestrafte (1x).

Hiervan is bij 9 (43%) niet bekend hoe
vaak zij eerder veroordeeld zijn, van
11 betreft het een eenmalige veroordeling en er rest dus 1 persoon die
vaker is veroordeeld.
Bij de RvK is 16 keer (19%) eerder
een taakstraf opgelegd. Bij 67 jongeren is niet eerder een taakstraf opgelegd. In 8 gevallen (67%) is er sprake
van een succes en in 4 gevallen mislukte de eerdere taakstraf, doordat: de
jongere zich niet aan de afspraken
hield (2x); het plegen van een nieuw
delict (1x) en het niet op komen dagen van de jongere (1x).

Daginvulling
Hieronder wordt verstaan op welke wijze iemand in maatschappelijke zin actief
is. Anders gezegd: werkt de betrokkene, gaat hij/zij naar school of is de desbetreffende persoon werkloos.
BEZIGHEDEN
Bijna de helft is werkloos (N = 33;
46%), 27 (38%) hebben een betaalde
baan en 9 personen volgen een dagopleiding. Van de werkenden doen 23
dit op ongeschoold niveau, geschoolde arbeid komt drie maal voor en 1
persoon valt in de categorie 'Iagere
employe. Kortom: alle werkenden behoren tot de drie laagste categorieen
van de indeling. Bij de personen die
werkloos zijn hebben we gekeken
naar de duur van de werkloosheid.
Korte werkloosheid (tot 6 mnd) kwam
bij 10 personen (30%) voor, het merendeel is langdurig werkloos (70%).
SCHOOLGEDRAG
Daarnaast is gekeken naar hoe men
zich in het onderwijs gedraagt/gedroeg. Uit de dossiers blijkt dat 14
personen (voor het merendeel vaak)
spijbel(d)en. Ook 14 personen zijn wel
eens geschorst geweest.

Het grootste contingent volgt onderwijs (N =90; 78%). Daarnaast zijn er
7 die minder dan 15 uur onderwijs volgen. Er zijn 13 jongeren (11%) die full
time en 14 die part time werken.
Twaalf jongeren (11%) zijn (full time)
werkloos. Het niveau van het werk is
laag; 21 doen dit op het laagste niveau (ongeschoolde arbeid) en 2 op
het een na laagste niveau. Zes werklozen zijn kort ( maanden) zonder
werk, 3 zijn dit langer dan een half
jaar.

Met betrekking tot het schoolgedrag
blijkt dat van 24 jongeren bekend is
dat ze spijbel(d)en en van 14 daarvan
dat ze dat 'meestal vaak' doen.
Schorsing van school wordt bij 18
jongeren genoemd, waarvan in 12 gevallen 1 keer en bij 5 jongeren was dit
2 keer het geval.
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Van 21 mensen is bekend dat ze (1 of
2 keer) zijn blijven zitten.

Van 20 jongeren (56%) is bekend dat
ze zijn blijven zitten, waarvan 17 den
keer.

Risicovol gedrag
Druggebruik is volgens het Paedologisch Instituut een indicator voor crimineel gedrag, aan de hand waarvan de criminele status mede bepaald wordt. Daarom is
in de dossiers nagegaan in hoeverre er iets bekend is over druggebruik. Daarnaast
is gekeken of er sprake is van problematisch alcoholgebruik of gokgedrag. Hierbij
moet bedacht worden dat in een rapport eerder aandacht wordt besteed aan risicovol gedrag indien dat gedrag problematisch is. Dat betekent dat vooral het aantal keren dat 'problematisch gedrag' gescoord kan worden van belang is voor de
interpretatie.
Soft druggebruik wordt het vaakst als
probleem genoemd (20%), op korte
afstand gevolgd door alcoholgebruik
(17%) en gokken (16%). Problematisch hard druggebruik komt nauwelijks voor (5%). Dit hoeft ons niet te
verbazen, verslaving aan hard drugs is
immers een uitsluitingscriterium.

In het algemeen kan gesteld worden
dat er in weinig gevallen melding
wordt gemaakt van het feit dater zich
problemen voordoen ten aanzien van
risicovol gedrag. Relatief het vaakst
komt dit voor bij soft druggebruik
(10%). De percentages voor gokken,
alcohol en hard druggebruik zijn respectievelijk 4, 3 en 1.

Sociale ondersteuning
Een van de indicatoren voor de beslissing of een SOVA-training gewenst is, is het
gebrek aan sociale ondersteuning dat iemand ondervindt. Daarom is gekeken wat
er in de dossiers bekend is over (het contact met) een vaste partner en het contact met de eigen ouders. Daarnaast is gekeken of in het gezin waarin men is
opgegroeid sprake was van gezinsproblematiek. Dit kan, bij gebrek aan kennis
over het contact met de ouders, een indicatie geven ten aanzien van gestoorde
gezinsverhoudingen. Ook bij dit onderwerp geldt dat in een rapport in het algemeen vermeld zal worden wanneer er wel sprake van is, terwijI er meestal geen
aandacht wordt besteed indien ten aanzien van dat item er 'niets loos' is.
VASTE PARTNER
Het hebben van een vaste partner
wordt bij 21 personen (28%) vermeld
en 24 maal (32%) wordt expliciet vermeld dat er geen partner is. De kwaliteit van het contact met de partner
wordt in het algemeen goed (7x) of
zeer goed (4x) genoemd, in 2 gevallen
is het contact 'matig'.
De burgerlijke staat wordt vaker vermeld in een rapport. Zes personen
wonen samen, e4n is en 44n was ge24

Van de meeste jongeren (N = 94;
78%) is niet bekend of ze een vaste
relatie hebben of niet, bij 10 personen
(37%) vermeldt het dossier dat een
vaste relatie aanwezig is.
Bij de jongeren is uitgebreider gekeken
naar de opvoedingssituatie en daarbij
is nagegaan of er ooit sprake is geweest van een civiele ondertoezichtstelling 10TS). Bij 47 jongeren (69%)
is nooit een civiele OTS uitgesproken,

huwd (scheiding). Van 88% (57 van
65) is bekend dat ze niet gehuwd zijn.
Van twee personen staat in de dossiers vermeld dat zij een afgebroken
samenwoningsrelatie hebben. Er is bij
5 (7%) sprake van verantwoordelijkheid voor kinderen.

GEZINSPROBLEMATIEK
Gezinsproblematiek wordt in 28 dossiers (47%) genoemd. Het contact
met vader is in 23 gevallen (45%) matig of slecht en in 13 gevallen (25%)
is er geen of zeer slecht contact. Voor
het contact met moeder komen nauwelijks gunstiger cijfers naar voren. Bij
22 personen (46%) is het contact als
(zeer) goed omschreven, 20 personen
(42%) moet het met de kwalificatie
matig tot slecht doen. En in zes gevallen (13%) is er sprake van geen of
een zeer slecht contact.

bij 21 jongeren (31%) is dit wel het
geval.
Ook is er informatie of men bij een
pleeggezin of een in tehuis woont op
het moment dat de SO VA-training geIndiceerd is. Het blijkt dat 2 jongeren
(2%) zijn geplaatst in een pleeggezin
en dat er bij 4 jongeren (3%) sprake is
van een tehuisplaatsing.
Uit 29 dossiers (36%) blijkt dat de ouders gescheiden zijn en in 50 dossiers
(63%) blijkt dat dit niet het geval is.
Gezinsproblematiek wordt genoemd in
34 dossiers (52%) en niet genoemd in
32 dossiers (48%). Het contact met
vader is overwegend (zeer) goed
(N = 24; 50%). Bij 10 personen (21%)
wordt het contact matig genoemd en
in 14 gevallen (29%) wordt de kwalificatie (zeer) slecht dan wel geen contact gegeven. Het contact met moeder laat een positiever beeld zien. Het
contact wordt 32 (73%) maal (zeer)
goed genoemd in , 9 (20%) keer matig en 3 maal (zeer) slecht/geen contact.

Financiele problemen
Het hebben van financiele problemen wordt -naast bijv. aandacht voor gezondheid, hygiene en uiterlijk- genoemd als den van de vaardigheidstekorten die een
SO VA-training indiceren.
Bij 29 personen (38%) wordt in het
dossier vernield dat er financiele problemen zijn.

Slechts bij 7 jongeren (6%) is er sprake van financiele problemen.

ad C In welke context wordt de sociale vaardigheidstraining toegepast; wordt
het als afzonderlijke straf opgelegd of in combinatie met (een) andere
straf(fen)?
Aangezien de dossiers onvolledige en incorrecte (formuleringen die volgens de
wet niet kunnen) informatie bevatten, zijn ook de vonnissen opgevraagd die bij
de door ons opgespoorde dossiers hoorden. Helaas is dit voor een groot aantal
zaken niet gelukt. De belangrijkste redenen zijn dat er een verkeerd parketnummer in het SO VA-dossier vermeld staat, dat de SO VA-training door de OvJ geInitieerd is en er derhalve geen vonnis kan zijn, het vonnis onvindbaar is.
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Van 59 dossiers (78%) is het gelukt
de vonnissen te achterhalen. In twee
gevallen is er geen vonnis omdat het
officiersmodel is toegepast.

AANTAL EN TYPE DELICTEN
Van twee personen ontbreekt de informatie over het aantal gepleegde delicten. Negentien personen (33%)
hebben een delict gepleegd, 15 personen (26%) hebben 2 delicten op hun
kerfstok, drie delicten komt 7 maal
(12%) voor en 16 personen (28%)
hebben 3 maal of vaker een strafbaar
feit gepleegd.
Met betrekking tot type delict is het
beeld hetzelfde als uit de dossiers: zij
die een of een paar delicten plegen
hebben relatief veel geweldsdelicten
gepleegd, de meervoudige plegers beperken zich voornamelijk tot vermogensmisdrijven.
HET VONNIS
Het vonnis bestond in Oen geval uit:
"Beslissing: Strafoplegging", verdere
informatie was niet aanwezig. Het
meest voorkomende vonnis is dat er
zowel eon onvoorwaardelijke als voorwaardelijke vrijheidsstraf wordt opgelegd (N =32); in 27 gevallen daarvan
is het onvoorwaardelijke gedeelte omgezet in dienstverlening.
Aileen een voorwaardelijke vrijheidsstraf wordt 17 maal opgelegd. Aileen
dienstverlening komt drie maal voor.
Een voorwaardelijke boete komt 2
maal voor, een boete met een voorwaardelijke vrijheidsstraf 1 maal.
Vreemde eenden in de but zijn: boete
(2x) en "12 maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf omdat de sociale
vaardigheidstraining mislukt is". Aangezien verdere informatie ontbreekt,
kan slechts gegist worden naar de
achtergronden van het laatste vonnis.
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Van 81 dossiers (67%) is het gelukt
de bijbehorende vonnissen to achterhalen. Dit percentage is lager dan bij
de meerderjarigen doordat het officiersmodel vaker (N =18) wordt toegepast (vooral in Den Bosch, Utrecht
en Assen).
Van een persoon ontbreekt de informatie over het aantal gepleegde delicten. Vijfentwintig personen (31%)
hebben den delict gepleegd, 20 personen (25%) staan geboekt voor 2 delicten, due delicten komt 16 maal
(20%) voor en 19 personen hebben
moor dan 3 delicten gepleegd.
Geweldsdelicten komen vooral voor
bij de jongeren die weinig delicten
hebben gepleegd. Zij die veel delicten
plegen beperken zich grotendeels tot
vermogensmisdrijven, ook komen hier
twee zedendelinquenten voor.

Het vonnis bestond een maal alleen
uit "Verlenging van de proeftijd". Het
meest voorkomende vonnis is eon
voorwaardelijke vrijheidsstraf: dit
komt 54 maal (67%) voor. Hierbij
moot aangetekend worden dat or blijkens de vonnissen in eon groot deel
(N =16) daarvan dienstverlening als
bijzondere voorwaarde is opgelegd.
Achttien maal bestaat het vonnis uit
eon voorwaardelijk en onvoorwaardelijk deel vrijheidsstraf, waarbij in 7 gevallen het onvoorwaardelijke deel vervangen wordt door dienstverlening.
Vier maal komt 'Schuldigverklaring
zonder opleg van straf of maatregel,
in verband met het volgen van de cursus Sociale Vaardigheden' voor. De
SOVA-training is in doze gevallen
geen sanctiemogelijkheid, maar eon
omstandigheid waarmee bij de straftoemeting rekening moot worden go-

Het meest waarschijnlijk is dat de verdachte voor de rechtszitting een SOVA-training (bijv. als bijzondere voorwaarde bij een schorsing van voorlopige hechtenis) heeft gevolgd, die
mislukt is. Om die reden wordt er alleen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd.
In 45 gevallen (78%) wordt de mogelijkheid van een SO VA-training letterlijk in het vonnis genoemd. Vijfentwintig maal daarvan (56%) als enige bijzondere voorwaarde, 15 maal (33%)
naast reclasseringstoezicht, 2x als
onderdeel van werkstraf, 2x naast een
andere leerstraf en lx naast de werkstraf.
In de 13 gevallen waarin de SOVAtraining niet letterlijk wordt genoemd,
wordt 10 maal niets vermeld over
voorwaarden, 2x reclasseringstoezicht
genoemd en 1x een andere leerstraf.
Men krijgt in het algemeen 6 maanden
- na de aanvang van de proeftijd - de
tijd om de SOVA af te ronden (69%),
voor twee personen is deze periode
drie maanden en voor 3 een jaar.

houden. Een maal komt boete en den
maal voorwaardelijke vrijheidsstraf
voor. Drie maal komt alleen een onvoorwaardelijke straf voor (lx boete
en 2x vrijheidsstraf).
In 41 gevallen wordt de SOVA letterlijk genoemd in het vonnis en 7 maal
omdat de SOVA al voor de rechtszitting gevolgd is. Zestien maal is de
SOVA de enige bijzondere voorwaarde, 11 maal is de SOVA een onderdeel van de dienstverlening en 7 maal
wordt de SOVA naast de dienstverlening als bijzondere voorwaarde genoemd. Vijf maal komt SOVA in cornbinatie met toezicht (jeugd-)reclassering (hulp en steun) voor.
In de 32 gevallen dat de SOVA niet
expliciet genoemd wordt, staat er 10
maal niets over voorwaarden in het
vonnis, 11 maal wordt alleen dienstverlening genoemd, vijf maal dienstverlening met toezicht van een reclasseringsinstantie en 3 maal alleen het
laatste, 1 maal wordt een ander leerproject genoemd. In het algemeen
krijgt men 6 maanden - na aanvang
van de proeftijd - de tijd om de SOVA
af te ronden (71%).

Het bestuderen van de vonnissen leverde een aardig nevenresultaat op. Er blijkt,
met name met betrekking tot dienstverlening en SOVA, in de arrondissementen
verschillende (standaard-)formuleringen te worden gebruikt. Ter illustratie een
aantal letterlijke voorbeelden, eerst met betrekking tot dienstverlening:
- Het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte, waarbij de aard
van de te verrichten werkzaamheden zal vallen in de categorie administratie,
onderhoud of verzorging en specifiek zal worden vastgesteld in overleg tussen
verdachte, reclasseringsinstelling en openbaar ministerie;
aantal uren te verrichten arbeid: 40 uren.
Deze straf van onbetaalde arbeid komt in plaats van 2 weken gevangenisstraf.
- De rechtbank heeft daartoe overwogen aan verdachte een gevangenisstraf op
te leggen van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met aftrek
De rechtbank zal verdachte - die daarmee heeft ingestemd - echter in
plaats van het onvoorwaardelijk deel van deze straf de straf van onbetaalde
arbeid ten algemenen nutte opleggen voor de duur van 240 uren.
Deze formuleringen worden aangetroffen bij meerderjarigen, bij minderjarigen komen de volgende formuleringen voor:
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- Plaatsing in een tuchtschool voor de duur van 4 maanden voorwaardelijk met
aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht met een proeftijd
van 1 jaar na 120 uren dienstverlening.
- Plaatsing in een tuchtschool voor de duur van 2 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren
Het resterende gedeelte van deze straf - groot 2 maanden - eveneens voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, waaraan gekoppeld na te noemen bijzondere voorwaarde.
De veroordeelde moet binnen 6 maanden na ingang van de proeftijd gedurende 100 uren (met aftrek ....) werkzaamheden verrichten alsmede een cursus
sociale vaardigheden volgen.
Verdergaand met de SO VA-training:
Bijzondere voorwaarde: de veroordeelde dient binnen tien maanden de cursus
sociale vaardigheden te hebben verricht.
Bijzondere voorwaarde: de veroordeelde zal zich in het kader van de maatregel
Hulp en Steun gedurende de proeftijd gedragen naar de aanwijzingen hem te
geven door of namens de stichting , ook als deze een cursus Sociale
Vaardigheidstraining van 24 uren en/of een cursus Omgaan met sexualiteit
van 50 uren voor daders van zedendelicten zullen inhouden.
gedurende 40 uren werkzaamheden in het kader
Bijzondere voorwaarde:
van dienstverlening zal hebben verricht, dit mag tevens inhouden dat de verdachte zal deelnemen aan de cursus 'Sociale Vaardigheidstraining'.
Van de 80 uren onbetaalde arbeid ten algemenen nutte dienen er 20 uren besteed te warden aan de Sociale Vaardigheidstraining.
Bijzondere voorwaarde: (toezicht reclassering + SOVA) en/of andere trainingen die het CAD voornoemd noodzakelijk acht en dat verdachte deze training(en) zal voltooien.
De politierechter/kinderrechter bepaalt dat voormelde dienstverlening dient te
bestaan uit het volgen van een sociale vaardigheidstraining.

De SO VA training
In de dossiers staat oak informatie over de training zelf. Hier komt aan de orde
of er een contract en/of verzekering is afgesloten, hoe lang heeft het geduurd
voordat de training begon, hoeveel tijd nam de training in beslag, zijn er waarschuwingen uitgedeeld en was de training succesvol.
-

CONTRACT/VERZEKERING
Om de afspraken met de deelnemer zo duidelijk mogelijk te maken, kunnen -zoals
de gebruikelijke procedure is bij een werkstraf- de regels waar de deelnemer zich
aan dient te houden in een contract warden vastgelegd.
Een verzekering worth afgesloten am de kosten te kunnen dekken indien de deelnemer per ongeluk iets beschadigt.
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In meer dan de helft van de dossiers
(N =43; 57%) is geen getekend contract aangetroffen. Dit wil niet zeggen
dat er geen contract getekend is; het
zou kunnen dat het niet bewaard is
gebleven of dat de trainer het bij zijn
aantekeningen heeft bewaard. In 32
dossiers is een getekend contract aanwezig en slechts in 1 dossier is een
niet door de deelnemer getekend contract aangetroffen.
In 66 dossiers wordt over een verzekering niet gesproken. In 7 dossiers is
een verzekeringsformulier aangetroffen en in 3 gevallen werd in het contract aangegeven dat de deelnemer
verzekerd zou worden, maar is er
geen verzekeringsformulier in het dossier aangetroffen.
TIJDSDUUR
Vervolgens is gekeken hoeveel tijd er
ligt tussen het plegen van het delict
en het begin van de SOVA-training
(zie overzicht).
n
%
46
onbekend
35
12
29
0 - 9 maanden
39
16
10 - 15 maanden
> 16 maanden
13
32

In het grootste deel van de dossiers
(N =116; 96%) is een contract aangetroffen. In 3 dossiers (2%) is geen
contract aanwezig en in 2 dossiers zit
een contract dat niet door de jongere
ondertekend was.

Voorzover bekend, ligt er bij de helft
een periode van meer dan een jaar
tussen het tijdstip van het plegen van
het delict en de aanvang van de training. Kijken we naar het aantal maanden dat ligt tussen de oplegging door
de rechter en de aanvang van de SOVA-training dan laat dat een positiever
beeld zien.

De meeste trainingen beginnen binnen
een periode van 9 maanden na het
plegen van het delict. Deze periode is
in het algemeen aanzienlijk korter indien we de oplegging door de rechter
(of OvJ) als uitgangspunt nemen.

onbekend
25 33
0-3 maanden
22 43
4-6 maanden
17 33
8
16
7-9 maanden
9 maanden
4
8
Van de 51 gevallen waarover hier informatie bekend is, is in 39 gevallen

In 97 dossiers (80%) is een verzekeringsformulier aangetroffen. In 22 dossiers wordt niet over een verzekering
gesproken en in 2 gevallen wordt in
het contract aangegeven dat de jongere verzekerd zal worden, maar is er
geen verzekeringsformulier in het dossier aangetroffen.
In het hieronderstaand overzicht staat
vermeld hoe lang het duurt voordat de
SO VA-training een aanvang neemt.

onbekend
0 - 9 maanden
10- 15 maanden
> 16 maanden

n
29
41
35
16

%
24
46
38
18

n
%
17
14
onbekend
47 45
0 - 3 maanden
4 - 6 maanden
37 36
7 - 9 maanden
9
9
> 9 maanden
11
11
Van 84 van de 104 (81%) begint de
training binnen een half jaar. Negen
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(76%) de training binnen een half jaar
begonnen.
Hoe lang heeft de SOVA-training, in
maanden uitgedrukt, geduurd? Meest
genoemd wordt een periode van 2
maanden (N =16; 36%), dan volgt 3
maanden bij 12 personen (27%). Opvallend is dat bij 6 personen de training op zijn hoogst een maand geduurd heeft, voor slechts de helft
betreft dit mislukte trainingen.

mensen (9%) moeten meer dan een
jaar wachten.
Hoe lang duren de trainingen? Het
vaakst genoemd worden twee en drie
maanden, beide kwamen 26 (27%)
maal voor. Vier maanden duurde de
training voor 14 personen (15%).
Voor 4 en 6 personen had de training
korter dan Oen resp. twee maanden
geduurd. Alle binnen de maand afgebroken trainingen zijn mislukte trainingen, voor de binnen de 2 maanden afgebroken geldt dat maar voor een persoon.

WAARSCHUWINGEN
Ale waarschuwing is geteld het aantal keren dat een deelnemer gemaand is te
verschijnen om zijn afspraken na te komen. In sommige brieven wordt daarbij
gemeld dat de zaak anders terug gestuurd zal worden naar de officier. In de
meeste brieven wordt dit niet gemeld, maar lijkt het niet voldoen aan de aanmaning wet degelijk gevolgen te hebben. Ook bier geldt dat het niet vermeld zijn van
waarschuwingen hoogstwaarschijnlijk betekent dater geen waarschuwing is verstuurd.
Van 72% van de deelnemers IN = 55)
is niet bekend of er een waarschuwing is uitgedeeld. Tien personen
(13%) hebben geen waarschuwing
gekregen. Negen personen (12%) krijgen een waarschuwing en twee personen (3%) krijgen twee waarschuwingen.
AFLOOP
Het belangrijkste gegeven is vanzelfsprekend of de training succesvol is
afgesloten. Vreemd is het dan ook dat
in 5 dossiers (7%) hierover geen informatie aanwezig is. In 76 % van de bekende gevallen (N = 54) is de SOVAtraining gelukt, waarvan 6% IN = 3)
met moeite. Dit betekent dat bij 24%
IN =17) de SO VA-training als mislukt
moet worden beschouwd. Opvallend
daarbij is dat in 6 gevallen de training
al is stopgezet voor het begin van de
feitelijke training (rondom het intakegesprek), 5 stopten na 1 of twee bij30

Bij 43% (N = 52) ontbreekt deze informatie. Bij 26 personen (17%) wordt
expliciet vermeld dat er geen waarschuwing is gegeven. Maar liefst 41
mensen (34%) krijgt don "gele kaart n ,
7 personen (6%) krijgen er twee en
earl persoon haalt een score van drie.

Voor 98 mensen (82%) is de training
succesvol afgesloten, waarvan 7 met
moeite. In de 22 gevallen waarbij de
SOVA mislukt, gebeurt dat in 9 gevallen al voordat de training begonnen is
(in 5 gevallen is er at wel een intakegesprek geweest). In 6 gevallen stopt
de training terwijI men nog bezig is
met het maken van de weekkaart-analyse (eerste en tweede bijeenkomst).
In 2 gevallen stopt de training vlak nadat men met het daadwerkelijk trainen
begonnen is (derde en vierde bijeenkomst) en de resterende 5 mislukte

eenkomsten, de rest (N = 5) stopte na
3 of meer bijeenkomsten.
In de meeste gevallen (7 van de 17)
was de reden van beeindiging van de
training dat de deelnemer de afspraken niet nagekomen was (te laat komen, nieuw delict gepleegd). In 6 dossiers werd vermeld dat de training beeindigd is omdat de deelnemer niet
(meer) op kwam dagen. In 1 geval is
de SO VA-training niet door de reclassering uitgevoerd en in 1 geval moest
de deelnemer 'zitten' omdat de dienstverlening mislukte. Opvallend is dat 2
maal de training vroegtijdig is beeindigd, doordat de training zeer goed
verlopen was.
VERANDERINGEN DOOR SOVA
In de meeste dossiers is weinig tot
niets bekend (N = 50; 66%) over veranderingen na het volgen van SOVA.
Voor 8 personen geldt dat ze een
baan hebben gekregen, daartegenover
hebben 3 hun baan verloren; twee zijn
een opleiding gestart maar ook twee
zijn er mee gestopt; vier hebben een
vaste partner gekregen, drie zijn die
kwijt geraakt; vier zijn zelfstandig
gaan wonen, een is daarmee gestopt.

3.3

trainingen stoppen in een later stadium van de training (na meer dan vier
bijeenkomsten).
De reden waarom men stopt, is in 8
van de 22 gevallen dat de jongere de
afspraken niet nagekomen is (bijy. te
laat komen) en in 7 gevallen is de training beeindigd omdat de jongere niet
(meer) op komt dagen. Bij 5 dossiers.
eindigt de SOVA-training omdat de
jongere in kwestie een nieuw delict
had gepleegd. In 1 geval vanwege een
op handen zijnde uithuisplaatsing. De.
training wordt 1 keer beeindigd omdat
er geen trainer (meer) beschikbaar is.

Over de wijzigingen na de SOVA staat
in de meeste dossiers weinig tot niets.
Gezien het feit dat in de meeste gevallen het BAS na de training geen
contact meer heeft met de jongere
('hulp en steun' wordt veelal door een
andere stichting uitgevoerd) hoeft dit
geen verbazing te wekken.

Samenvatting en conclusie

3.3.1 lnleiding
Na deze berg aan informatie is het moment aangebroken om te beschrijven wat
deze cijfers ons vertellen. Daarbij zal een antwoord gegeven worden op de onderzoeksvragen. Dit zal vooral gebeuren door de resultaten van de beide analyses
met elkaar te vergelijken. Anders gezegd: er zal vooral gekeken worden naar de
verschillen tussen de "volwassenen" en de "jongeren" die de training ondergaan
hebben.
Daarbij zal als basis gebruikt worden de indicatiestelling voor de SOVA-training zoals die door het Paedologisch Instituut is uitgewerkt. Deze indicatie werd
in de onderzoeksperiode nog niet gehanteerd. In die tijd werd een 9-puntsschaal
gehanteerd. Ook hierover staat echter niets in de dossiers vermeld. Teneinde
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toch tot een indeling in ernstcategorieen te komen, is een indeling gemaakt op
grand van de indicatiestelling van het Paedologisch lnstituut. Op deze manier kan
de doelgroep van de SO VA-training worden gekarakteriseerd. Eerst zal warden
beschreven hoe doze indicatiestelling werkt. Om tot een indicatiestelling te kunnen komen spelen de 'criminele status', de 'sociale ondersteuning' en het aanwezig zijn van 'evidente vaardigheidstekorten of ontwikkelingsachterstanden' een
rol. Daarnaast warden een aantal 'uitsluitingscriteria' geformuleerd.
De criminele status wordt als volgt ingedeeld:
- Lage criminele status: criminele activiteit van geringe ernst en lage frequentie,
experimenteer-criminaliteit. Bij verdachte lijkt geen sprake van indicatoren van
heden of verleden),
criminaliteit, zoals bijvoorbeeld ernstig schoolverzuim
goon gestructureerde daginvulling, druggebruik, participeren in een delinquente vriendengroep.
- Ernstig te nemen criminele status: Oen of twee ernstige delicten of een reeks
minder ernstige delicten of eon mengvorm van beide. Er is een of meerdere
malen contact met de politie geweest. De varieteit van de delinquente handelingen is nog redelijk beperkt. Daarnaast kan or sprake zijn van indicatoren van
criminaliteit, zoals bijvoorbeeld ernstig schoolverzuim (in heden en verleden),
geen gestructureerde daginvulling, druggebruik, participeren in eon delinquente vriendengroep.
- Hoge criminele status: eon lenge reeks van minder ernstige delicten of meerdere ernstige delicten of Oen of meerdere zeer ernstige delicten of eon combinatie van de voorafgaande mogelijkheden. Er is regelmatig contact met de politie geweest en de client is een of meerdere keren veroordeeld. De varieteit
van de delinquente handelingen is groot. Er is vaak sprake van Oen of meerdere indicatoren van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld ernstig schoolverzuim (in
heden on verleden), goon gestructureerde daginvulling, druggebruik, participeren in eon delinquente vriendengroep. De justitiele problemen spelen vaak al
een langere tijd.
- Zeer hoge criminele status: eon lange geschiedenis met allerlei delicten van
ernstige tot zeer ernstige aard. De eerste problemen begonnen vaak op zeer
jonge leeftijd. De varieteit aan delicten is groot. Er is sprake van zeer veel politiecontacten on diverse veroordelingen. Er is vrijwel altijd sprake van den of
meerdere indicatoren van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld ernstig schoolverzuim (in heden on verleden), goon gestructureerde daginvulling en druggebruik. Juist bij doze categorie is het niet altijd zo dat or sprake is van het participeren in een delinquente vriendengroep; verscheidene zwaar delinquente
jongeren opereren alleen of als leider van eon groep ondergeschikten die niet
echt als vrienden of gangleden getypeerd kunnen warden. De justitiele problemen spelen vaak al eon zeer lange tijd.
Onder sociale ondersteuning wordt verstaan de mate waarin eon client daadwerkelijk terug kan vallen op ondersteuning door personen on instanties in de naaste
omgeving of in de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan: het hebben van
eon vaste relatie, contact met de ouders, het hebben van work of bezig zijn met
een opleiding (contacten met collega's of klasgenoten), het participeren in sportof hobbyclubs.
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Bij evidente vaardigheidstekorten of ontwikkelingsachterstanden moet gedacht worden aan achterstand op cognitief, emotioneel of sociaal gebied, verwaarlozing van de hygiene, het uiterlijk en de gezondheid, chronische schulden.
Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeld evidente symptomen van psychopathologie, ernstige verslaving en onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Volgens het rapport van het Paedologisch Instituut is vooral voor clienten met
een ernstig te nemen criminele status een SO VA-training geIndiceerd. Eventueel
kunnen ook clienten met een hoge criminele status in aanmerking komen voor
een sociale vaardigheidstraining als daar sprake is van evidente vaardigheidstekorten of indien er onvoldoende sociale ondersteuning is.

3.3.2 Een opmerking vooraf
Vooraf moeten enkele kritische opmerkingen gemaakt worden ten aanzien van
de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens. Dit heeft namelijk consequenties voor de mate van generaliseerbaarheid van de in dit onderzoek gevonden
resultaten.
In de eerste pleats zijn er problemen geweest bij het vinden van de dossiers.
Het resultaat daarvan is dat met name bij de volwassenen lang niet alle dossiers
(die volgens opgave aanwezig zouden moeten zijn) in het onderzoek konden worden meegenomen. Voor 1993 betreft dit 22 van de 81 dossiers en voor 1994 32
van de 82 (in totaal 33%). Hierdoor opent zich de mogelijkheid dat de wel opgespoorde dossiers zich in significante zin onderscheiden van de niet opgespoorde.
Bijvoorbeeld: het zou kunnen zijn dat er, relatief gezien, van de geslaagde trainingen meer dossiers achterhaald zijn dan van de mislukte. Dit kan echter ook niet
het geval te zijn. Omdat hierover met zekerheid geen uitspraken te doen zijn, past
een bepaalde reserve ten aanzien van de generaliseerbaarheid van de resultaten.
In de tweede pleats mist in de dossiers vrij veel essentiele informatie. Vreemd
is dat in 6 dossiers niet terug te vinden is of de training al dan niet gelukt is.
Sterker speelt dit punt ten aanzien van de criteria die gebruikt worden bij de indicatiestelling. Een aantal daarvan is uit de bewerking gehouden omdat van vrijwel
niemand informatie daarover is verzameld (bijvoorbeeld informatie over gezondheid, hygiene en psychische gesteldheid). Ten aanzien van de meeste variabelen
geldt dat bij meer dan 10% informatie ontbreekt. Dat betekent wederom dat ten
aanzien van de generaliseerbaarheid van de daarop gebaseerde resultaten de nodige slagen om de arm gehouden moeten worden.
Een dergelijke constatering is niet uniek. Men kan zelfs stellen dat dit de gewone gang van zaken is. Ten aanzien van het eerste punt kan gemeld worden dat
wel vaker voorkomt dat dossiers niet te achterhalen zijn. Immers, ook is het niet
gelukt om alle vonnissen te achterhalen. Voor een klein gedeelte wordt dit veroorzaakt doordat een aantal dossiers niet traceerbaar is. Ten aanzien van het
tweede punt ligt de verklaring in het feit dat de dossiers niet gemaakt en ingevuld
worden vanuit de visie dat het voor onderzoek geschikt moet zijn. Meestal is het
enige doel dat het een ondersteuning voor de desbetreffende functionaris moet
zijn, waardoor allerlei - voor het hulpverleningscontact niet relevante - informatie
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niet vermeld wordt. Het zij zo; voor de onderzoeker is dit wel een crime omdat
men dan niet met zekerheid kan zeggen of niet relevant voor het contact ook betekent dat het bij die persoon niet voorkomt.

3.3.3 Samenvatting
In grote lijnen is er niet veel verschil tussen de criminaliteit die gepleegd wordt
door de volwassenen en de jongeren. De volwassenen plegen iets vaker een gekwalificeerd vermogensdelict, de jongeren zijn sterker vertegenwoordigd bij gezamenlijke geweldpleging. De verschillen zijn echter marginaal.
Voor beide categorieen geldt dat veelvuldige plegers zich voornamelijk beperken tot vermogenscriminaliteit en dat er bij de plegers van een enkel of paar delicten een accent ligt op de geweldsdelicten. Van de 69 delicten die door volwassenen uit deze categorie zijn gepleegd, zijn er 28 (41%) geweldsdelicten. Voor
de jongeren zijn deze cijfers 52 van de 109 (48%). Vergelijken we dit met de percentages opgehelderde misdrijven in het jaar 1990 (volgens CBS) dan is dit cijfer
26.736 van de 252.293 (10.6%). Ook als we onze cijfers vergelijken met die van
Van der Laan (1995), die stelt dat bij de jongeren het aandeel van geweldscriminaliteit in de totale criminaliteit 14% is, dan blijkt dat in onze steekproef geweldscriminaliteit oververtegenwoordigd is. Van de zaken die voor de rechter
komen, blijkt dit bij meerderjarigen in 15% en bij minderjarigen in 14% van de
zaken om geweldsmisdrijven te gaan (CBS, 1994). Het lijkt erop dat en het gebruik van geweld en het stelselmatig plegen van delicten gezien worden als
indicaties voor een tekort aan sociale vaardigheid.
Ten aanzien van de aangerichte schade moet in de eerste pleats vermeld worden dat van heel weinig personen informatie hierover bekend is, zodat het trekken van algemene conclusies niet geoorloofd is. Wel valt op dat de schade bij de
jongeren sterk uiteen loopt. Gaat het bij de volwassenen in het algemeen om
schadebedragen tot f 1.500 (met 1 uitzondering van 10.000 gulden), bij de jongeren treffen we bedragen aan varierend van f 5 tot f 100.000. Weliswaar gaat
het in het merendeel ook om kleinere bedragen (hetgeen blijkt uit het mediane
schadebedrag van f 1.500), maar hoge bedragen zijn minder uitzonderlijk dan bij
de volwassenen (hetgeen blijkt uit het gemiddelde bedrag van ruim f 18.000).
Hoewel er alleen bij, en slechts bij vier, jongeren iets over eventuele letsel bekend
is, zien we hier ook weer een ruime variatie (van een sneetje in het hoofd tot
zwaar lichamelijk letsel).
Het is (althans voor het onderzoek) jammer dat uit de dossiers niet rechtstreeks gehaald kan worden welke criminele status aan de SOVA-deelnemers
wordt toegekend. Bovendien ontbreekt vrij veel informatie die daarvoor van
essentieel belang is. Daarom is, aan de hand van de opgevraagde vonnissen en
de uit de dossiers verzamelde informatie, geprobeerd de criminele status te bepalen. Men bedenke hierbij dat -doordat veel informatie ontbreekt- dit slechts een
indicatie kan geven over de feitelijke criminele status, zoals die door de verwijzers
bij de Reclassering bepaald wordt. Daar komt nog bij dat er over de andere factoren die de criminele status bepalen zo weinig informatie is dat die buiten beschouwing is gelaten. De hoeveelheid onvolledige informatie is zo groat dat een
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indeling in zeven categorieen is gemaakt. Aan de hand van het gepleegde delict
en de geleden schade/letsel is eerst bepaald in welke van de 4 originele categorieen de persoon te plaatsen valt. Aan de hand van de recidive en het aantal
eerder veroordelingen is deze indeling vervolgens aangepast. Twee beoordelaars
hebben dit gedaan en hun scores per categorie werden gemiddeld. Dit leidt tot
de volgende cijfers.
Tabel 1 Bepaling van de criminele status aan de hand van de criminele feiten

Status

volwassenen (Reclassering)

jongeren (BAS)

n

%

n

%

1: Laag

23

30

51

42

2: Ernstig

18

24

38

32

3: Hoog

23

30

26

22

4: Zeer hoog

11

16

5

4

1

1

1

1

onbekend

Deze tabel laat, nogmaals met alle reserve, zien dat het beeld ietwat bijgesteld
moet worden. Kennelijk wordt in de praktijk aan een ruimer contingent verdachten de SO VA-training gegeven dan volgens de indicatie van het P.I. de bedoeling
is. Deze stelt immers dat met name degenen met een ernstig te nemen criminele
status in aanmerking komen voor een SO VA-training. Eventueel kunnen ook clienten met een hoge status in aanmerking komen. Oftewel een indeling in de categorieen 2 of 3. Bij de volwassenen valt 30% beneden de range en 16% er boven.
Bij de jongeren valt 42% beneden deze range en slechts 4% er boven.
In de tweede plaats moet het eerste beeld bijgesteld worden omdat nu blijkt
dat met name bij de volwassenen er een oververtegenwoordiging is in de categorie 'zeer hoog'. Op basis van de gepleegde feiten bleek dat met name de jongeren
ernstiger delicten plegen. Het zijn echter de volwassenen die door hun uitgebreider crimineel verleden gemiddeld een hogere criminele status hebben.
Wat zijn de algemene kenmerken van de delinquent?

Hieronder vallen verschillende onderwerpen, zoals: persoonlijke kenmerken, de
criminele carriere, daginvulling, risicovol gedrag, sociale ondersteuning en vaardigheidstekorten.
De persoonlijke kenmerken.
De SO VA-training wordt vrijwel alleen aan mannen opgelegd. Bij de jongeren is
het aandeel van de etnische minderheden groter dan bij de volwassenen (49%
versus 24%). Het opleidingsniveau is in het algemeen aan de lage kant. Daarnaast blijkt een groot deel van de volwassenen hun opleiding niet te hebben afgemaakt (61%). Voor de jongeren is hier weinig info over, omdat 83% nog onder-
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wijs volgt. Van de 19 die geen onderwijs meer volgen, hebben 14 (74%) de
school niet afgemaakt. Van de meerderjarigen is het contingent werklozen vrijwel
even groot als dat van de werkenden.
De criminele carriere.
De volwassenen hebben in het algemeen al meer op hun kerfstok staan, of anders gezegd zijn vaker recidivist (68%) dan de jongeren (48%). Dit zelfde verschil
vinden we terug als we naar het percentage reeds eerder veroordeelden kijken
(resp. 39% en 17%). Ook meer volwassenen hebben al eerder een taakstraf gehad (resp. 32% en 19%); daartegenover is de taakstraf bij de jongeren vaker met
succes afgerond (45% hi) de volwassenen en 75% bij de jongeren).
De daginvulling.
Opvallend is dat hi) de jongeren zich nog veel scholieren bevinden (84%). Relatief
veel mensen zijn wel eens blijven zitten, zijn geschorst van school of spijbel(d)en
wel eens (bij volwassenen >20%, bij jongeren > 15%). Het arbeidsniveau is zoWel hi) de jongeren als de volwassenen aangepast aan het niveau van hun opleiding, men beoefent alien beroepen in de laagste 3 klassen van de door ons gebruikte indeling.
Risicovol gedrag.
Het felt dat een verslaving Ms een uitsluitingscriterium geldt, kan wel eens de
verklaring zijn dat met name problematisch hard druggebruik nauwelijks voorkomt. Het vaakst wordt problematisch soft druggebruik (20% bij de volwassenen
en 10% hi) de jongeren) vermeld. Problematisch alcoholgebruik en gokgedrag komen bij volwassenen wel regelmatig voor, bij de jongeren nauwelijks.
Sociale ondersteuning.
In het algemeen kan gesteld worden dat de informatie over dit thema onbetrouwbaar is doordat voor elk onderwerp geldt dat vrij veel informatie ontbreekt. Wel
opvallend is dat bij de jongeren in 21 gevallen een ondertoezichtstelling loopt.
Daarnaast wordt vrij regelmatig informatie aangetroffen die er op duidt dater problemen zijn met mensen in de directe omgeving die de SOVA-deelnemer zouden
kunnen ondersteunen.
Vaardigheidstekorten.
In de dossiers wordt hieraan nauwelijks enige aandacht besteed. Aileen ten aanzien van financiele problemen is er enige informatie. Voor de volwassenen geldt
dat bij 38% er sprake is van problemen op dit gebied, hi) de jongeren is dit percentage beduidend lager, namelijk 6.
Uit dit overzicht blijkt dat, ondanks het feit dat het materiaal verre van voiledig is, er op veel terreinen indicaties zijn van sociale vaardigheidstekorten.
In welke context wordt de SO VA training toegepast?
Bij de volwassenen is in vrijwel alle gevallen (97%) en bij de jongeren is in het
overgrote deel van de gevallen (85%) het rechtersmodel toegepast 2 . Het vaakst
wordt de SOVA opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf
en/of werkstraf. Daarbij wordt aan 9% van de volwassenen het maximaal aantal
-

lnzage in de vonnissen maakt duidelijk dot de informatie uit de reclasseringsdossiers niet in elle
gevallen correct is.
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uren werkstraf opgelegd (240 uren), bij de jongeren gebeurt dit slechts in 2 gevallen (3%). Voor meerderjarigen geldt dat de lengte van de werkstraf in het algemeen vrij kort is (de helft of minder van het maximaal aantal uren): dit geldt voor
65%. Bij de jongeren heeft 32% minder dan 75 uren opgelegd gekregen.
Informatie over de SO VA-training
Geconstateerd moet worden dat er bij de jongeren strikter de hand wordt gehouden aan de afspraken om een contract te tekenen en een verzekering af te sluiten. Bij driekwart van de volwassenen en jongeren wordt binnen een half jaar
nadat de straf is opgelegd, daadwerkelijk met de training begonnen. Vervolgens
duurt de training bij het merendeel van de clienten 2 a 3 maanden. Vooral bij de
jongeren moet er nogal eens met de gele kaart gezwaaid worden. Ruim een derde
van hen krijgt een (N =41), twee IN =7; 6%) en een maal zelfs drie waarschuwingen. Bij de volwassenen is het geven van een officiele waarschuwing minder
vaak aan de orde; 9 (12%) krijgen een waarschuwing en 2 (3%) twee.
Desalniettemin is de score in het succesvol afsluiten van de SO VA-training bij
de jongeren iets hoger (82%) dan bij de volwassenen (76%), een niet significant
verschil. Mislukking betekent in de meeste gevallen dat de deelnemer niet meer
op de training is verschenen. Veranderingen bij de deelnemers na de training
worden nauwelijks vermeld, waardoor hier geen algemene conclusies aan verbonden kunnen worden.

3.3.4 Conclusie
Samenvattend kunnen we stellen dat de SO VA-training gegeven wordt aan vogels van diverse pluimage en zeker niet alleen aan personen met een criminele
status die als ernstig te kwalificeren valt. Zowel lichtere als zwaardere gevallen
komen regelmatig voor. Er zijn duidelijke indicaties dat de deelnemers op een of
meerdere terreinen vaardigheidstekorten hebben. Het is jammer dat de dossiers
wat dat betreft niet altijd volledige informatie geven. Dit geldt ook voor de vraag
wat de SO VA-training veranderd heeft bij de deelnemers. Vooral voor de gevallen
waar tevens een verplicht reclasseringscontact is, wekt dit verbazing. Hopelijk
zullen de interviews met trainers en met name de deelnenners hierover meer
duidelijkheid verschaffen.
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Hoofdstuk 4

De effecten op de deelnemers
4.1

Inleiding

Een van de belangrijkste vragen uit het onderzoek is die naar het effect van de
SO VA-training op de deelnemers. Die vraag komt op verschillende manieren aan
de orde. Verderop worden de opvattingen van anderen - trainers, verwijzers,
rechters en officieren - over het effect van de SOVA besproken. Hier gaat het om
de effecten die bij de deelnemers zelf kunnen worden vastgesteld. Er zijn de volgende instrumenten gebruikt om dat te kunnen doen:
- Interviews met deelnemers na afloop van de training (zie 4.2);
- Twee testen, het Standaard Reactie Instrument (SRI) en de SOCVAR, die zowel voorafgaand aan als na afloop van de training door de deelnemers zijn ingevuld (4.3) en
- Een instrument om de recidive van de deelnemers te bepalen (4.4).
In totaal hebben 95 SOVA-deelnemers (49 voor en 46 na de training) meegedaan
aan dit deel van het onderzoek. De verdeling over de arrondissementen was als
volgt: Uit Amsterdam waren 11 deelnemers afkomstig; uit Almelo 13; Den Bosch
17; Groningen 19; Rotterdam 18; en uit Utrecht kwamen 17 deelnemers. Op
grond van een vergelijking tussen gegevens uit de interviews en de eerder vermelde dossiergegevens kan geconcludeerd worden dat de steekproef van deelnemers een goede afspiegeling vormt van de populatie. Er is geen sprake van een
positieve selectie. De resultaten van de interviews en van de testen mogen derhalve gegeneraliseerd worden voor de hele groep van SOVA-deelnemers. De resultaten worden hieronder vermeld. De methodologische verantwoording wordt
in bijlage 7 gegeven.

4.2

De interviews met de deelnemers na afloop van de training

Na afloop van de training is met 45 van de 46 in aanmerking komende deelnemers een interview gehouden. De resultaten worden voor minderjarigen en meerderjarigen alleen afzonderlijk gepresenteerd wanneer er relevante verschillen zijn.
Strikt genomen is het interview niet beperkt tot de waardering en beleving van
de deelnemers of de effecten van de training. De bespreking van de vragenlijst
is echter wat uitgebreider omdat daarmee tevens een (aanvullend) beeld van de
deelnemers wordt gegeven. Aan het eind zal een korte samenvatting worden gegeven, waarin de nadruk wel op de effecten ligt.

4.2.1

Be!eying en inhoud van de training

Over het algemeen wordt de training door de deelnemers positief ervaren: 86%
vindt de training leuk. lets minder dan de helft (45%) heeft zelf voor de training

gekozen, voornamelijk met de motivatie om er lets van te leren of omdat het gemakkelijker leek dan andere alternatieven (werkstraf). Due deelnemers zeggen
echter liever een werkstraf te hebben gehad. De verwachtingen vooraf blijken
over het algemeen niet te zijn uitgekomen: 56% zegt dat de training anders was
dan verwacht. Ongeveer een derde (31%) wist van tevoren wel wat hen te
wachten stond en hi] 13% bestond vooraf geen concrete verwachtingen. Het is
overigens onmogelijk om aan te geven in welk opzicht de verwachtingen niet zijn
uitgekomen, mede omdat vooraf niet zo'n duidelijk beeld bestond. Het is echter
niet een kwestie van zwaarte of van de behandelde onderwerpen.
Achteraf beoordeelt ruim 90% de training als zinvol. Maar ook hier blijkt het
weer moeilijk om aan te geven waarom men dat vindt. Het meest genoemd worden nog het leren van 'gedragsbeheersing' en van 'nee zeggen'. De relatie met
de trainer wordt op een uitzondering na als goed ervaren. De meeste deelnemers
(67%) hebben acht bijeenkomsten bijgewoond. In twee gevallen stopt de training
na twee keer, in zeven gevallen duurt de training 10 of 12 zittingen. Vijf deelnemers vinden de training te lang duren, opvallend genoeg ellen minderjarigen. Van
de deelnemers heeft 77% alle afgesproken bijeenkomsten bezocht. De aanwezigheid is bij de minderjarigen over het algemeen beter dan bij de meerderjarigen
(45% niet altijd aanwezig). Overigens beweren de respondenten in 85% van de
gevallen dat ze hun afwezigheid vooraf hebben doorgegeven aan de trainer.
Bij de eerste bijeenkomst is relatief vaak (in twee van de drie gevallen) de
verwijzer ook aanwezig. Bij de minderjarigen zijn bij de eerste bijeenkomsten ook
nog wel eens ouders/opvoeders aanvvezig. De eerste bijeenkomst bestaat meestal
(in bijna 80% van de gevallen) uit uitleg geven, afspraken maken en contract
bespreken.

4.2.2 Behandelde onderwerpen
Hieronder wordt per onderwerp aangegeven hoe vaak dat in de training aan de
orde is geweest (zie overzicht 1).
Overzicht 1. De in de training behandelde onderwerpen.
Daginvulling
Delictbespreking
Relaties/vrienden
Seksualiteit
Financier)
Gedragsbeheersing
Risicovolgedrag (drugs/drank/gokken)
Geen nee kunnen zeggen
Discriminatie
Weinig zelfstandig zijn
Zelfvertrouwen
Grenzen leren kennen
Overige onderwerpen
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36
32
31
30 (vaker bij rninderjarigen)
10 (vaker bij meerderjarigen)
8 (vooral bij minderjarigen)
8 (vooral bij minderjarigen)
7
4 (alleen bij minderjarigen)
2 (alleen bij meerderjarigen)
2
1
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Het meest genoemd worden de onderwerpen 'daginvulling', 'delictbespreking',
'relaties/vrienden' en 'seksualiteit'. Het onderwerp 'seksualiteit' wordt overigens
vooral bij de nninderjarigen aan de orde gesteld.
Wat betreft de waardering door de deelnemers is er niet duidelijk een onderwerp aan te geven dat eruit springt. De delictbespreking en de daginvulling worden relatief vaak genoemd als minder leuke onderwerpen, maar dat zijn ook onderwerpen die vaker aan de orde kwamen. Het meest leerzaam vond men nog de
onderwerpen delictbespreking en relaties/vrienden, maar ook dat is niet erg uitgesproken. De vraag wat men het minst leerzaam vindt, levert evenmin veel informatie op. Tenslotte kan nog vermeld worden dat zeven respondenten (16%)
op onderdelen hadden willen trainen die niet in de training zijn behandeld.
Bij 27 (60%) van de trainingen worden rollenspellen gedaan. De waardering
ervan door de deelnemers is gemengd. Ongeveer de helft waardeert ze positief.
Dertien deelnemers (29%) hebben video's bekeken, ook hierover was het oordeel
verdeeld. Van de elf deelnemers (24%) die een video over zichzelf hebben bekeken, is er overigens niemand die dat niet leuk vindt.

4.2.3 Beleving van het delict en de straf
Vermogensdelinquenten (N =16; 36%) zijn in de meerderheid, echter op de voet
gevolgd door agressieve delinquenten (N =13; 29%). Een combinatie van vermogens en agressieve delicten treffen we bij 10 deelnemers (22%) aan. Driekwart
van de deelnemers pleegde het delict samen met anderen. In meerderheid (77%)
vindt men het verdiend dat men straf gekregen heeft, bij 10 deelnemers (23%)
is dat echter niet het geval. De SO VA-training wordt door ruim 80% niet als een
echte straf ervaren. Onder dat laatste verstaat men vooral de gevangenisstraf en
(in iets mindere mate) de werkstraf. Daarmee vergeleken wordt de SO VA-training
als niet erg zwaar ervaren, eerder als hulpverlening. De mediane waarde op de
vraag hoeveel uren werkstraf men anders, in plaats van de SO VA-training, zou
hebben gekregen, ligt bij ongeveer 40 uur. Dat is ongeveer twee keer zoveel als
de tijdsinvestering die de training kost, maar het is wel reeel gezien de gangbare
omrekeningsuren.

4.2.4 Risicovol gedrag
Softdrugs worden door 14 respondenten (31%) minstens Oenmaal per week gebruikt. Het komt bij meerderjarigen relatief wat vaker voor. Er is een (minderjarige) harddruggebruiker bij de groep respondenten. Gokken konnt ook relatief weinig voor: 9% van de respondenten doet dat minimaal een keer per week. Alcoholgebruik met een frequentie van minimaal een keer per week wordt door 38%
van de respondenten opgegeven.
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4.2.5 Daginvulling
De daginvulling blijkt een regelmatig terugkerend onderwerp van de training. Hoe
ziet nu die daginvulling eruit en zijn er in dat opzicht, naar het oordeel van de
respondenten, veranderingen opgetreden?
Aan het eind van de SOVA-training blijkt het overgrote deel van de deelnemers te werken of op school te zitten. Slechts vier respondenten (9%) doen niets
of zijn werkloos, zeventien (39%) zitten op school, vijftien (34%) werken en acht
(18%) combineren werk en school. Twaalf respondenten (27%) geven aan dat
de daginvulling gedurende de SOVA-training is veranderd. ten respondent is
werkloos geraakt, maar daar staat tegenover dat zes deelnemers (13%) weer
naar school zijn gegaan of werk hebben gekregen. De balans is derhalve positief,
hoewel niet met zekerheid valt te zeggen dat de training daar debet aan is.
Zoals te verwachten was, is het aantal regelmatige spijbelaars behoorlijk
hoog. Twaalf respondenten (27%) spijbelden vaak. Ook het aantal zittenblijvers
is opmerkelijk hoog. Slechts veertien deelnemers (33%) waren nooit blijven zitten, acht (19%) daarentegen meer dan eens. De overigen (49%) waren Oen keer
blijven zitten. Het aantal schorsingen van school ligt in dezelfde lijn. Minstens Oen
keer geschorst was 54% (N= 21) en meer dan eens 15% IN = 6).
Len kleine zeventig procent heeft aan het eind van de training hobby's of doet
aan sport. Acht respondenten (18%) zeggen dat hun vrijetijdsbesteding gedurende de SOVA-training is veranderd: zij deden daarvoor niet aan deze vrijetijdsbesteding.

4.2.6 Mening van de omgeving over de training
Vrijwel alle ouders (ruim 90%) weten ervan at dat bun zoon of dochter een training volgt. De meesten vinden het zinvol (62%). Slechts 3 (9% van de relevante
gevallen) vinden het niks. Een kleine minderheid IN =21; 47%) heeft bij de training geholpen en in vijftien gevallen (33%) hebben de ouders ook met de trainer
gesproken. Over het algemeen is de rol van de ouders dus redelijk ondersteunend. De partner/vriend(in) ondersteunt de training eveneens, maar dat kan niet
gezegd worden van de vriendengroep. In slechts vijf van de in aanmerking komende 32 gevallen (16%) blijkt deze de training zinvol te vinden, eveneens in vijf
gevallen vinden de vrienden het maar niks en voor de rest interesseert het ze niet
veel.

4.2.7 Toekomstplannen
De toekomstplannen van de respondenten zijn redelijk conventioneel. In ongeveer
de helft van de gevallen wenst men een baan, een partner en kinderen. Nog eens
een derde wenst in de toekomst een baan, zander dat daarbij noodzakelijk een
partner en kinderen in het geding is. De helft denkt dat gewenste toekomstperspectief binnen vijf jaar te kunnen realiseren. Overigens is het toekomstbeeld in
slechts 5% van de trainingen onderwerp van bespreking geweest.
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4.2.8 Afronding van de SOVA-training
In 10% van de gevallen werd een eindverslag besproken. De training werd in
45% van de gevallen geevalueerd. Dat is een laag percentage. Veertien deelnemers (31%) hebben tussen het begin en het eind van de training nog contact gehad met hun verwijzer. In de meeste gevallen (ongeveer twee van de drie) is er
naast de SO VA-training geen sprake van (verdere) hulpverlening.
Al met al zeggen 42 respondenten (93%) tevreden te zijn over de afloop van
de training. Twee van de drie hebben behoefte aan verder contact. Dat is betrekkelijk veel.

4.2.9 Samenvattende opmerkingen
Wat valt er nu vanuit de beleving van de deelnemers te zeggen over het effect
van de training? Al met al waarderen ze de training positief. Ruim 90% is tevreden over de afloop, ruim 80% vindt het leuk en ongeveer 90% beoordeelt de
training als zinvol. De training wordt niet als bijzonder zwaar of vervelend ervaren. Het wordt zeker niet als een 'echte' straf gezien, eerder als een vorm van
hulpverlening.
Het is wat lastiger om te zeggen of er door de training ook wat veranderd is.
In een aantal gevallen lijkt dat inderdaad het geval, maar dat valt minder goed te
kwantificeren. Gedurende de training hebben zich veranderingen voorgedaan op
het gebied van de daginvulling, met name op het gebied van school/werk en vrijetijdsbesteding. Het gaat dan naar benadering om zo'n 16 gevallen (36%). Het is
echter niet met zekerheid te zeggen of dat een gevolg van de training is. Wanneer bedacht wordt dat die veranderingen zich in een relatief korte periode afspeelden (ruwweg twee maanden) wordt het aannemelijker dat ze toch met de
training samenhangen.
Bijzondere aandacht verdient ook het gegeven dat de verwachtingen die de
deelnemers vooraf van de training hadden, over het algemeen niet zijn uitgekomen. Ze kunnen niet goed aangeven waarin dat zit, maar waarschijnlijk hebben
ze vooraf niet zo'n goed beeld gehad. Dat zegt iets over de voorlichting.
Op grond van de interviews komen geen onderwerpen naar voren die door de
deelnemers meer of minder positief beoordeeld worden. Tenslotte is opgevallen
dat er sprake is van een positieve ondersteuning door de omgeving, met name
door ouders/opvoeders en door partners.

4.3

De gebruikte testen

Zoals gezegd, zijn twee testen gebruikt om eventuele effecten van de training op
de sociale vaardigheden van de deelnemers te kunnen meten. Dit zijn het SRI en:
de SOCVAR. Hieronder worden eerst in 4.3.1 de resultaten op het SRI gepresenteerd en besproken, vervolgens komt in 4.3.2 het SOCVAR instrument aan de
orde.

43

4.3.1 Het Standaard Reactie Instrument
Uitgangspunt voor het instrument is de gedachte dat bij veel jongeren met sociaal
en emotionele problematiek sprake is van een tekort aan sociale vaardigheden.
Daarbinnen heeft een groep jongeren vooral moeite met situaties waarin zij geconfronteerd worden met sociale grenzen, zoals geschreven en ongeschreven regels, wetten en verwachtingen. Zij missen de vaardigheid om te kunnen onderhandelen met de sociale omgeving of die te bespelen. Door die sociale onhandigheid komen ze eerder in situaties waarin ze sociale grenzen overschrijden. In het
SRI worden beschrijvingen gegeven van gebeurtenissen die zich in het dagelijks
!even kunnen voordoen en waarbij sprake is van sociale grenzen. Vervolgens
wordt nagegaan welke (acceptabele en niet-acceptabele) reacties tot het repertoire behoren, welke keuze men daaruit zou maken en waarom men dat zou doen.

Result Men
In de hiernavolgende tabellen wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen de
gemiddelden op de afnames voor de training en de afnames na de training. Als
significantieniveau is .05 aangehouden. Significante p-waarden zijn in de tabel
vet gedrukt. Indien de p-waarde tussen .05 en .10 ligt, wordt van een trend
gesproken. Dit betekent dater weliswaar een verschil is, maar dat men voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies. Voor de training hebben 48 deelnemers (17 meerderjarigen en 31 minderjarigen) de test ingevuld, na de training
gebeurde dat door 43 deelnemers (13 meerderjarigen en 30 minderjarigen). Eerst
worden de resultaten voor de totale groep weergegeven, vervolgens voor de
minderjarigen en voor de meerderjarigen apart. In tabel staan gemiddelde aantallen voor de gekende reacties die bij de totale groep werden berekend.

Tabel 1 Gekende reacties. Het gemiddelde aantal gekende reacties per reactietype voor en na de training (totale groep).
Voor

Na

Verschil

p-waarde

14.83

16.51

+1.68

.04

Creatieve aanpassingen

4.21

4.07

-0.14

.83

Terugtrekking

1.88

1.91

+0.03

.92

Totaal niet overtredend

20.92

22.49

+1.57

.21

Overtreding verbod

14.42

16.00

+1.58

.20

Overtreding gebod

2.38

2.21

-0.17

.61

16.79

18.21

+ 1.42

.31

Schaal
Conf ormistische reacties

Totaal overtredingen
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Uit tabel 1 valt af te leiden dat alleen bij de conformistische reacties er sprake is
van een significant verschil tussen de voor en de nameting. Het blijkt dat na de
training de deelnemers gemiddeld bijna twee conformistische reacties meer noemen dan voor de training. Dat is als een positief resultaat te beschouwen. Overigens zien we ook een toename in het aantal overtredende reacties, maar daarbij
is de toevalsfactor niet uit te sluiten.
Het feit dat iemand beter weet hoe in een gegeven situatie volgens de sociale
norm te moeten reageren, betekent uiteraard nog niet dat hij of zij dat ook daadwerkelijk wil. Of de training in dat opzicht verandering bracht, valt af te leiden uit
tabel 2.

Tabel 2 Gewilde reacties. De gemiddelden per reactietype
voor en na de training (totale groep).
Schaal

Voor

Na

Verschil

p-waarde

Conformistische reacties

6.60

6.81

+0.21

.69

Creatieve aanpassingen

1.92

1.95

+0.04

.91

Terugtrekking

0.63

0.65

+0.03

.87

Totaal niet overtredend

9.15

9.42

+0.27

.64

Overtreding verbod

4.35

4.51

+0.16

.76

Overtreding gebod

0.96

0.93

-0.03

.84

Totaal overtredingen

5.31

5.44

+0.13

.82

Als er een ding duidelijk is uit tabel 2, dan is het dat er tussen de voor- en de nameting praktisch geen verschil bestaat. De conclusie kan daarom kort zijn: Met
het SRI valt niet aan te tonen dat de training de deelnemers er toe brengt vaker
te kiezen voor een sociaal gepaste reactie. Of de training invloed heeft op de motivaties valt te zien in tabel 3.

Tabel 3 Motivaties. Gemiddelden per motivatietype voor
en na de training (totale groep).
Motieven

Voor

Na

Verschil

p-waarde

lk gericht

10.35

10.30

-.0.05

.91

Anderen gericht

5.00

4.37

-0.63

.20

Hier en nu

8.29

7.11

-1.18

.09

Toekomstgericht

3.13

3.19

0.06

.89

45

In tabel 3 worden evenmin statistisch significante resultaten vermeld. Er is alleen
sprake van een trend wanneer het goat om de situationeel bepaalde motieven.
Na de training geven de deelnemers minder vaak aan dat ze zich zouden laten leiden door hier en nu motieven. Men zou dat kunnen interpreteren als het zich minder makkelijk laten meeslepen door bijvoorbeeld de druk van de vriendengroep.
Het gaat echter om een trend en er may zeker niet teveel waarde aan worden gehecht.
Het is de vraag of er op het punt van de effecten van de training verschillen
bestaan tussen minderjarigen en meerderjarigen. De volledige tabellen zijn te vinden in bijlage 5. Hier worden alleen de belangrijkste resultaten genoemd.
Meerdegarigen
De resultaten bij de meerderjarigen wijken af. Hier blijkt alleen een trend dat bij
de gekende reacties het aantal overtredingen van een gebod na de training is afgenomen.
Minderjangen
De resultaten bij de minderjarigen liggen in dezelfde lijn als bij de totale groep.
Het aantal gekende conformistische reacties is no de training statistisch significant toegenomen met gemiddeld iets meer dan twee en het aantal hier en nu motivaties is significant gedaald. Overigens volt ook de trend te constateren dat het
aantal anderen gerichte motivaties daalt.
Bespreking van de resultaten

In feite is het enige duidelijke resultaat van de effectmeting met behulp van het
SRI dat deelnemers na afloop meer conformistische reacties noemen. Er is een
trend dat het aantal bier en nu gerichte motivaties is gedaald. Dat zijn weliswaar
bescheiden, maar toch positieve resultaten. Bij deze bespreking kunnen we echter het SRI ook in meer kwalitatieve zin betrekken. Tijdens het scoren van de antwoorden kwamen een aantal zaken naar voren. Allereerst is dat het taalprobleem
dat bij een aantaI deelnemers kennelijk aanwezig is. Bij de interviews met de trainers zal dit punt overigens ook nog aan de orde komen. Soms lijkt het zinnig om
een jongere eerst een taalcursus te geven, alvorens over te gaan tot een sociale
vaardigheidstraining. Een tweede opmerking is dat, hoewel er op groepsniveau
maar weinig duidelijke verschillen zijn, bij het lezen van de individuele testen in
een aantal gevallen door de formulering van de antwoorden de indruk ontstaat
dat de training vruchten heeft afgeworpen. Zo'n indruk is echter niet kwantificeerbaar. Een derde opmerking betreft de veronderstelling dat wetsovertreding
te maken heeft met een tekort aan sociale vaardigheden. Regelmatig werden lijsten gescoord waarin de respondent er blijk van gaf een groot aantal niet overtredende reacties te kennen. Ook uit de wijze van formuleren was af te leiden dat
er, althans verbaal, geen sprake was van een tekort aan sociale vaardigheden.
Helaas werd die sociale vaardigheid dan aangevuld met een grote mate van criminele vaardigheid. Men was eveneens zeer creatief in het noemen van een groot
aantal overtredende reacties. Dat gegeven past overigens goed in de criminologische theorie, zowel in de theorie dat crimineel gedrag (ook) geleerd gedrag is als
in de gelegenheidstheorie. Tenslotte - en ook dat is het resultaat van een meer
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kwalitatieve benadering - is de woordenschat weer uitgebreid met de termen
'glippen' en 'flashen' voor zwartrijden.

4.3.2 De SOCVAR
De SOCVAR is ontworpen om sociale vaardigheden te meten in een intramurale
setting. Een beoordelaar geeft daarbij aan hoeveel van de tien keer een bewoner
bepaald gedrag vertoont. Voor gebruik in de huidige situatie diende het instrument aangepast te worden, omdat er vaak niet iemand is te vinden die voldoende
informatie over de deelnemers heeft om de lijst te kunnen invullen. Verwijzers/coordinatoren bleken daartoe meestal niet in staat, met name de coordinatoren bij
het BAS niet. Ook waren niet alle verwijzers meer te achterhalen. Het alternatief
is om niet meer een beoordelaar, maar de respondent zelf de antwoorden te laten
geven. De formulering van de items is daartoe verandert in de ik-vorm. Bovendien
is de formulering van enkele vragen aangepast aan de ambulante situatie, omdat
ze oorspronkelijk naar een tehuissituatie verwezen. De totale lijst bestaat nu uit
64 vragen, die betrekking hebben op de volgende tien schalen:
1
Zelfverzorgingsvaardigheden;
Vaardigheden voor alle dag;
2
Studie/werkvaardigheden;
3
4
Vrijetijdsvaardigheden;
Naleven van (huis)regels;
5
Zelfexpressie;
6
7
Assertiviteit;
Rekening houden met anderen;
8
Communicatie; en
9
Zelfbepaling
10
De zes vaardigheden die in het cursusboek van het P.I. genoemd worden, zijn terug te vinden in deze tien schalen, met dit verschil dat in de SOCVAR de omgangsvaardigheden gemeten worden met behulp van vijf schalen (naleven van
(huis)regels, zelfexpressie, assertiviteit, rekening houden met anderen en communicatie).
Resultaten
De SOCVAR is in totaal 88 keer afgenomen: bij 46 deelnemers (16 meerderjarigen en 30 minderjarigen) vooraf en bij 42 deelnemers (12 meerderjarigen en 30
minderjarigen) achteraf. In tabel 4 is te zien op welke punten er bij de totale
groep na de training een verbetering in sociale vaardigheid was te constateren.
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label 4 Gemiddelde scores op de SOCVAR sociale vaardigheidsschalen voor en na de training (totale groep).
Schaal

Voor

Na

Verschil

p-waarde

Zelfverzorgingsvaardigheden

29.43

26.50

-2.93

.32

Vaardigheden voor alle dag

72.87

68.62

-4.25

.58

Studie/werkvaardigheden

32.80

29.02

-3.78

.13

Vrijetijdsvaardigheden

74.54

60.43

-14.11

.31

Naleven van (huis)regels

29.28

31.33

+2.05

.66

Zelfexpressie

45.54

45.36

-0.19

.95

Assertiviteit

44.57

38.57

-6.00

.42

Rekening houden met anderen

45.35

39.93

-5.42

.27

119.24

114.74

-4.50

.80

48.61

49.52

+0.92

.94

Communicatie
Zelf bepaling

De conclusie uit tabel 4 kan betrekkelijk kort zijn. De scores op de nameting zijn
over het algemeen wat lager dan die op de voormeting, maar op geen van de sociale vaardigheidsschalen werd een significant verschil gevonden. Er kan derhalve
gesteld worden dat met behulp van de SOCVAR bij de totale groep geen positief
effect van de training kan worden vastgesteld. Het is echter nog mogelijk dat de
uitkomsten bij de meerderjarigen en de minderjarigen niet parallel lopen. De analyses zijn daarom herhaald voor meerderjarigen en voor minderjarigen apart. Ook
dan zijn er geen significante verschillen tussen de voor- en de nameting. Alleen
op het punt van 'zelfexpressie' is er bij de meerderjarigen een trend in de positieve richting. Voor de volledige resultaten voor meerderjarigen en minderjarigen
wordt verwezen naar bijlage 6.
Bespreking van de resultaten

Over het geheel genomen, laten de analyses op de SOCVAR schalen dus geen
verbetering zien, eerder is er sprake van een verslechtering. Dat is enigszins
merkwaardig. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel zou kunnen zijn dat
er sprake is van een (negatief) testeffect. In experimenteel onderzoek wordt onder het testeffect verstaan dat de proefpersonen bij de tweede meting op hetzelfde instrument anders - meestal hoger of positiever - scoren dan bij de eerste meting. De gedachte is dan dat men heeft kunnen leren van de eerste afname. lets
dergelijks zou hier een rol kunnen spelen, omdat een deel van de respondenten
aan beide metingen heeft meegedaan. Het blijkt echter dat in de meeste gevallen
de gemiddelde score bij de tweede meting (iets) lager is dan bij de eerste meting.
Verder blijkt bij nadere analyse dat de varianties bij de tweede meting over het
algemeen lager zijn dan bij de eerste. Bij de schalen 'zelfverzorgingsvaardigheden', eassertiviteif en 'rekening houden met anderen' verschillen de varianties
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voor de totale groep significant of bijna significant. Bij de minderjarigen geven de
schalen 'vrijetijdsvaardigheden', 'zelfexpressie' en 'communicatie' significante
verschillen in variantie te zien tussen de voor- en de nameting. Het is niet helemaal duidelijk welke betekenis daaraan gehecht moet worden. Wel roept het twijfel op over de betrouwbaarheid van de gegevens uit de SOCVAR. De uitkomsten
moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden.

Recidive

4.4

Als laatste onderdeel van het onderzoek naar het effect van de SO VA-training is
gekeken naar de recidive van mensen die in 1992 een training hebben gevolgd.
Voor de meerderjarigen bleek dit niet voldoende aantallen op te leveren. Daarom
is voor deze categorie ook het jaar 1993 in het onderzoek betrokken. Daarnaast
lag het in de bedoeling om een onderscheid te maken tussen mensen die als first
offender en als recidivist een SO VA-training hebben gevolgd. Het is echter bij de
minderjarigen niet mogelijk om in alle gevallen met zekerheid te bepalen of het
om een recidivist dan wel first offender gaat l . Daarom is bij minderjarigen geen
onderscheid gemaakt tussen first offenders en recidivisten. De resultaten met betrekking tot de recidive zullen vergeleken worden met uit de literatuur bekende
gegevens.
Naast gegevens uit de uittreksels uit het Algemeen Documentatieregister, opgevraagd bij de Justitiele Documentatiediensten bij de 10 onderzoeksarrondissementen, is bij de Raden voor de Kinderbescherming en de reclasseringsinstellingen in dezelfde arrondissementen informatie opgevraagd over het aantal vroeghulpcontacten na de SO VA-training.

4.4.1

Resultaten bij meerderjarigen

Hierbij is wel een onderscheid gemaakt tussen first offenders en recidivisten. Van
de 26 first offenders heeft niemand vroeghulpcontacten gehad en hebben er 4
gerecidiveerd (dit is slechts 15%). Een geheel ander beeld zien we bij de recidivisten. Van de 47 recidivisten blijken er 13 vroeghulpcontacten te hebben gehad
en hebben er 34 gerecidiveerd (72%). Hoewel de SOVA-training voor deze categorie desondanks toch zinvol geweest kan zijn, steken deze cijfers schril af tegen
die van de first offenders. Bij de recidivisten worden ook meer ernstige misdrijven
aangetroffen, zoals misdrijven tegen het leven gericht, zware mishandeling,
drugshandel (maximaal 4 jaren gevangenisstraf). Ook hier bestaat het merendeel
van de misdrijven uit vermogensmisdrijven, gevolgd door agressieve misdrijven.

1

Een redelijk groot aantal minderjarigen (N =24; 20%) bleek niet meer geregistreerd te staan, dus
ook niet voor het delict waarvoor zij een training moesten volgen. Het is in ieder geval wel zeker
dat zij na de training niet meer gerecidiveerd hebben.
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4.4.2 Resultaten bij minderjarigen
Van in totaal 121 minderjarigen die in 1992 een SOVA-training hebben gevolgd
zijn gegevens voorhanden. Wat betreft de vroeghulpcontacten kan gemeld warden dat daar bij 21 (17.4%) jongeren sprake van was. Ten aanzien van de bij de
justitiele documentatiedienst vermelde recidive blijkt dat, indien alleen de veroordelingen Ms uitgangspunt warden genomen, 70 van de 121 (57.9%) niet weer
gerecidiveerd hebben. Wordt ook rekening gehouden met sepots en vrijspraken
dan blijken er 60 (49.6%) niet weer gerecidiveerd te hebben. Van de recidivisten
blijkt een klein gedeelte (7 van de 61) 10 keer of vaker gerecidiveerd te hebben,
het hoogste aantal was 17 keer (2 personen). Een kwart (n =15) heeft Oen maal
gerecidiveerd, 13 personen deden dit twee maal, 10 personen 3 maal, 4 personen vijf maal, 1 persoon zes maal en 3 personen zeven maal. De meest voorkomende misdrijven zijn vermogensmisdrijven (ant. 310 en 311 Wv5r), verkeersdelicten (art. 30 WVW), wapenbezit en geweldscriminaliteit (artt. 285 en 350
WvSr).

4.4.3 Vergelijking met andere studies
Bartels (1986: p. 208) vindt een significant verschil in recidive tussen een experimentele groep, die een sociale vaardigheidstraining heeft gevolgd en een contralegroep. Van de eerste groep recidiveert 32% na minimaal 6 maanden, van de
tweede groep is dat 69% (p = .002). Het recidivecijfer bij de minderjarigen in de
huidige onderzoeksgroep ligt op circa 40% indien uitgegaan wordt van veroordelingen. Het gaat dan wel om een langere recidivetermijn dan bij Bartels, namelijk
twee jaar in plaats van minimaal 6 maanden.
Andere, min of meer, vergelijkbare leerstraffen zijn SIB (Slachtoffer in Beeld),
AVC en PAD. Belksma (1993) vermeldt dat een onderzoek van het WODC aan
het licht bracht dat bij SIB van de 95 deelnemers er 27,4% opnieuw met justitie
in aanraking zijn gekomen. Bovens (1991) kwam voor het AVC project tot de
conclusie dat de reductie in recidive (binnen 13 maanden), in vergelijking met een
controlegroep, 13,7% is. Dit zou betekenen dat 32% van de AVC-deelnemers
recidiveert. Hij vermeldt verder dat zijn resultaten vergelijkbaar zijn met die uit
een Duits onderzoek en het resultaat van het onderzoek naar AVP te Grave (een
intramurale voorloper van AVC). Het PAD-project, dat voornamelijk gevolgd
wordt door jeugdige vandalen die hun delict onder invloed van alcohol plegen)
blijkt na drie jaren een recidive-percentage van 13.8% te hebben. Bij een vergelijkingsgroep was dit percentage 30.9 (Bovens en Timmerman, 1992).
Junger-Tas (1994) noemt een metastudie van Lase'. Deze concludeert dat de
overall effectgrootte van allerlei soorten behandelingen sterk overeenkomt. Dat
effect komt erop neer dat bij een recidivepercentage van ongeveer 50% de reductie in recidive door een bepaalde behandeling over het algemeen zo'n 10%
bedraagt, een relatief succes van 20%.
Onderzoek bij de kwartaalcursus (een intensief werk- en leerproject, waarbij
de SOYA-training een vast onderdeel is) laat geen significante verschillen in recidive (periode 1-2,5 jaren) zien tussen de deelnemers en een controle-groep. Van
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de deelnemers recidiveerde maar liefst 85% (Van der Laan en Essers, 1990).
Spaans (1994: 16, 37, 42) vermeldt dat 61,8% van de dienstverleners binnen
een periode van ongeveer vijf jaar opnieuw in aanraking kwam met justitie in verband met een misdrijf. Van de jongeren onder 21 jaar was dit percentage 73 en
van de 21-25jarigen 65. In 377 van de 879 gevallen (42,9%) leidt het politiecontact tot een veroordeling.
Het is - zoals bekend - moeilijk om de recidivegegevens onderling te vergelijken. Het gaat om verschillende groepen, de recidive-termijnen verschillen en het
criterium is niet altijd op dezelfde manier gedefinieerd (soms politiecontacten,
soms veroordelingen). Als er al conclusies getrokken mogen worden, dan toch
zeker met de nodige voorzichtigheid.
Wat de recidive betreft, lijken de resultaten voor meerderjarige first-offenders
en voor minderjarigen niet ongunstig. Voor meerderjarige recidivisten daarentegen
zijn ze relatief ongunstig. Het is dan ook de vraag of dit consequenties zou moeten hebben voor de selectie bij SOVA-trainingen.

4.5

Conclusie

Uit de interviews met de deelnemers na afloop van de training blijkt dat zij de training positief waarderen. Er zijn aanwijzingen dat er gedurende de training bij een
aantal deelnemers veranderingen zijn opgetreden in hun daginvulling, met name
op het punt van school/werk en vrijetijdsbesteding. Dat is echter niet goed kwantificeerbaar.
De resultaten van de effectmeting met behulp van de testen wijzen op een enkele uitzondering na, niet op een verbetering in sociale vaardigheden bij de deelnemers. Bartels (1986) vermeldt daarentegen in zijn onderzoek wel positieve resultaten. Hij vergeleek een groep van 29 jongens die gedurende 3 a 4 maanden
een individuele ambulante sociale vaardigheidstraining had gehad met een even
grote vergelijkingsgroep waarbij dat niet het geval was. Beide groepen scoorden
bij de tweede meting hoger op sociale vaardigheden maar de vooruitgang was bij
de therapiegroep groter. Verder bleek dat bij een follow-up periode van minimaal
6 maanden de recidive bij de therapiegroep beduidend lager was. Men kan zich
afvragen waar dit verschil in uitkomsten aan toegeschreven kan worden. Er zijn
een aantal mogelijke verklaringen voor dat verschil in resultaat:
a De behandelde groepen verschillen 2 ,

2

In het onderzoek van Bartels ging het om zelfstandig wonende jongens in de leeftijd tussen 14
en 20 jaar. Verslaving aan harddrugs was een uitsluitingscriterium, maar wet moest er sprake zijn
van ernstige psychosociale problemen. In het onderzoek van Bartels waren wet drie Surinaamse
jongens en den jongen van Indische-Nederlandse afkomst opgenomen, maar geen Marokkaanse
jongens. In het huidige onderzoek is de groep Marokkanen echter wet behoorlijk vertegenwoordigd. Een bijzonder aandachtspunt is de selectie voor de therapie c.q. training. In het kader van
het onderzoek van Bartels werd daar bijzondere zorg aan besteed. Het is echter de vraag hoe
zorgvuldig de selectie voor de SOVA-training in de praktijk plaatsvindt. We komen daar later nog
op terug.
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b De behandeling was niet dezelfde, qua opzet en/of qua uitvoering 3 .
c De gehanteerde instrumenten verschillen 4 .
d De tijd waarin het onderzoek werd uitgevoerd verschilt s .
Geen van deze vier verklaringen mag uitgesloten geacht worden. Het zal echter
ook duidelijk zijn dat het huidige onderzoek zelfs niet bij benadering als een replicatie kan worden beschouwd.

3

In het huidige onderzoek wordt gewerkt aan de hand van een model van het Amsterdamse P.I.
Dit model is later ontwikkeld dan de door Bartels gebruikte therapie en verschilt daar ook van. In
het onderzoek van Bartels ward meestal gewerkt met eon therapeut en eon co-therapeut en ook
de duur van de therapie was gemiddeld wat langer 13 a 4 maanden in pleats van 2 a 3 in het
huidige onderzoek). Gemiddeld was er ongeveer 10 uur contact met de jongen in ruim 7 bijeenkomsten en bijna eon uur met het gezin. De totale tijd can contacten per therapie (inclusie telefonische contacten en contacten met derden) was ruim 13 uur.

4

Bartels maakte gebruik van een 'prognoseformule die zowel bij de voor- als de nameting werd
gebruikt. Als gegevensbron fungeerden zowel de jongens zelf als hun gezinsvoogden. In het
huidige onderzoek is gebruik gemaakt van twee andere testen, het SRI en de SOCVAR, die door
de respondenten zelf werden ingevuld.

6

Het onderzoek van Bartels vond pleats in de periode 1973-1976. Het huidige in 1995. De meatschappelijke omstandigheden zijn in die tijd stork veranderd.
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Hoofdstuk 5

Interviews met trainers
5.1

lnleiding

Een van de evaluatiedoelstellingen van dit onderzoek is vast te stellen hoe nu in
de praktijk uitvoering wordt gegeven aan de SOVA. Daarbij gaat het om de feitelijke inhoud van de trainingen, de gehanteerde methodieken, maar ook zaken als
de gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van inhoud, de uitvoering, deelname door
de deelnemer en rapportage aan derden. Voor het verkrijgen van informatie over
deze onderwerpen zijn interviews met trainers noodzakelijk.
Het spreekt vanzelf dat trainers niet geheel en al belangeloos staan tegenover
een evaluatieonderzoek dat mede hun functioneren tot onderwerp heeft. Het resultaat kan immers ook bijdragen aan een minder positieve beeldvorming en daardoor voor hen minder gunstige consequenties hebben. Daar staat tegenover dat
trainers zelf ook belang hebben bij een gedegen evaluatie van de SO VA-training.
Deze kan alleen gedijen bij een optimale uitvoering.
In het onderzoek is bijzondere aandacht besteed aan de benadering van de
trainers. Er wordt immers een niet gering beroep op hen gedaan. Van hen wordt
gevraagd om mee te doen aan de interviews, zowel over hun meer algemene
werkwijze, als over de recentelijk gegeven trainingen. Daarnaast zijn zij de enigen
die inlichtingen kunnen geven over de precieze tijd en plaats van een training.
Met andere woorden, om afspraken met deelnemers te kunnen maken is de hulp
van de trainers onontbeerlijk.
De interviews met de trainers zijn in grote lijnen op te splitsen in twee delen.
Het eerste deel is meer algemeen, het tweede betreft concreet gegeven trainingen. In het eerste deel zijn vragen gesteld over de feitelijke werkwijze, de inhoud
en methodiek, in hoeverre het model van het Paedologisch Instituut nog wordt
gevolgd, de totale duur van de training, de beschikbare hulpmiddelen, de kwalificaties van de trainers, de door hen gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de
uitvoering en de bewaking daarvan, de controle op de deelname, eventuele waarschuwingen bij wangedrag en overleg met de verwijzer/coordinator. In dit deel
van het interview is ook de beeldvorming van de SOVA (en van de deelnemers)
bij de trainers aan de orde gekomen, alsmede hun deelname aan en oordeel over
de intervisiebijeenkomsten 1 . In het tweede deel van het interview - over de individuele trainingen - is ingegaan op zaken als de motivatie van de betreffende
deelnemer, het kader waarin de training is gegeven, bijsturing onderweg, het afloopbericht en het eventuele vervolg op een niet-gelukte training. Verder is in de
interviews met de trainers • over de individuele trainingen ook ingegaan op de
werkdoelen en middelen, de aan de deelnemers gestelde eisen, de registratie en
de evaluatie.
Het was de opzet om in vijf arrondissementen (Almelo, Den Bosch, Groningen,
Rotterdam en Utrecht) twee trainers van meerderjarigen en twee trainers van

Dit zijn bijeenkomsten van trainers in een bepaalde regio.

minderjarigen te interviewen. In Den Bosch en in Rotterdam kon deze opzet gevolgd worden. In Almelo maakt de RvK gebruik van trainers van de reclassering.
Daar zijn dan ook vier trainers van de reclassering gaintervievvd die zowel meerals minderjarigen trainden. In Groningen bleek het een probleem om vier trainers
te vinden die voldoende recente trainingservaring hadden. Er is daarvoor een
grens aangehouden van minimaal twee trainingen in eon jaw', maar ook met
deze (minimale) eis lukte dat niet. In Groningen is daarom met slechts drie trainers gesproken: twee voor minderjarigen en eon voor meerderjarigen. In Utrecht
speelde hetzelfde probleem. Ook daar zijn slechts drie trainers geInterviewd: twee
voor minderjarigen en 44n voor meerderjarigen. In totaal zijn dus gesprekken gevoerd met 18 trainers. Bij de analyse van de trainingen was het de bedoeling per
trainer (maximaal) vijf recente trainingen te analyseren. Zoals gezegd, halen sommige trainers dat aantal van vijf te evalueren trainingen in eOn jaar niet. Uiteindelijk konden 66 trainingen met de trainers besproken worden.
Hieronder zullen de resultaten van de interviews met de trainers weergegeven
worden. Begonnen wordt met het algemene deel en vervolgens komen de individuele trainingen aan hod. Waar dat relevant is, zal ingegaan worden op verschillen tussen trainingen voor minderjarigen en meerderjarigen. Een deel van de vragen leent zich voor een meer kwantitatieve behandeling. Voor een ander deel
geldt dat deze (door)vragen meer inzicht geven in kwalitatieve aspecten. Het is
daarbij niet doenlijk om volledig te zijn. Aileen de belangrijkste uitspraken, toelichtingen etc. worden vermeld. Deze meer kwalitatieve toelichting is te herkennen
aan het inspringen van de tekst.

5.2

Het algemene gedeelte

De volgende onderwerpen zullen hier aan de orde komen:
- Opleiding;
- De trainingen;
- Handelwijze bij wangedrag;
- Het mislukken van de training;
- Rapportage; en
- Beeldvorming.

5.2.1 Opleiding
Voor vier trainers is het al weer enige tijd geleden (voor de jaren negentig) dat zij
hun opleiding hebben gevolgd. De meesten (12 van de 18) volgden hun opleiding
in de laatste vijf jaar. De aanleiding om de opleiding tot trainer te volgen, was

2

Dit probleem wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat sommige trainingen al snel warden algebraken. Daardoor zijn ze niet good meer to evalueren. Voor de continuIteit van de SOVA-training is
dit een punt van zorg. Weliswaar kunnen trainers ook in een ander kader SOVA-trainingen verzorgen, maar gezien het bijzondere karakter van de doelgroep (met name bij opgelegde trainingen),
is het met enige regelmaat verzorgen van een training wenselijk.
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meestal een combinatie van motieven. Voor zeven trainers was dat een combinatie van vooral persoonsgerichte motieven zoals belangstelling, vergroting van de
eigen deskundigheid, afwisseling in het werk, de mogelijkheid om een vaste baan
te krijgen, etc. Voor negen trainers speelden daarnaast ook meer idealistische
motieven een rol. Men hoopte zich (op een meer praktische manier) nuttig te kunnen maken, men deed het omdat er een behoefte was aan trainers, uit affiniteit
met de doelgroep, etc. Op het moment van het interview volgen twee trainers
nog een bijscholing, de overige zestien niet.
De meeste trainers (twee van de drie) bezoeken de 'terugkomdagen' van de
opleiding, acht van de achttien trainers doen dat met een frequentie van minimaal
dens per twee jaar. Zoals we verderop zullen zien, bestaat er bij de trainers een
grote behoefte aan verdere scholing na de opleiding. In dat licht vinden we de
frequentie van deelname aan de terugkomdagen niet erg hoog. Het is niet duidelijk of dit ligt aan de regelmaat waarmee ze georganiseerd worden of aan de bekendheid. Vier trainers zeggen in ieder geval dat er geen terugkomdagen worden
georganiseerd. De tevredenheid over de terugkomdagen is bij de mensen die daar
naar toe gaan over het algemeen behoorlijk. Slechts Oen trainer is er duidelijk niet
tevreden over. De functie van de terugkomdagen is enerzijds praktisch, gericht
op het trainen en op kennismaking met nieuwe technieken en methoden, anderzijds hebben ze ook een psychologisch betekenis in de zin van ondersteuning en
opfrissen.
De terugkomdagen bestaan over het algemeen uit een meer theoretisch gedeelte, in de vorm van een (massaal) hoorcollege en een gedeelte in kleinere
werkgroepen. In die werkgroepen wordt meer gedaan aan zaken als gedragsoefeningen, bespreking van gegeven trainingen, het behandelen van leervragen en de uitwerking daarvan in rollenspellen, het trainen van specifieke vaardigheden, het praktisch oefenen met nieuwe methodieken, etc. De hiervoor
genoemde tevredenheid over de terugkomdagen heeft met name betrekking
op de werkgroepen. Deze worden over het algemeen zeer zinvol gevonden.
Kritische opnnerkingen betreffen de wens om meer te doen aan deskundigheidsbevordering en aan het praktisch oefenen. Aan de theorie zou minder tijd
besteed hoeven te worden. Verder is er ook behoefte aan meer aandacht voor
bepaalde onderwerpen, zoals buitenlandse jongeren en sexualiteit.
De helft van de trainers (met name voor minderjarigen) bezoekt de intervisie-bijeenkomsten regelmatig. Dat zijn bijeenkomsten met trainers uit de eigen regio.
Tijdens die bijeenkomsten wordt vooral ingegaan op organisatorisch problemen
(sommigen vinden dat een bezwaar) en op casuistiek.
De opleiding tot trainer wordt een keer onvoldoende genoemd, vier keer minimaal, tien keer voldoende en drie keer ruim voldoende. De waardering voor de
opleiding houdt derhalve niet echt over.
Bij de opmerkingen die hier door trainers gegeven worden, komen we opvallend vaak tegen dat trainers beter voorbereid moeten worden op het werken

Er bestaat verwarring over het begrip terugkomdagen. Om voor het trainerscertificaat in aanmerking te komen, dient een trainer in het kader van de opleiding een zogenaamde terugkomdag bij
te wonen. Daarna zou gesproken moeten worden van bijscholingsdag. In de praktijk worden
echter alleen terugkomdagen georganiseerd.
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met ongemotiveerde deelnemers. Te weinig oefening met voorbeeldsituaties
is een ander punt van kritiek dat genoemd wordt. Oak wordt hier vaak genoemd dat er grate behoefte bestaat aan bijscholing. Dat gaat dan met name
am het werken met jongere deelnemers (twaalf tot en met veertien jaar), het
fris houden van de trainers en het voorkomen van sleur, het beter leren analyseren, etc. In principe zijn de terugkomdagen hier echter voor bedoeld. Andere
problemen die hier genoemd warden, zijn een gebrek aan ervaring doordat er
te weinig trainingen (kunnen) warden gegeven. Verder wordt het P.1.-model
enkele keren als een te strak keurslijf ervaren.

5.2.2 De trainingen
Opvallend is de grote variatie in het aantal jaarlijks gegeven trainingen. De range
loopt van twee (2 trainers) tot negen of meer (5 trainers). De helft van de trainers
geeft er hoogstens vier per jaar, de andere helft minstens vijf. In totaliteit zijn er
meer trainingen bij minderjarigen, maar het is niet zo dat de trainers die alleen
meerderjarigen trainen duidelijk minder trainingen doen. Wel valt op dat niemand
van hen meer dan vijf trainingen per jaar doet.
We hebben de trainers gevraagd wat voor hen uitsluitingscriteria zijn voor de
SO VA-training. Het blijkt dat onvoldoende motivatie het vaakst genoemd wordt
(13 keer), daarna volgen onvoldoende taalbeheersing (9 keer), psychopathologie
(7 keer), ernstige verslaving (7 keer), zwakbegaafdheid (3 keer) en te hoge leeftijd (3 keer). Met name de prominente pleats van Ionvoldoendel motivatie valt op.
Motivatie is dan oak een thema dat nog regelmatig zal terugkomen.
Welke vaste trainingsonderdelen warden het vaakst genoemd? De daginvulling
of weekkaart blijkt door alle trainers te warden genoemd. De delictbespreking
maakt bij zestien trainers een vast onderdeel uit van de training. Ook relaties en
sexualiteit warden vaak genoemd (13 keer). Daarnaast warden introductie/kennismaking en evaluatie nog enkele keren genoemd (respectievelijk 4 keer en 2
keer). De levenslijn (4 keer) en omgaan met anderen (4 keer) scoren oak niet
hoog. Verder worden nog trainingsonderdelen als cultuurverschillen/discriminatie,
het Marokkaan zijn, zelfbepaling, met geld omgaan en voorbereiding op de rechtszitting gemeld.
Op de vraag welke eisen de trainers stellen aan de kwaliteit van de training
wordt verschillend gereageerd. Enerzijds betreft die reactie eisen die aan de deelnemer gesteld warden, anderzijds eisen aan de trainer of de inhoud van de training. Drie trainers noemen geen enkele aan de deelnemer te stellen eis. Bij de
avenge blijkt toch vooral weer de motivatie (3 keer), het iets leren (3 keer) of een
combinatie van beide (5 keer) een rol te spelen. Wat betreft de eisen aan de trainer zelf of de door hem of haar gegeven training zijn er geen duidelijke uitschieters. Competentie (3 keer), of een combinatie van eisen (6 keer) warden het
vaakst genoemd. Bij die combinaties wordt overigens motivatie (nu van de trainer) oak weer regelmatig aangetroffen.
AIle trainers kunnen beschikken over videoapparatuur voor het maken van opnamen.
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Het gebruik van standaard videomateriaal lijkt beperkt. Het vaakst genoemd
worden video's over sexualiteit (safe sex, sexpertise) en over gokverslaving.
Een keer wordt de opmerking gemaakt dat er te weinig videomateriaal is.
Op de vraag of ze bij onvoldoende taalbeheersing hun training aanpassen, antwoorden drie trainers dat ze dat niet doen. Bij een trainer had zich deze situatie
nog niet voorgedaan. De overige veertien passen hun training in zo'n geval wel
aan.
De aanpassingen van de trainers liggen voor een deel voor de hand. Eenvoudiger taalgebruik, simpel uitleggen en nagaan of het overgekomen is, meer
verduidelijken, minder schriftelijk, minder potlood en papiertraining, communicatie onderwerp van de training maken, etc. worden genoemd. Op het punt
van het gebruik van video en van rollenspellen worden echter diametrale aanpassingen genoemd. Sommigen doen minder video, andere juist meer, sommige minder rollenspellen, andere weer meer. Een trainer zegt het rollenspel bij
taalproblemen veel directiever te maken; zoveel mogelijk direct goed voordoen
en goed laten nadoen. Voor een trainer is het een voordeel dat hij naast Nederlands ook Marokkaans en Frans spreekt. Een andere trainer probeert zoveel
mogelijk samen te werken met een Marokkaanse collega (waarschijnlijk de
hiervoor genoemde).
Aanpassing van de training bij een sexueel delict gebeurt in het merendeel van
de gevallen. Slechts twee trainers doen dit niet, terwijI een trainer deze situatie
nog niet bij de hand heeft gehad.
Ook hierbij ligt de aanpassing voor een groot deel voor de hand: Meer ingaan
op sexualiteit en het bespreken van relaties, meer richten op de consequenties
van het gedrag. Soms vindt wel een verandering in het onderwerp 'delictbespreking' plaats, soms niet. Er wordt meer gebruik gemaakt van video (zie
hiervoor). Ook is er een trainer die meer potlood en papiertraining en meer rollenspel doet in combinatie met het bespreken van het delict.
Zoals gezegd, worden de trainingen in principe gegeven volgens een door het
Amsterdamse Paedologisch Instituut ontwikkeld model. Dat model is in de inleiding al beschreven. Drie trainers zeggen dit model nog geheel te volgen, acht trainers doen dit vrijwel geheel en zeven trainers nog slechts gedeeltelijk. Uit de toelichtingen blijkt dat ook bij hen die zeggen het model (vrijwel) geheel te volgen,
nogal wat aantal aanpassingen plaatsvinden.
Die hebben betrekking op een minder gebruik maken van video, sexualiteit
niet als vast onderdeel van de training (vooral bij meerderjarigen), geen gebruik maken van tegoedbonnen, minder gedragsoefening, het versimpelen van
oefeningen, niet meer exact de onderwerpen aanhouden, geen winkelpraatje,
meer aandacht voor kennismaking, meer aansluiten bij wat jongeren belangrijk
vinden, geen gebruik van SAKA. De delictbespreking wordt soms problematisch gevonden, vooral wanneer er al een behoorlijke tijd zit tussen het delict
en de training. Sommige trainers vinden de P.1.-benadering te soft. Zij willen
een meer confronterende benadering: Geen thee met koekjes, niet al te complimenteus. Ook is niet iedereen even enthousiast over 'positief labelen'. Meer
in het algemeen geldt dat trainers een meer op de persoon van de deelnemer
gerichte invulling willen geven. Daarbij speelt ook een rol dat er in een aantal
gevallen behoefte is aan een meer algemeen hulpverleningsplan, waarbij ook
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therapie aan de orde kan komen. Het P.1.-model wordt door een aantal trainers als een belemmering gevoeld voor een aanpassing aan de meer concrete
behoeften van de deelnemer. Het belang van een goede analyse wordt overigens wel ingezien - en daarvoor biedt het P.1.-model ook wel mogelijkheden maar het bezwaar lijkt zich vooral te richten op de onvoldoende aansluiting
bij de belevingswereld van de deelnemer.
Over de vraag of er verschil moet zijn in trainingen voor meer- en minderjarigen,
zijn de meningen verdeeld. Een kleine meerderheid (9 van de 16) zegt ja.
Vooropgesteld dat de grens tussen meer- en minderjarigen toch enigszins
kunstmatig is, gaat het in grote lijnen om twee soorten verschillen: in trainingsonderwerpen en in benadering. Er zijn uiteraard onderwerpen die relevanter zijn voor minderjarigen (school, hoe versier je iemand, zelfstandig wonen,
thuiswonen, etc) en onderwerpen die meer gelden voor meerderjarigen (vooral
werk, toekomst, maar ook 'voorbehoedmiddelen' wordt genoemd). Daarnaast
zien we in de benadering ook verschillen. Minderjarigen worden op een meer
speelse, minder strikte manier aangepakt, men is wat toeschietelijker, flexibeler, wat soepeler met eisen, er wordt rekening mee gehouden dat opgepakt
worden voor jongeren ingrijpender kan zijn. Bij meerderjarigen wordt gezegd
dat het moeilijker is om als een soort leraar op te treden, dat de hulpvragen
wat ingewikkelder (rneer therapeutisch) zijn.
Voor dertien trainers maakt het voor de inhoud van de training niet uit of een training vrijwillig is of in een justitieel kader is opgelegd. loch zeggen negen trainers
wel bijzondere problemen te ondervinden bij niet-vrijwillige trainingen.
Als een groot probleem wordt ervaren dat de deelnemers bij de opgelegde
trainingen over het algemeen minder gemotiveerd zijn. Het wordt ook moeilijker gevonden om de training aantrekkelijk te maken. Er is Oen trainer die zegt
bij de vrijwillige trainingen meer moeite te doen om de deelnemer te enthousiasmeren. Bij de opgelegde training is er een stok achter de deur die bij de vrijwillige training ontbreekt. Vrijwillige deelnemers mogen dan wel meer gemotiveerd zijn, maar vallen (volgens de trainers) ook eerder af. Naast het motivatieprobleem worden nog enkele knelpunten genoemd bij de opgelegde trainingen. Dat is om te beginnen het probleem van de (verkeerde) verwijzingen, dat
overigens ook weer gedeeltelijk met motivatie te maken heeft. Daarnaast
wordt ook als een probleem ervaren dat de training geen vervolg heeft, terwijI
er eigenlijk door moet worden gegaan met hulpverlening, bijvoorbeeld in de
vorm van verplicht reclasseringscontact.

5.2.3 Handelwijze bij wangedrag
De meeste trainers (twee van de drie) hebben geen vast waarschuwingenbeleid,
maar laten dat van het individuele geval afhangen. Wanneer iemand niet reageert
op de eerste uitnodiging wordt meestal een nieuwe uitnodiging verstuurd met een
waarschuwing, maar in bijna een van de vier gevallen ontbreekt die waarschuwing. Over het algemeen krijgt iemand nog een of twee keer (beide ongeveer
even vaak) een nieuwe kans en dan is het afgelopen. Wanneer iemand niet op
een afspraak verschijnt, leidt dat in de meeste gevallen (10 keer) tot een brief of
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telefoontje met een waarschuwing. Drie trainers bellen of schrijven zonder dat
ze waarschuwen en drie trainers reageren op een andere manier, bijvoorbeeld
door het niet nakomen van afspraken tot onderwerp van de training te maken of
door contact op te nemen met de verwijzer.
Voor de meeste trainers (N = 1 0) houdt het op als iemand na twee waarschuwing weer niet komt. Voor vier trainers is dat al zo na een waarschuwing. Bij het
te laat komen gelden ongeveer dezelfde regels, zij het dat de trainers hier iets
minder gauw tot stopzetting overgaan. Ook hier zien we weer dat drie trainers
niet waarschuwen, vier doen dat wel en zes reageren anders, bijvoorbeeld door
op tijd komen tot onderdeel van de training te maken. Wel laat iedere trainer een
training doorgaan als de deelnemer te laat komt opdagen. Zes trainers stoppen
als iemand na twee waarschuwingen weer te laat komt, drie trainers doen dit na
een waarschuwing. Opvallend is dat vier trainers pas aan stopzetten denken na
drie of meer waarschuwingen en een trainer zelfs dan nog niet. Bij het onder invloed verschijnen is de gebruikelijke gang van zaken de verwijzer/coordinator te
waarschuwen (10 keer). Vier trainers waarschuwen de deelnemer, drie waarschuwen zowel de deelnemer als de verwijzericoordinator en een trainer waarschuwt in zo'n geval de Officier van Justitie. Over het algemeen wordt de training bij onder invloed verschijnen tijdelijk gestaakt (14 keer), een trainer laat de
training desondanks toch doorgaan en drie trainers stoppen definitief. Na een
keer herhaling van onder invloed verschijnen is het voor nog eens acht trainers
afgelopen en na twee keer herhaling voor de overigen.
Als tijdens de training een nieuw delict bekend wordt, stelt de helft van de
trainers de verwijzer/coordinator op de hoogte. Waarschuwen van de deelnemer
of op de hoogte stellen van de OvJ komt niet voor. Twee trainers reageren helemaal niet en vier reageren op een andere manier. De meeste trainers (13) laten
de training ook gewoon doorgaan, twee stoppen tijdelijk en twee doen dit definitief. Als een delict vaker dan een keer voorkomt, stoppen er nog eens drie en bij
twee of meer keer herhaling stoppen er weer twee. In totaal is dus voor zeven
trainers het plegen van delicten uiteindelijk wel een reden tot definitief stoppen.
Daar staat tegenover dat dit voor elf trainers niet zo is.
De meeste trainers hanteren al met al een redelijk strikt en consistent waarschuwingenbeleid, maar ongeveer drie a vier trainers zijn nogal lankmoedig. Wel
valt op dat ze een duidelijke rolscheiding willen maker). Ze zien zichzelf niet als
politieagent of een verlengstuk van justitie.

5.2.4 Het mislukken van een training
Wanneer wordt een training als mislukt beschouwd? Dat hangt mede af van wat
per geval als doel wordt gesteld. Trainers noemen een groot aantal redenen, die
zich in twee meer algemene categorieen laten onderbrengen. Aan de ene kant
worden trainingen als mislukt beschouwd indien niet is voldaan aan min of meer
formele eisen, zoals onvoldoende aanwezigheid, een nieuw delict etc. Aan de andere kant wordt gewezen op meer inhoudelijke eisen, het onvoldoende opgestoken hebben van de training, weinig reactie gekregen hebben. Tien trainers antwoordden dat een training mislukt is indien niet is voldaan aan formele eisen,
59

veertien noemen een training mislukt als niet aan inhoudelijke criteria is voldaan.
Combineren we beide soorten eisen, dan blijkt dat vier trainers alleen formele criteria noemen, acht alleen inhoudelijke en zes een combinatie van beide. Overigens valt uit de antwoorden oak op te maken dat deze beoordeling van het al of
niet gelukt zijn van de training niet geheel en al overeenkomt met hetgeen in het
afloopbericht wordt vermeld. Het blijkt dat trainers voor dat laatste zich vooral
laten leiden door de formele criteria. Als men het gevoel heeft dat de deelnemer
weinig opgepikt heeft of dat men er weinig contact mee had, wordt de training
om die reden nog niet bij de OvJ als mislukt gemeld.
In principe wordt er bij een mislukte training vrijwel altijd overleg gevoerd met
de verwijzer en met de deelnemer. Een trainer doet dit meestal niet. Een misluktmelding bij de OvJ gebeurt in de meeste gevallen (14 keer) door de verwijzer/coordinator. Drie keer doet de trainer dat zelf. Eon keer wordt de vraag niet beantwoord.

5.2.5 Rapportage
Zestien trainers sturen altijd een afloopbericht naar de verwijzer/coardinator,
twee doen dit nooit. Zeven sturen altijd een afloopbericht naar de OvJ, elf doen
dit nooit. Zestien trainers bespreken een afloopbericht (vrijwel) altijd met de deelnemer, maar twee doen dat nooit. Uit hetgeen hiervoor onder 'mislukt melding'
werd genoemd, lijkt het erop dat er subtiele verschillen bestaan tussen het inhoudelijke oordeel van de trainer over het al of niet gelukt zijn van een training en de
inhoud van het afloopbericht. Een eindverslag door de deelnemer wordt tenslotte
slechts door twee trainers als regel gevraagd, een trainer doet dit meestal, de
overige vijftien derhalve niet.

5.2.6 Beeldvorming
De beeldvorming is op een meer indirecte manier hiervoor ook al aan de orde gekomen, bijvoorbeeld bij het verschil tussen vrijwillige en opgelegde trainingen.
Hier willen we het echter meer specifiek hebben over het strafkarakter van de
SO VA-training en de gepercipieerde zinvolheid ervan. Van de achttien trainers
vinden er elf dat de SOVA een 'echte' straf is.
Het strafkarakter zit voor hen vooral in het verplichte karakter, het justitieel
kader, de inhoud van de training (moeilijk, inspannend, confronterend), het
vervelend vinden. Bij degenen die het geen straf vinden, worden zaken genoemd als 'het leuk vinden', 'er wat van leren', 'het is goon vergelding', of
het is een training, geen hulpverlening.
Dat ook de trainers zich zorgen maken over de zin van de SO VA-training blijkt uit
het feit dat twee van de drie zeggen te twijfelen of ze op een goede manier bezig
zijn.
Uit de toelichtende antwoorden op deze vraag valt op te maken dat de rolscheiding van trainer en hulpverlener soms problemen oplevert. Knelpunten
die worden genoemd zijn: de SO VA-training voegt onvoldoende toe, er wordt
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te weinig aandacht besteed aan onderliggende problemen, dat is ook niet de
bedoeling, maar soms is dat wel een bezwaar, de training zou meer ingepast
moeten worden in een hulpverleningsplan. Daarnaast speelt vooral een rol dat
het moeilijk is om fris en enthousiast te blijven. Routine en sleur slaan na verloop van tijd toe en het programma wordt als te strak ervaren. Er is meer verbreding, vernieuwing nodig, niet alleen het P.1.-model, trainers moeten voldoende ervaring kunnen opdoen. Ook het eerder genoemde knelpunt van
verkeerde verwijzing speelt hier. Gebrek aan motivatie kan op den duur ook
leiden tot demotivatie bij de trainers. Bijspijkeren, informatie verzamelen,
praten met collega's en verwijzers, meer discipline en meer voorbereiden
worden onder andere genoemd om een gevoel van malaise (dat er dus wel
degelijk is) tegen te gaan.

5.3

Het interview met de trainers over individuele trainingen

In de interviews met de trainers heeft de nadruk vooral gelegen op gegevens die
niet via dossieranalyse te achterhalen zijn. Dat wil zeggen dat dit onderdeel vooral betrekking heeft op de problemen, de doelen en de middelen die bij de betreffende training een rol speelden, de motivatie en het oordeel van de deelnemer en
het verloop van die trainingen. Verder zal nagegaan worden of er op die punten
verschillen bestaan tussen diverse categorieen, zoals minderjarigen en meerderjarigen, opgelegde en vrijwillige trainingen, lichtere en zwaardere delinquenten en
slechter tegenover beter gemotiveerde deelnemers.

5.3.1

Achtergrondgegevens

Zoals gezegd, is de trainers gevraagd om informatie te verstrekken over de laatste vijf door hen gegeven trainingen. In een aantal gevallen bleek echter dat trainers het afgelopen jaar niet aan dat aantal van vijf trainingen zijn toegekomen.
In totaal bleken zeven van de 18 trainers minimaal vijf trainingen te hebben gedaan, twee trainers hadden er vier gedaan, met vijf trainers konden drie trainingen worden besproken en met twee trainers slechts twee trainingen. Daarmee
komt het totaal op 66 trainingen. Een keer gaat het om een (minderjarige) vrouw,
in alle overige gevallen betreft het een manlijke deelnemer.
In Almelo zijn met de trainers zeventien trainingen besproken, in Den Bosch
en Utrecht twaalf trainingen, in Groningen negen en in Rotterdam zestien. Het
ging daarbij om 41(62%) minderjarigen en 25 (38%) meerderjarigen. Zeven trainingen (11%) waren vrijwillig, de overige 59 (89%) waren opgelegd. Wanneer
de P.1.-indeling naar de zwaarte van de criminele status wordt aangehouden, dan
blijkt dat het in 26 gevallen (39%) om betrekkelijk lichte delinquenten gaat. Dit
zijn mensen met hooguit een of twee lichte delicten. Dan zijn er 21 mensen
(32%) die een wat ernstiger criminele status hebben. Ruim 70% behoort dus tot
de lichtere gevallen. De beide hoogste ernstcategorieen zijn met respectievelijk
13 (20%) en 6 (9%) mensen bezet. De nadruk ligt dus duidelijk op de laagste categorieen. Met name voor de lichtste categorie is dat opmerkelijk, omdat de SO61

VA-training niet direct bedoeld is voor mensen die hooguit 6On of twee eenvoudige delicten hebben gepleegd. Wanneer de sociale ondersteuning van de deelnemer in ogenschouw wordt genomen, dan wordt dat beeld toch weer wat bijgesteld. Deze sociale ondersteuning is in de meeste gevallen slecht (N =16, 24%)
of matig (N =26, 39%). In negen gevallen (14%) wordt de sociale ondersteuning
voldoende genoemd en in 14 gevallen (21%) goed. Bij Odn deelnemer ontbrak dit
gegeven. Een belangrijk gegeven is - zoals hiervoor al meerdere malen naar voren
kwam - de motivatie van de deelnemer. Het is opvallend dat, ondanks de eerdere
geluiden over slecht gemotiveerde deelnemers, het aantal deelnemers dat expliciet slecht gemotiveerd wordt genoemd beperkt is IN =5, 8%). BU negen deelnemers was die motivatie matig (15%), bij veertien deelnemers (24%) voldoende
en bij 31 deelnemers (53%) goed. Van 7 deelnemers ontbreekt dit gegeven. De
gegevens wijzen er op dat het met de motivatie van de deelnemers over het
algemeen toch wel redelijk goed gesteld is.

5.3.2 De inhoud van de trainingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de problemen die hi] de betreffende deelnemer speelden, de doelen die door de trainer werden gesteld en de middelen die
deze daarvoor gebruikte. Begonnen wordt met een overzicht van de meest genoemde problemen (overzicht 1).

Overzicht 1. De meest genoemde problemen.
Tekort aan omgangsvaardigheden
Tekort aan vaardigheden voor het leven van alledag
Tekort aan studie/werkvaardigheden
Tekort aan vrijetijdsvaardigheden
Problemen met drugs of alcohol
Tekort aan zelfbepalingsvaardigheden
Tekort aan zelfverzorgingsvaardigheden
Overige niet SOVA-problemen.

N %
59 89
20 30
28 42
26 39
27
18
6
9
1
2
25 38

Uit overzicht 1 valt af te leiden dat het vooral schort aan omgangsvaardigheden
hi] de deelnemers. Daarvan is in vrijwel alle gevallen sprake. Tekort aan studie/
werkvaardigheden en tekort aan vrijetijdsvaardigheden worden eveneens regelmatig genoemd met respectievelijk 42% en 39%. Een tekort aan vaardigheden voor
het leven van alledag komt wat minder voor. Daarvan is bij 30% van de deelnemers sprake. Tekort aan zelfverzorgingsvaardigheden en aan zelfbepalingsvaardigheden worden veel minder vaak genoemd. Opvallend is dat ook veel problemen met risicogedrag (drugs of alcohol) en overige niet-SOVA problemen worden
genoemd. Onder dat laatste vallen bijvoorbeeld problemen met politie en justitie.
Niet alle genoemde problemen zijn echter even urgent. De trainers is daarom ook
gevraagd welk probleem in hun ogen het grootst vormt. De resultaten staan in
overzicht 2.
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Overzicht 2. De meest urgente problemen.
Tekort aan omgangsvaardigheden
Tekort aan studie/werkvaardigheden
Tekort aan zelfbepalingsvaardigheden
Tekort aan vaardigheden voor het leven van alledag
Tekort aan vrijetijdsvaardigheden
Problemen met drugs of alcohol
Tekort aan zelfverzorgingsvaardigheden
Overige niet SOVA-problemen.

N %
48 73
11
17
9
14
6
9
5
8
5
8
0
0
6
9

Ook hier is weer te zien dat vooral een tekort aan omgangsvaardigheden een rol
speelt bij de deelnemers aan de SOVA-training. Daarnaast worden nog problemen
met studie/werk en - toch wel opvallend gezien het vorige overzicht - zelfbepalingsvaardigheden. Dat laatste is als het ware een wat abstractere dimensie die
meer op de achtergrond een rol speelt, maar zich op verschillende terreinen kan
uiten. Ook opvallend is dat problemen met drugs of alcohol bij redelijk wat deelnemers voorkomen, maar bij slechts eon op de drie waarbij dit genoemd wordt,
het meest urgente probleem vormt. Het totaal komt overigens toch op meer dan
100% omdat niet alle trainers zich beperkten tot het noemen van den probleem
dat als het meest urgent werd gezien. Of het meest urgente probleem tevens het
meest aangepakte probleem vormt, staat in overzicht 3. Daarin staan de doelen
vermeld die men met de training wil bereiken. Ook hier is weer (praktisch) dezelfde indeling gebruikt, die gebaseerd is op de basisvaardigheden uit het cursusboek.

Overzicht 3. De met de training nagestreefde doelen.
Vergroten van omgangsvaardigheden
Vergroten van zelfbepalingsvaardigheden
Vergroten van studie/werkvaardigheden
Vergroten van vaardigheden voor het leven van alledag
Vergroten van vrijetijdsvaardigheden
Problemen met drugs of alcohol
Maatschappelijke integratie
Voorkoming van herhaling van criminaliteit
Vergroten van zelfverzorgingsvaardigheden
Overige niet SOVA-problemen.

N %
37 58
20 30
10
16
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
0
0
7
11

Uit overzicht 3 komen in grote lijnen dezelfde punten naar voren. Het gaat vooral
om het vergroten van de omgangsvaardigheden, daarnaast spelen de studie/
werkvaardigheden nog een rol. Opvallend is echter de sneaky manier waarmee
de vaardigheid zelfbepaling zich steeds meer op de voorgrond dringt. Deze wordt
in 30% van de trainingen tot doel gemaakt, terwijI hij in eerste instantie slechts
bij 9% van de deelnemers als probleem werd gezien.
Tenslotte wordt hier nog ingegaan op de meestgenoemde middelen waarvan
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de trainer gebruik maakt. Overzicht 4, dat hieronder gegeven wordt, volgt in grote lijnen de middelen die in het cursusboek van het Paedologisch Instituut vermeld staan.

Overzicht 4. De bij de trainingen gebruikte middelen.
Potlood en papier training
Video's van deelnemers opnemen en bekijken
Informatie geven (drugs, werk, opleidingen, etc)
Rollenspel
Gedragsoefeningen
'Praten' (delictbespreking, t problemen bespreken)
Discriminatietraining
Gebruik van video's over speciale onderwerpen
Overige middelen

54
34
20
14
11
10
9
6
16

82
52
30
21
17
15
14
9
24

Uit overzicht 4 komen toch wel een aantal verrassende dingen naar voren. Met
name valt de prominente pleats van potlood en papier training op. Dit wordt in
82% van de trainingen gedaan. Verder blijkt ook het opnemen van video's van
de deetnemers en het met hen bekijken daarvan redelijk populair (52%). Informatie geven (30%) en het rollenspel komen boven de 20% uit. Opvallend is ook dat
gedragsoefeningen, discriminatietraining en (vooral) het gebruik van video's over
speciale onderwerpen niet zo vaak genoemd worden. Dit is vooral opvallend omdat deze middelen in het cursusboek van het P.I. redelijk wat aandacht krijgen.
Aileen 'praten' scoort evenmin hoog, maar dat is op zich minder vreemd. De training biedt immers allerlei mogelijkheden om het 'praten' te combineren met andere middelen.

5.3.3 Het verloop van de trainingen
In 93% van de gevallen (N = 56 uit 60) kwam de eerste afspraak reeds na Oen
uitnodiging tot stand. Dat is een hoopvol begin, maar daarna gaat het minder
goed. Slechts 46% IN =30) van de deelnemers komt alle volgende afspraken na.
Overigens is er bij het niet nakomen van afspraken in dertien gevallen een geldige
reden, bij negen gevallen wordt de reden van afzeggen twijfelachtig genoemd en
in acht gevallen blijft men zonder afzegging weg. Bij het niet nakomen van afspraken hoort ook het te laat komen. Dat gebeurt bij 9 deelnemers een keer, bij
een deelnemer twee keer en bij eon deelnemer drie keer. Over het algemeen lijkt
het op grond van deze cijfers toch nog redelijk mee te vallen met het nakomen
van afspraken. Acht deelnemers blijven zonder afzegging weg, waarvan vier zelfs
twee keer en twee deelnemers komen vaker dan eens te laat. Het overgrote deel
blijkt zich dus over het algemeen te houden aan het nakomen van afspraken.
In de loop van de training wordt het gestelde doel regelmatig bijgesteld
(N =28, 43%). Het tijdstip waarop dat gebeurt, vertoont een redelijk 'normale'
verdeling over de gehele periode, met een piek bij de vijfde week IN =9).
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Het gaat daarbij vaak om aanpassingen omdat in de loop van de training blijkt
dat andere problemen of vaardigheidstekorten de aandacht vragen. Het gaat
dan om bijvoorbeeld omgangsvaardigheden ("omgaan met Oma" is een aardig
voorbeeld) maar het komt ook voor dat de training meer toegespitst wordt op
het delict of dat bijzondere problemen zoals plaatsing in een internaat, een ondertoezichtstelling, of een conflict op de stageplek om een aanpassing vragen.
Voor 48 deelnemers (73%) telt de training acht of negen bijeenkomsten. Bij
zeven deelnemers gaat het om hooguit vier bijeenkomsten 4 en bij negen deelnemers zijn dat er tien of meer. Bij de minderjarigen in Groningen worden twaalf
bijeenkomsten gehouden. Dat is nog een overblijfsel van het oude 'Groningse'
model. De indeling van de training blijkt redelijk standaard te zijn. Begonnen
wordt meestal met een kennismaking die plaatsvindt voor de feitelijke start van
de training. De eerste bijeenkomst van de training wordt dan besteed aan de
weekkaart, de volgende soms nog aan de weekkaart, maar ook aan de delictbespreking en eventueel de levenslijn. Daarna vindt gedurende de derde tot en met
de achtste bijeenkomst het eigenlijke trainen pleats. Tenslotte is er een evaluatiebijeenkomst. Er zijn geringe varieties op dit stramien. Soms wordt al bij de tweede bijeenkomst met het trainen begonnen, soms pas tijdens de vierde. Er zijn een
aantal redenen waarom er minder dan het gebruikelijke aantal bijeenkomsten
worden gehouden. Uri keer zijn met een deelnemer steeds twee bijeenkomsten
gecombineerd in verband met zijn reistijd. Een keer ging het dermate goed dat in
overleg met mentor en coordinator besloten is de training eerder af te sluiten. Vijf
keer is een training gestopt vanwege recidive (twee keer), niet op komen dagen
(twee keer) en gebrek aan motivatie (een keer). Aan de andere kant zijn ook zoals gezegd - soms tien of meer bijeenkomsten gehouden. Dat gebeurt meestal
omdat het gestelde doel nog niet bereikt is, maar soms ook op instigatie van de
deelnemer, omdat deze het leuk vindt.
Er is verder gevraagd in hoeverre er in het verloop van de training overleg is
geweest met verwijzers/coordinatoren. Voorafgaand aan de training is dat in
76% van de gevallen zo (N =45 uit 59). Aan het begin van de training wordt dit
door 82% gedaan (51 uit 62). Tussentijds wordt bij 54% van de trainingen overlegd (N = 32 uit 59%) en aan het eind is dat bij 85% van de trainingen zo IN = 50
uit 59). Er kan dus gesteld worden dat er - toegespitst op individuele gevallen regelmatig overleg pleats vindt tussen de verwijzers/coordinatoren en de trainers.

5.3.4 De afsluiting van de training
Niet in alle gevallen wordt een afloopbericht geschreven. Dit blijkt het geval bij
7 van de 63 trainingen (11%) waarover dit gegeven bekend is. Op de vraag of
dit afloopbericht voor buitenstaanders voldoende informatie bevat, wordt in 16

Hierbij moet wel bedacht worden dat trainingen die direct in het begin al mislukten niet met de
trainers zijn besproken. Het is dan ook niet zinvol om bij dit onderdeel een mislukkingspercentage
te geven.
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van de 54 gevallen (30%) ontkennend geantwoord. In de helft van de gevallen
werd dit voldoende genoemd en in 11 gevallen (20%) goed. Over het algemeen
(N =59, 92%) wordt de training met de deelnemer geevalueerd. Vijf keer (8%)
gebeurt dit niet. Daarbij blijkt dat volgens de trainers de deelnemers de training
vooral leerzaam (door 56% genoemd) en leuk om te doen (door 47% genoemd)
vinden. Door 46% wordt de training als een verplichting gezien, door 23% als
moeilijk, door 15% juist als gemakkelijk. Al met al kan gesteld worden dat de
deelnemers de training als positief hebben ervaren. De trainers maken er ook een
gewoonte van om de training met de verwijzers/coordinatoren te evalueren. Dit
gebeurt in 90% van de gevallen. Of de gestelde doelen zijn bereikt, valt af te leiden uit overzicht 5.

Overzicht 5. Zijn de gestelde doelen bereikt?
Niet bereikt
Vrijwel niet bereikt
Gedeeltelijk bereikt
Bijna geheel bereikt
Geheel bereikt

N
% % cum.
10
6
10
9
15
25
19
31
56
77
21
13
100
14 23

Uit overzicht 5 blijkt dat in een kwart van de gevallen de gestelde doelen niet of
vrijwel niet zijn bereikt. Dat betekent dat hoewel niet al deze trainingen als mislukt zijn gemeld, de trainers toch het gevoel hebben dat ze niet geslaagd zijn. Wel
is het zo dat trainingen die voortijdig zijn afgebroken in geen enkel geval tot het
(vrijwel) realiseren van de gestelde doelen hebben geleid. Op de discrepantie tussen 'formeel' mislukken en 'inhoudelijk' mislukken is hiervoor oak al gewezen.
Van een inhoudelijk succes, dat wil zeggen dat de gestelde doelen (bijna) geheel
zijn bereikt, is slechts in 44% van de gevallen sprake.
Bij vijftien deelnemers zijn de verwachtingen van de trainer ten aanzien van
recidive redelijk somber. Van acht deelnemers (12%) wordt dat waarschijnlijk geacht en van zeven deelnemers (11%) zeer waarschijnlijk. Daar staat tegenover
dat van 25 deelnemers (38%) de kans op recidive vrijwel afwezig wordt genoemd. Bij 26 deelnemers.(39%) is die kans wel aanwezig, maar niet groot.

5.3.5 Verschillen tussen categorieen deelnemers
Tenslotte wordt weergegeven in hoeverre er tussen de verschillende categorieen
deelnemers verschillen bestaan in inhoud, verloop en afloop van de training.
Daarbij wordt de volgende systematiek gehanteerd. Per categorisering worden
allereerst de op 5% significante verbanden genoemd. Dat zijn verschillen die een
bepaalde grens te boven gaan en waaraan een meer dan toevallige betekenis mag
worden toegekend. Daarnaast worden nog een aantal trends genoemd. Die verschillen zijn wat minder uitgesproken. Ze overschrijden niet het 5% significantieniveau, maar zouden volgens toeval in minder dan 10% van de gevallen voorkomen.
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De volgende categoriseringen zijn aangehouden:
- Opgelegde tegenover vrijwillige trainingen
- Minderjarigen tegenover minderjarigen
- Mensen met een lichtere criminele status tegenover mensen met een zwaardere criminele status en
- Slechter gemotiveerde deelnemers tegenover de overige deelnemers.
Verschrnen tussen opgelegde en vrijwillige trainingen
Vrijwillige trainingen komen alleen voor bij meerderjarigen. Het blijkt verder dat
de volgende significante verschillen bestaan tussen opgelegde en vrijwillige trainingen:
- Problemen met studie of werk komen alleen voor bij opgelegde trainingen.
- Bij de vrijwillige trainingen wordt de training vaker als moeilijk ervaren door
de deelnemer.
Daarnaast is er sprake van de volgende trends:
- Bij vrijwillige trainingen worden vaker problemen genoemd met de vrijetijdsbesteding.
- Bij vrijwillige trainingen wordt vaker gebruik gemaakt van video's over bepaalde onderwerpen.
Het blijkt niet zo te zijn dat er bij opgelegde trainingen vaker sprake is van slechter gemotiveerde deelnemers.
Verschillen tussen minderjarige en meerderjarige deelnemers
Bij deze categorisering worden de volgende statistische significante verbanden
aangetroffen:
- Problemen met vaardigheden voor studie of werk spelen voornamelijk bij minderjarigen een rol en praktisch niet bij meerderjarigen.
- Bij minderjarigen wordt 'praten' vaker als een middel gebruikt.
- Discriminatietraining wordt alleen bij minderjarigen gedaan.
- Gedragsoefening wordt alleen bij minderjarigen genoemd.
- Bij de minderjarigen wordt de training (bijna) altijd met de deelnemer geevalueerd, bij de meerderjarigen is dat in een kwart van de gevallen niet zo.
- Bij minderjarigen worden bijna altijd 8 of meer bijeenkomsten gehouden. Bij
meerderjarigen is dat in ongeveer een derde van de gevallen niet zo.
- Bij minderjarigen is er aan het begin van de training altijd overleg met de verwijzer, bij meerderjarigen in slechts ongeveer de helft van de gevallen.
- Tussentijds overleg komt daarentegen bij minderjarigen veel minder vaak voor.
Bij meerderjarigen is dat eerder regel.
- Aan het eind van de training vindt bij minderjarigen vrijwel altijd overleg met
de verwijzer plaats, bij meerderjarigen is dat in ongeveer twee van de drie gevallen zo.
Daarnaast zijn er de volgende trends te onderscheiden:
- Bij meerderjarigen worden vaker problemen genoemd met vaardigheden voor
het leven van alledag.
67

Voorkamen van herhaling van crimineel gedrag wordt bij minderjarigen minder
als doel genoemd.
Vrijetijdsproblemen spelen alleen bij minderjarigen.
Bij minderjarigen is het gestelde doel vaker het behandelen van een niet SOVA-probleem.
Bij meerderjarigen wordt 'rollenspel' vaker als een middel gebruikt.
'Overige middelen' wordt vaker bij minderjarigen genoemd.
Tussen trainingen voor minderjarigen en voor meerderjarigen blijken dus een groot
aantal verschillen te bestaam Als men probeert dat in wat meer algemene lijnen
te vatten, dan zou gezegd kunnen worden dat de training bij minderjarigen wat
gestructureerder verloopt, er worden meer middelen gebruikt en de training lijkt
ook vaker succesvol. Hoewel dat bij een dichotomisering (noodzakelijk voor een
zinvolle berekening van een chikwadraat) niet naar voren komt, lijkt bij minderjarigen de training toch vaker tot realisatie van de gestelde doelen te leiden. Al met
at is de situatie bij minderjarigen dan oak positiever dan bij meerderjarigen.
Verschillen tussen lichtere en zwaardere delinquenten
Op dit punt zijn er de volgende significante verbanden:
- Bij mensen met een zwaardere criminele status wordt vaker een zelfbepalingsprobleem geconstateerd.
- Opheffen van vaardigheidsproblemen met betrekking tot studie of werk wordt
alleen bij mensen met een lichtere criminele status als doel gesteld.
- 'Informatie geven' als middel wordt vaker genoemd bij mensen met een lichtere criminele status.
Verder is er sprake van de volgende trends:
- Bij mensen met een zwaardere criminele status wordt relatief vaker een niet
SOVA-probleem tot doel van de training gemaakt.
- Bij mensen met een zwaardere criminele status wordt relatief vaker in de loop
van de training het doel bijgesteld.
Het valt op dat er in totaal slechts weinig verschillen tussen beide groepen bestaan. Die verschillen hebben vooral betrekking op de inhoud van de training. Er
is geen duidelijk verschil in het verloop ervan. Overigens kan hier ook vermeld
warden dater geen duidelijke verschillen zijn in criminele status tussen minderjarigen en meerderjarigen. Hooguit kan gesteld warden dat de allerzwaarste categorie bij minderjarigen (vrijwel) ontbreekt, maar dat is ook wet logisch, omdat zij een
kortere periode actief konden zijn op het criminele pad. Tevens blijkt niet dat de
zwaardere delinquenten minder gemotiveerd zouden zijn.
Verschillen tussen slechter gemotiveerden en de ovenge deelnemers
De volgende significante verbanden werden gevonden:
- Bij slechter gemotiveerden worden vrijetijdsproblemen genoemd.
- Bij slechter gemotiveerden is het gestelde doel vaker behandeling van een niet
SOVA-probleem.
- Bij slechter gemotiveerden wordt 'informatie geven' als middel vrijwel niet genoemd.
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Bij slechter gennotiveerden wordt de sociale ondersteuning van de deelnemers
(veel) lager ingeschat.
Slechter gemotiveerden blijken de training volgens de trainer vaker gemakkelijk te vinden. (!)
Slechter gemotiveerden blijken de training minder vaak leerzaam te vinden.
Volgens de trainers vindt geen van de slechter gemotiveerden de training leuk.
Dat is ook wel vanzelfsprekend.
Slechter gemotiveerden blijken de training meer als een verplichting te zien.
Bij slechter gemotiveerden blijken minder doelen te worden bereikt met de
training.
Bij slechter gemotiveerden verwachten de trainers vaker dat de deelnemer zal
recidiveren.
Slechter gemotiveerden komen volgens de trainers minder goed de (vervolg-)
afspraken na. Op een aantal concrete punten, zoals (met of zonder afzegging)
niet op komen dagen of te laat komen, is er echter geen verschil.
Daarnaast kunnen de volgende trends gemeld worden:
- Bij slechter gemotiveerden spelen vaker problemen met risicogedrag (drugs/alcohol).
- Problemen met risicogedrag (drugs/alcohol) worden bij slechter gemotiveerden
ook vaker als het meest urgente probleem genoemd.
- Bij slechter gemotiveerden wordt relatief wat minder vaak een afloopbericht
geschreven.
- De slechter gemotiveerden blijken de training vaker voortijdig af te breken.
Ook tussen de slechter gemotiveerden en de rest blijken er een behoorlijk aantal
verschillen te bestaan. Die hebben betrekking op de inhoud van de training, op
het oordeel van de deelnemer over de training en op het resultaat van de training.
Het lijkt er op dat motivatie wel eens een doorslaggevende rol zou kunnen spelen.
Voor de verwijzers/coordinatoren is dat uiteraard een punt om rekening mee te
houden. Men moat er dan echter wel rekening mee houden dat het oordeel over
de motivatie van de deelnemer door de trainer achteraf gegeven is en dus wel
beInvloed kan zijn door het verloop en de afloop van de training. Het is overigens
nog wel de moeite waard om te vermelden dat bij minderjarigen en bij meerderjarigen eenzelfde percentage slechter gemotiveerden voorkwam.
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Hoofdstuk 6

Interviews met coordinatoren
6.1

lnleiding

In het vorige hoofdstuk is de uitvoeringspraktijk van de sociale vaardigheidstraining besproken. In dit hoofdstuk zal de organisatorische kant van de training
nader worden belicht. Hoeveel trainers zijn beschikbaar, hoe gaat men om met
wangedrag van deelnemers, wordt er overleg gevoerd met de trainers en met
rechters en officieren, hoe ziet de doelgroep van de SOVA eruit en welke kwaliteitseisen worden aan de training gesteld? Maar ook: is men tevreden over het
aantal trainingen in het eigen arrondissement, hoe beoordeelt men het strafkarakter van de SOVA en hoe ziet men de toekomst van de sociale vaardigheidstraining als taakstraf?
In de onderzoeksopzet was het doel van dit deelonderzoek vooral onn erachter
te komen hoe de selectie van deelnemers voor de SOVA plaats vindt. In de loop
van het onderzoek bleek echter dat die selectie niet altijd via de coordinatoren
verloopt. Bij de meerderjarigen zijn het de reclasseringswerkers die in hun voorlichtingsrapportages een voorstel voor SOVA kunnen doen. Een reclasseringswerker is dus in het geval dat er een SOVA wordt voorgesteld wet een zogenoemde
'verwijzer', in gevallen waarin geen voorstel voor een SOVA wordt gedaan heeft
de werker deze functie juist niet. Daarmee is het ondoenlijk om in elk arrondissement een selectie te maken van 'verwijzers', omdat het min of meer toevallig is
of een reclasseringswerker deze functie het afgelopen jaar wet of niet heeft gehad. Er is besloten om de reclasseringswerkers te interviewen die de coordinatie
van de SOVA op zich hebben genomen. Niet in elk arrondissement is een dergelijke reclasseringswerker gevonden of wist de betreffende werker voldoende van
de organisatorische aspecten of het beleid. Daarom is in sommige gevallen (teyens) de contactpersoon van de trainers of de unit-manager benaderd. Gemakshalve zullen hieronder alle geInterviewden steeds worden aangeduid met 'coordinatoren'.
Bij de minderjarigen bleken niet alle coordinatoren van het BAS op dezelfde
wijze bij beslissingen over de SOVA betrokken te zijn. Somnnige coordinatoren
zijn actief betrokken bij de beslissing of een SOVA een mogelijke alternatief kan
zijn, deze coordinatoren doen vaak zelf een voorstel over de invulling van de
straf. Andere coordinatoren houden zich alleen bezig met de uitvoering van de
SOVA en hebben geen zicht op de wijze waarop de selectie van de deelnemers
heeft plaatsgevonden. De verwijzing is dan vaak via een advocaat, officier van
justitie of via jeugdreclassering tot stand gekomen.
Daarmee is bij de interviews meer de nadruk komen te liggen op organisatorische aspecten van de SOVA. Vragen over indicatiecriteria zijn wel gesteld, maar
worden - zoals verderop zal blijken - niet altijd bevredigend beantwoord.
Zowel bij de meerderjarigen als bij de minderjarigen zijn in alle 10 onderzoeksarrondissementen gesprekken gevoerd met een coordinator.

6.2

Aantallen trainingen

Allereerst is aan de coOrdinatoren gevraagd hoeveel trainingen er gemiddeld per
jaar in hun arrondissement gegeven worden en of ze tevreden zijn over het aantal
trainingen. In een eerdere fase van het onderzoek is het aantal trainingen over de
jaren 1991 tot en met 1994 opgevraagd (zie hoofdstuk 2), maar toen bleek - met
name bij de meerderjarigen - dat de aantallen niet eenduidig te achterhalen waren. Vandaar dat aan de coordinatoren alsnog is voorgelegd hoeveel trainingen
er volgens hen gemiddeld per jaar in hun arrondissement gegeven worden.
De volgende onderwerpen komen aan bad:
- gemiddelde aantal trainingen per jaar
- tevredenheid over het aantal trainingen
- is er sprake van een wachtlijst

6.2.1 Gemiddelde aantal trainingen per jaar
Het beeld dat de coordinatoren geven van de totale aantallen trainingen (vrijwillig
en opgelegd) vertoont grote variatie. Bij de meerderjarigen loopt het gemiddelde
aantal trainingen per jaar van 4 tot 5 in Groningen en Dordrecht, 10 in Utrecht,
18 tot 22 in Assen, Rotterdam en Almelo, 40 in Amsterdam en 45 in Den Bosch.
In Zwolle is het gemiddelde aantal trainingen bij de geinterviewde niet bekend.
Bij de minderjarigen wordt het laagste aantal trainingen genoemd in Maastricht
IN =10), waarna Dordrecht en Almelo volgden (N =15). Zo'n 15 tot 20 trainingen
worden genoemd door Den Bosch, Groningen en Maastricht. Assen en Zwolle
noemen een aantal van rand de 35 trainingen en Rotterdam en Amsterdam noemen beiden een aantal van 50 trainingen per jaar. De meeste trainingen worden
opgegeven in Utrecht IN = 55).
Vergelijken we deze aantallen met de aantallen die in hoofdstuk 2 zijn besproken (zie ook Bijlage 2 en 3) dan blijkt dat verschillende coordinatoren andere gemiddelden per jaar noemen dan eerder is opgegeven l . De coordinatoren van de
meerderjarigen in Dordrecht en Utrecht geven minder trainingen op. In Groningen
en Rotterdam is het aantal ongeveer gelijk. In Almelo warden jets meer trainingen
opgegeven door de coordinator. In Assen, Amsterdam, Den Bosch en Maastricht
warden veel meer trainingen genoemd dan eerder zijn opgegeven 2 . Bij de minderjarigen blijkt er wat meer overeenstemming te zijn tussen de cijfers: de coordinatoren van Dordrecht, Den Bosch, Assen en Rotterdam noemen ongeveer hetzelfde aantal trainingen als over 1993 en 1994 is opgegeven. Maastricht, Almelo,
Groningen, Amsterdam en Utrecht noemen iets meer trainingen en alleen Zwolle
noemt veel meer trainingen dan het eerder opgegeven aantal over 1993 en 1994.

De vergelijking wordt gedaan door het gemiddelde aantal dat door de coordinatoren genoemd
wordt to vergelijken met het gemiddelde van 1993 en 1994 in de tabellen van Bijlage 2 on 3.
lndien de gemiddelden 3 of moor van elkaar af wijken wordt gesproken van eon verschil.
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Vooral bij Amsterdam is het verschil erg groot: werden over 1993 en 1994 resp. 15 en 21 trainingen opgegeven, de coordinator noemt maar liefst eon gemiddelde van 40 trainingen per jaar.

De eerdere conclusie dat bij de meerderjarigen de aantallen trainingen moeilijk te
achterhalen zijn, wordt ook hier bevestigd.
De coordinatoren is ook gevraagd of het aantal trainingen in het eigen arrondissement in vergelijking met voorgaande jaren is toegenomen of juist is afgenomen. Niet elke coordinator heeft zicht op deze ontwikkeling, maar bij de meerderjarigen is in een viertal arrondissementen sprake van een toename van het aantal
trainingen, in den arrondissement is het aantal trainingen gelijk gebleven en in een
viertal arrondissementen is het aantal trainingen afgenomen. Een coordinator kan
deze vraag niet beantwoorden. Bij de minderjarigen is in vijf arrondissementen het
aantal trainingen toegenomen, terwijI in een viertal arrondissementen het aantal
gelijk is gebleven (een enkele coordinator heeft geen zicht op de ontwikkeling).
In vier arrondissementen waar wordt aangegeven dat het aantal trainingen is
vernninderd (meerderjarigen), wordt dat door de coordinatoren via verschillende
redenen verklaard. In OOn arrondissement is het aantal vrijwillige trainingen minder geworden, waardoor het totale aantal trainingen ook is verminderd. Een andere coordinator is van mening dat de reorganisatie binnen de reclassering vooral
debet is aan de (kleine) vermindering van het aantal trainingen. Een derde noemt
als redenen 'concurrentie' van een andere alternatieve straf en het beleid van de
rechtbank. De laatste coordinator van het drietal is bang dat de training in het begin teveel gestimuleerd is, waardoor de SOVA ook aan minder geschikte kandidaten is gegeven en dat zou wel eens geleid kunnen hebben tot demotivatie bij
trainers en verwijzers.
In de arrondissementen waar het aantal trainingen is toegenomen, wordt bij
de meerderjarigen enerzijds genoemd dat de belangstelling bij rechters en officieren is toegenomen IN = 2), anderzijds dat de belangstelling bij verwijzers is toegenomen (eveneens N = 2). Bij de minderjarigen wordt in een drietal arrondissementen aangegeven dat het aantal jongeren/zaken dat geschikt is voor SOVA is toegenomen en in, OOn arrondissement zijn er meer trainers beschikbaar dan voorgaande jaren. Een coordinator heeft geen verklaring voor het feit dat het aantal
trainingen in zijn of haar arrondissement is toegenomen.

6.2.2 Tevredenheid over het aantal trainingen
Gezien het bovenstaande verbaast het niet dat de coordinatoren van de meerderjarigen relatief vaker ontevreden zijn over het aantal trainingen. Alleen in Almelo
en Maastricht zijn de coordinatoren van de meerderjarigen wel tevreden over het
aantal trainingen. Bij de minderjarigen zijn 6 coordinatoren tevreden over het aantal trainingen, maar vinden een viertal coordinatoren het aantal trainingen te laag.
De belangrijkste reden die wordt gegeven voor het te lage aantal trainingen
is bij de meerderjarigen dat er te weinig belangstelling bij de verwijzers is
(N = 4). In twee arrondissementen zijn er te weinig trainers beschikbaar en in
een ander arrondissement is er volgens de coordinator te weinig belangstelling
bij justitie: als een training noodzakelijk is, moet hij maar vrijwillig plaats vinden. In OOn arrondissement zit men nog volop in de aanloopperiode. Er is volgens de coordinator nog weinig belangstelling bij verwijzers en justitie: men
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is nog niet goed op de hoogte van de inhoud en de zwaarte van de training.
Bij de minderjarigen blijkt vooral een ontoereikende budgettering (N =2) en
een gebrek aan trainers tot ontevredenheid te leiden IN =2).

6.2.3. Bestaan van een wachtlijst
Bij de minderjarigen is er in 7 arrondissementen sprake van een wachtlijst, terwijI
daarvan bij de meerderjarigen slechts in een geval sprake is. Bij de meerderjarigen
is de ontevredenheid over het te Page aantal trainingen kennelijk te wijten aan het
feit dat er te weinig deelnemers worden aangemeld 3 .
De lengte van de wachtlijst bij de meerderjarigen bestaat uit 3 personen en
de coordinator van dit arrondissement gaf eerder aan dat het aantal trainingen te
laag is omdat er te weinig trainers beschikbaar zijn. Bij de minderjarigen bestaat
de lengte van de wachtlijst uit 5, 6, 7 of 9 jongeren =1). In twee arrondissementen is de wachtlijst beduidend langer, namelijk 17 en 35.

6.3

De organisatie van de trainingen

Zoals eerder aangegeven, is de organisatiestructuur hi] meerderjarigen en bij minderjarigen nogal verschillend. Bij de meerderjarigen zijn de trainers in het 'eigen
huis' te vinden: het zijn gewone reclasseringswerkers die opgeleid zijn tot trainer.
Bij de minderjarigen maakt de coordinator van het BAS gebruik van trainers uit
andere instellingen. Meestal zijn dit, tot trainers opgeleide, werkers van voogdijinstellingen, maar in een enkel geval wordt gebruik gemaakt van trainers van de
reclassering.
De volgende onderwerpen warden besproken:
- het aantal trainers dat benaderd kan worden
- waarschuwingenbeleid
- overlegstructuren
- intervisie
- omrekeningsuren

6.3.1 Het aantal trainers dat benaderd kan worden
Het aantal trainers dat een coordinator kan benaderen, is per arrondissement nage! verschillend. Bij de meerderjarigen loopt dit aantal van 2 tot 9, met een uitschieter van 15. Bij de minderjarigen zijn er meestal 5 tot 6 trainers beschikbaar.
Zoals gezegd gaat het daarbij meestal om trainers van voogdij-instellingen (SJG,
Leger des Hells, Pro Juventute), alleen de co6rdinator van Almelo maakt gebruik
van de trainers van de reclassering.

3
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Dit komt oak overeen met de verklaring dat het Page aantal voor het merendeel wordt veroorzaakt
door to weinig belangstelling bij de verwijzers: zij moeten tenslotte een voorstel doen voor SOVA.

Er is aan de coordinatoren gevraagd of er ook een vaste afspraak is gemaakt
over het aantal trainingen dat een trainer per jaar doet. Zowel bij meerderjarigen
als minderjarigen is in het merendeel van de arrondissementen een dergelijk afspraak niet gemaakt. Voor beide categorieen zijn er 6 arrondissementen waarbij
er geen afspraken zijn gemaakt en 4 arrondissementen waarbij wells afgesproken
hoeveel trainingen de nneeste trainers per jaar doen. In de gevallen waar wel afspraken zijn gemaakt over het aantal trainingen varieert het aantal trainingen van
2 tot 3 (meerderjarigen) tot 3, 4, 5 of 7 per jaar (minderjarigen).
Om hun licentie te kunnen behouden moeten trainers 2 trainingen per jaar
doen. Volgens de co6rdinatoren komen de meeste trainers wel aan dit vereiste
aantal trainingen. Bij de meerderjarigen wordt dit wat voorzichtig geformuleerd:
vijf coordinatoren zeggen dat 'alle' trainers het vereiste aantal trainingen halen
en vier coordinatoren zeggen dat de 'meeste' trainers het aantal trainingen halen.
Bij de nninderjarigen is het antwoord iets positiever: volgens 6 coordinatoren halen 'alle' trainers het verplichte aantal trainingen en slechts 4 coordinatoren denken dat de 'meeste' trainers het aantal trainingen halen. Er is een coordinator die
vreest dat de meeste trainers het vereiste aantal training niet zullen halen en dat
is een coordinator van meerderjarigen.
De coordinatoren van de meerderjarigen is gevraagd hoe mensen geselecteerd
worden voor de opleiding, maar dit levert geen noemenswaardige informatie op
(belangstelling, affiniteit en "geen voorselectie: opleidingsinstituut beslist"). De
coordinatoren van de minderjarigen hebben geen zicht op het aannamebeleid van
trainers.

6.3.2. Handelwijze bij wangedrag
Zowel bij de meerderjarigen als de minderjarigen geven de meeste co6rdinatoren
aan dat ze op consequente wijze reageren op wangedrag en dus een vast waarschuwingenbeleid hanteren. Er zijn een drietal coOrdinatoren die vooral rekening
houden met de deelnemer en drie coordinatoren vinden dat ze enerzijds een vast
waarschuwingenbeleid hebben, anderzijds dat ze rekening houden met de deelnemer. Van deze coordinatoren kan gezegd worden dat ze het van de situatie af laten hangen of ze hun gebruikelijke waarschuwingenbeleid al dan niet hanteren.
Het waarschuwingenbeleid is nader bekeken aan de hand van de handelwijze
bij wangedrag van de deelnemer, zoals niet op komen dagen, te laat komen of
onder invloed van alcohol of drugs op de training verschijnen. lndien een deelnemer niet reageert op de eerste uitnodiging voor kennismaking met de SOVA, sturen de meeste coordinatoren (N = 9) een nieuwe uitnodigen zonder de deelnemer
te wijzen op de consequenties die zijn niet verschijnen voor hem kunnen hebben.
Een iets kleiner aantal coordinatoren (N = 8) stuurt een nieuwe uitnodiging waar
een dergelijke waarschuwing wel in vermeld staat. Drie coordinatoren laten het
van de situatie afhangen of, en met welke inhoud, ze een nieuwe uitnodiging versturen.
De deelnemer krijgt van de meeste coordinatoren 2 keer de kans om te reageren op een eerste uitnodiging (N =1 1). Andere coordinatoren geven de deelnemer
3 keer een kans (N = 7) en 2 coordinatoren laat het aantal kansen van de situatie
75

afhangen (buy. gaat het om een recidivist, heeft hi] de dienstverlening wel of niet
goed afgerond).
Indien een deelnemer zijn afspraak met de trainer niet nakomt, reageren de
meeste coordinatoren met een briefje of telefoontje waarin medegedeeld wordt
dat 'niet op komen dagen' consequenties kan hebben voor de deelnemer (N = 13).
Drie coordinatoren vinden een dergelijke waarschuwing niet meteen nodig. Twee
coOrdinatoren laten hun reactie afhangen van de reden die de deelnemer opgeeft
voor zijn niet verschijnen en eveneens twee co6rdinatoren laten de beslissing in
eerste instantie van de trainer afhangen en sturen pas een waarschuwing als de
trainer dat noodzakelijk vindt.
Van vijftien coordinatoren mag een deelnemer twee keer niet op komen dagen, van drie co6rdinatoren mag dat 3 keer, Oen coordinator vindt dat de deelnemer bij 1 keer niet verschijnen al te ver is gegaan en een andere coordinator laat
het aantal kansen dat de deelnemer van hem krijgt afhangen van de situatie.
De handelwijze bij te laat komen is wat gevarieerder. Acht co6rdinatoren laten
hun reactie afhangen van de reden voor het te laat komen. Zeven co6rdinatoren
geven de deelnemer meteen een waarschuwing. Twee co6rdinatoren sturen pas
een waarschuwing nadat de trainer daarover heeft beslist en eveneens twee
co6rdinatoren vinden een waarschuwing niet direct nodig. In eon arrondissement
geeft de coordinator aan niet altijd op de hoogte te worden gesteld als een deelnemer te laat is en hanteert dan ook geen vaste regels ten aanzien van het te laat
komen.
Van een negental co6rdinatoren mag de deelnemer maximaal 2 keer te laat
komen, acht andere co6rdinatoren laat het aantal nieuwe kansen vooral van de
situatie en de opgegeven reden afhangen. Van drie coordinatoren mag de deelnemer 3 keer te laat komen.
Mocht de deelnemer 'onder invloed' (van alcohol of drugs) op de training verschijnen dan kan hij bij de meeste coOrdinatoren (N = 11) onmiddellijk op een uitbrander rekenen. Drie coordinatoren zetten de training tijdelijk stop en geven de
deelnemer de waarschuwing dat een volgende keer de officier van justitie wordt
ingelicht. Twee andere coOrdinatoren zetten de training meteen helemaal stop en
melden hem als mislukt bij de officier van justitie (Oen coordinator geeft daarbij
wel aan dat verwijzing naar een ander project pleats vindt). Earl coordinator zet
de training niet stop, maar meldt het alcohol- of druggebruik wel hi] de officier
van justitie en een ander reageert helemaal niet op het 'onder invloed' verschijnen. De vraag kon door Oen coordinator niet beantwoord worden.
Uit bovenstaande lijkt het beeld te ontstaan dat de co6rdinatoren wat strenger
optreden tegen alcohol- en druggebruik dan tegen ander genoemd wangedrag.
Ondanks dat, mogen van twaalf coOrdinatoren de jongeren toch nog maximaal
2 keer 'onder invloed' op de training verschijnen, terwijI dat van slechts zes Goerdinatoren maximaal 1 keer mag. Een enkele coordinator vindt dat de grens pas
hi] 3 keer 'onder invloed' verschijnen ligt.
De beslissingen vallen zeer gevarieerd uit, wanneer tijdens de training blijkt
dat de deelnemer een nieuw delict heeft gepleegd. Zeven coordinatoren laten dit
passeren en reageren er niet op en zeven anderen waarschuwen onmiddellijk de
officier van justitie. In vier gevallen hangt de beslissing van de situatie af (welk
delict is gepleegd en waarvoor werd de SOVA opgelegd), een coordinator zoekt
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contact met de vaste begeleider (die beslist) en een coordinator vindt dat het
nieuwe delict besproken moet worden tijdens de training, waarna eventueel contact wordt opgenomen met de officier van justitie.
In tien gevallen is niet duidelijk wat er verder met de SOVA gebeurt. Zes coordinatoren vinden dat de officier van justitie moet beslissen over het al dan niet
afronden van de SOVA en twee coordinatoren zetten zelf de training stop. Twee
anderen vinden niet dat de training moet worden stopgezet (nieuwe delict heeft
niets met de training te maken).
Na bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de meeste coordinatoren een
consequent, zij het mild, waarschuwingenbeleid hanteren. Met name bij het opnieuw plegen van een delict lijkt het nemen van beslissingen per arrondissement
verschillend te zijn.

6.3.3 Overlegstructuren
Vrijwel alle coordinatoren hebben vast overleg met de trainers (los van individuele
gevallen). Het aantal keren dat per jaar overlegd wordt, is bij de meerderjarigen
groter dan bij de minderjarigen. Vindt er bij de meerderjarigen 4 (N = 2), 8 (N =3)
of 1 2 keer (N = 1) per jaar overleg plaats (in een arrondissement Oen en in twee
arrondissementen slechts 1 resp. 3 keer per jaar), bij de minderjarigen vindt
meestal 1 tot 2 keer (N =2, in beide gevallen) vast overleg met de trainers plaats.
Drie, zes of acht keer per jaar overleg komt bij de minderjarigen telkens maar in
een arrondissement voor. Daar staat tegenover dat de coordinatoren van de minderjarigen in enkele arrondissementen ook overleg voeren met de coordinatoren
van de trainers (N = 3). Dergelijk overleg vindt dan 2 tot 3 keer per jaar plaats. Bij
de meerderjarigen wordt ook eenmaal overleg gevoerd met de coordinator van
de trainers. Het gaat daarbij om een arrondissement dat gebruik maakt van trainers van een andere instelling en het overleg vindt 1 keer per jaar plaats.
Overleg met rechters en officieren vindt bij de meerderjarigen in meer dan de
helft van de gevallen plaats. Bij de minderjarigen is er net zo vaak wel als geen
vast overleg met rechters en officieren. Hoe vaak er overleg met rechters plaats
vindt is niet in alle gevallen bekend bij de coordinator. In de gevallen waarin dat
wel bekend is, is dat 2 IN = 1), 4 (N = 2) of 6 (N = 1) keer per jaar. Van het overleg met officieren is net iets vaker bekend hoe vaak dat plaats vindt, namelijk
eveneens 2 IN = 1), 4 IN =4) of 6 (N = 1) keer per jaar. Bij de meerderjarigen is
in een arrondissement zelfs 1 2 keer per jaar overleg met de officieren. Bij de minderjarigen geven de coordinatoren in bijna alle gevallen aan zelf bij het overleg te
zijn betrokken.

6.3.4 Intervisie
Bij de coordinatoren van de meerderjarigen is ook geInformeerd in hoeverre er
vaste afspraken zijn over intervisie (overleg tussen trainers van een arrondissement of unit). Aan de coordinatoren van de minderjarigen kan een dergelijke
vraag niet worden voorgelegd, omdat de intervisie van de trainers niet onder de
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verantwoordelijkheid van de BAS-coordinatoren valt. Informatie over intervisie is
echter wel gekregen via de interviews met de trainers. Daarbij moet wel bedacht
worden dat de interviews met de trainers slechts in vijf (bij de minderjarigen zes)
van de 10 arrondissementen gehouden zijn.
Gaan we uit van de informatie die via de trainers is verkregen, dan is bij de
meerderjarigen in slechts 2 (van de vijf) arrondisementen sprake van intervisiebijeenkomsten: in het ene arrondissement vinden deze 9 keer per jaar plaats, in het
andere arrondissement slechts 4 keer per jaar. Bij de minderjarigen worden in alle
arrondissementen intervisiebijeenkomsten gehouden en vrijwel allemaal op regelmatige basis (9 keer per jaar).
Uit de interviews met de cobrdinatoren blijkt eveneens dat bij de meerderjarigen in meer dan de helft van de arrondissementen geen intervisiebijeenkomsten
worden gehouden.

6.3.5 Omrekeningsuren
In de meeste arrondissementen zijn er voIgens de cobrdinatoren vaste afspraken
gemaakt over het aantal uren dienstverlening waarin een SOVA omgerekend
moet worden:
Overzicht 1. Omrekeningsuren
MEERDERJARIGEN
Den Bosch:
Amsterdam:
Utrecht:
Zwolle:
Assen:
Almelo:
Groningen:
Maastricht:
Dordrecht:
Rotterdam:

20 uren
20 of 30 uren
20-25 uren
25 uren
35-40 uren
40 uren
40 uren
40 uren
50-60 uren
in onderhandeling

MINDERJARIGEN
Maastricht
Almelo:
Zwolle:
Assen:
Groningen:
Den Bosch:
Dordrecht:
Rotterdam:
Utrecht:
Amsterdam:

20 uren
24 uren
25 uren
25 uren
30 uren
30 uren
40 uren
40 uren
50 uren
50 uren

Bij de minderjarigen in Rotterdam is in 1995 het aantal uren van 50 terug gebracht naar 40 uren. Reden voor deze verandering is dat sinds 1 september 1995
alleen een straf tot 40 uren nog door de officier van justitie opgelegd kan worden'. Bij de minderjarigen in Utrecht zal deze verandering waarschijnlijk ook worden doorgevoerd.
De 'zwaarte' van de SOVA wordt in de verschillende arrondissementen anders
beoordeeld. In principe gaat het, in ieder geval wat betreft de tijdsinvestering,
echter wel steeds over dezelfde training. Alleen de minderjarigen in Groningen

4
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Met ingang van 1-9-'95 is dit opgenomen in het jeugdstrafrecht

hebben het relatief 'zwaar': zij moeten 12 bijeenkomsten volgen 5, terwijI zij er
30 uren mee 'verdienen'.
De omrekening van de SOVA in een aantal uren dienstverlening lijkt bij de
minderjarigen duidelijker afgesproken te zijn dan bij de meerderjarigen, omdat bij
de meerderjarigen eerder marges worden aangegeven dan dat exacte aantallen
worden genoemd 5 .

Doelgroep van de SOVA

6.4

De coordinatoren is gevraagd wat voor hen indicatiecriteria zijn om iemand aan
te melden voor een SOVA; bij welke kenmerken van een client achten zij een SOVA noodzakelijk? Op deze vraag komen vooral beeldende antwoorden, die niet
direct naar duidelijke indicatiecriteria verwezen. Uit deze omschrijvingen is toch
geprobeerd een aantal kenmerken te distilleren die regelmatig zijn genoemd. Daarnaast is de coordinatoren gevraagd naar uitsluitingscriteria voor de SOVA.
Dat betekent dat hieronder twee onderwerpen zullen worden besproken:
- kenmerken van deelnemers
- uitsluitingsgronden

6.4.1

Kenmerken van deelnemers

Hoewel er twee co6rdinatoren zijn die geen indicatiecriteria kunnen noemen, hebben de meeste coordinatoren wel een beeld van het soort clienten dat een SOVA
nodig zou kunnen hebben. Hieronder wordt aangegeven hoe vaak bepaalde kenmerken door coordinatoren zijn genoemd:

5

I.p.v. de gebruikelijke 8 bijeenkomsten.
Dit is ook wet begrijpelijk omdat de SOVA bij de minderjarigen vanaf 1-9-'95 een hoofdstraf is
geworden en als zodanig dus in uren verrekenbaar moet zijn, terwijI de SOVA bij de meerderjarigen nog steeds een bijzondere voorwaarde is en daarom dus niet noodzakelijkerwijs in uren omzetbaar hoeft te zijn.
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Overzicht 2. Kenmerken van de deelnemers
Geen 'nee' kunnen zeggen (groepsgedrag, meeloper)
Problemen met gedragsbeheersing (agressief gedrag, orngaan met autoriteit)
Problemen in omgang met relaties/vrienden
Niet zelfstandig zijn (geen verantwoordelijkheid nemen, afspraken niet nakomen)
Problemen met daginvulling (werk, school, vrijetijdsbesteding)
Weinig zelfvertrouwen hebben (opkomen voor jezelf, je uiten)
Gezinsproblemen (dreigende uithuisplaatsing, slechte thuissituatie)
Financiele problemen
Problemen met cultuurverschillen (discriminatie, aanpassingsproblemen)
Problemen met risicovol gedrag (gokgedrag, drankgebruik, druggebruik)
Problernen met sexualiteit
Slechte zelfverzorging
Kans op recidive

14
12
12
10
8
7
4
4
2
2
2
2
2

Zoals in de inleiding van deze paragraaf al werd aangegeven, vallen niet uit alle
gegeven antwoorden direct indicatiecriteria te herleiden. Zo noemt een enkeling
de 'schijf van vijf' als indicatiecriterium of 'de criteria van het Paedologisch Instituuts, zonder verder aan te kunnen geven uit welke kenmerken deze criteria zouden moeten bestaan. Ook opmerkingen als 'zaken die teruggeleid kunnen worden
op vaardigheden', 'moet compleet beeld zijn, meerdere facetten' en 'als client
aangeeft zelf problemen te hebben op bepaalde vlakken' zijn kenmerken waar
geen duidelijke indicatiecriteria uit te halen zijn.
Bij enkele coordinatoren komen kenmerken naar voren die verwijzen naar een
soort criminele status: 'flink wat van (hetzelfde) delictgedrag vertonen en
'moet flinke straf verdiend hebben'. Een enkele coordinator noemt 'gebrek
aan sociale ondersteuning' als criterium.
Daarnaast worden enkele kenmerken genoemd die, in negatief geformuleerde
vorm, uitsluitingscriteria zijn: leeftijd tussen de 16 en de 25 jaar, lichte psychosociale problematiek.
Door een paar coordinatoren worden kenmerken genoemd die meer naar sociale vaardigheden verwijzen: niet kunnen luisteren, gebrek aan concentratie,
gebrek aan praktische vaardigheden, sociale angsten uitkering aanvragen, naar arbeidsbureau gaan), niet kunnen solliciteren of conflicten oplossen.
Voor sommige coOrdinatoren geldt als indicatiecriterium dat de SOVA een opstep moet zijn naar verder hulpverlening of dat de SOVA in de rapportage geadviseerd moet zijn.
Slechts 1 coordinator noemt dat de eventuele deelnemer aan de SOVA gemotiveerd moet zijn, terwijI dit bij de trainers een heel belangrijk indicatiecriteriurn blijkt te zijn (zie hoofdstuk 5).
Er ontstaat de indruk dat het beeld bij de coOrdinatoren eerder is afgeleid uit kenmerken van clienten die inmiddels een SOVA hebben afgerond dan dat er vooraf
concrete indicatiecriteria worden gehanteerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit
dat als indicatiecriterium wordt genoemd 'niet al te hoog wat betreft intellect'.
Dit lijkt eerder een geconstateerd kenmerk, dan een vooraf geformuleerd criteriurn, want dat zou immers betekenen dat de SOVA alleen voor de sclommen' is.
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6.4.2 Uitsluitingsgronden
Op de vraag wat volgens de coordinatoren criteria zouden zijn om iemand uit te
sluiten voor sociale vaardigheidstraining komen wat meer concrete criteria naar
voren. De volgende uitsluitingsgronden zijn genoemd:
Overzicht 3. Uitsluitingsgronden
Symptomen van psychopathologie
(Ernstige) verslaving
Onvoldoende beheersing van de nederlandse taal
Onvoldoende motivatie
Zwakbegaafdheid
Leeftijd: te oud (N = 3) of te jong (N = 1)

12
11
10
7
4
4

Opvallend is dat bij de uitsluitingsgronden een gebrek aan motivatie wet door de
coordinatoren genoemd wordt. In tegenstelling tot de trainers vinden zij niet dat
de deelnemers altijd goed gemotiveerd moeten zijn, maar is onvoldoende nnotivatie wel een reden om een SOVA uit te sluiten.
Naast bovengenoemde uitsluitingsgronden zijn er ook enkele coordinatoren die
gronden noemen die te maken hebben met de criminele status: grof geweldsdelict, sexuele delicten, te ver in het criminele circuit, zelfstandig handelen in
criminaliteit. Sommige coordinatoren vinden dat een sociale vaardigheidstraining niet meer aangewezen is als de reisafstand te groot is of de client een
te druk rooster heeft om SOVA te kunnen volgen. Daarnaast worden acute
problemen in het gezin of een labiele thuissituatie als uitsluitingsgronden genoemd. Een coordinator geeft specifiek aan dat (ernstige) verslaving wat hem
betreft geen uitsluitingsgrond voor SOVA hoeft te zijn. En er is een co6rdinator die 'verrassend genoeg' vindt dat iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats onvoldoende sociale ondersteuning ondervindt om de SOVA te kunnen
volgen.

6.5

Beeldvorming

Wat stellen de coOrdinatoren zich voor bij een sociale vaardigheidstraining? Aan
welke eisen nnoet zij voldoen en zien de coordinatoren de training als een straf?
Hoe zou er gereageerd moeten worden op het mislukken van een training en beschikt de coordinator over voorlichtingsmateriaal om anderen in te lichten over
de SOVA?
Deze onderwerpen komen als volgt aan bod:
- kwaliteitseisen voor de training
- de sociale vaardigheidstraining als straf
- de toekomst van de sociale vaardigheidstraining
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6.5.1 Kwaliteitseisen voor de training
De coordinatoren is gevraagd welke eisen zij steIlen aan de kwaliteit van de training. De eisen die de coOrdinatoren stellen, kunnen verdeeld warden over een
viertal groepen: eisen die aan de deelnemer worden gesteld, eisen waaraan de
trainers moeten voldoen, organisatorische eisen en aan de (opzet van de) training
gestelde eisen. De coordinatoren stellen vooral veel eisen aan de trainers en aan
de (opzet van de) training. Eisen voor de deelnemer of de organisatie worden beide slechts door zes coOrdinatoren genoemd.
Van de trainer kan bijvoorbeeld geeist worden dat hij gemotiveerd is, betrokkenheid toont. Hij moet ook competent zijn, niet alleen in de zin van het hebben van een licentie, maar hij moet problemen inzichtelijk kunnen maken, in
staat zijn de jongere te helpen. Het moet klikken tussen de trainer en de jongere. Daarnaast moet de trainer afspraken kunnen maken, in tijd: niet schuiven met afspraken, regelmaat in de trainingen, afspraken voor langere termijn,
maar ook in structuur: duidelijke structuur, stiptheid, niet te hulpverleningsgericht.
Bij de eisen die aan de (opzet van de) training worden gesteld, moet vooral
gedacht worden aan opmerkingen in de trant van: uitgangspunten van het P.I.
volgen, gebruik van video, oefenen op praktijksituaties, aantal vaste onderwerpen en 8 keer 11/2 uur bijeenkomen. Maar ook: kunnen beschikken over
geschikt materiaal en een aparte ruimte, zo weinig mogelijk reistijd voor de
jongere.
Organisatorische eisen kunnen te maken hebben met eisen voor verslaglegging (doelstelling op papier, duidelijke analyse maken, verslag bijhouden, afloopbericht) of met de eis dat de training binnen een redelijke termijn afgerond
kan worden (geen wachtlijsten, binnen 4-5 maanden afgerond kunnen zijn).
In een enkel geval wordt genoemd dat intervisie en supervisie zeer wenselijk
is.
Eisen die aan deelnemers kunnen worden gesteld zijn bijvoorbeeld dat de deelnemers gemotiveerd moeten zijn en een inspanning moeten leveren. Ze moeten de afspraken nakomen.

6.5.2 De sociale vaardigheidstraining als straf
Hieronder zal het strafkarakter van de sociale vaardigheidstraining nader bekeken
worden. Wat vinden de coordinatoren van de sociale vaardigheidstraining als
straf en hoe kijken zij tegen beslissingen van het OM aan.
Veertien van de twintig co6rdinatoren (70 %) vinden de sociale vaardigheidstraining een echte straf. Twee co6rdinatoren vinden het beslist geen straf en vier
anderen twijfelen tussen wel of geen straf.
De meeste coordinatoren vinden de training een echte straf, omdat de training
een verplichting voor de deelnemer is. De client moet er zijn, hi] moet zich aan
de afspraken houden, hij moet er vrije tijd voor inleveren en niet komen kan
consequenties opleveren. Daarnaast wordt vooral bij de minderjarigen genoemd dat de jongere zich bloat moet geven, dat hij moet praten - over zich82

zelf of over het delict - en dat er een inspanningsverplichting van hem wordt
gevraagd.
De coordinatoren die de training geen straf vinden (een van de meerderjarigen
en Oen van de minderjarigen) geven aan dat de training toch vooral hulp is,
ook al ervaart de deelnemer het wel als straf. Men krijgt de gelegenheid om
te investeren in zichzelf, geen genoegdoening, geen lijden.
Voor de twijfelaars speelt vooral de beleving van de deelnemer een rol. Als de
deelnemer het als een straf ervaart dan is het wel een straf, maar voor sommigen is het geen straf. Oak wordt genoemd dat de verplichting het strafkarakter bepaald, maar dat het daarnaast ook hulp is.
Voor tien coordinatoren is bij het mislukken van de training een passende reactie
van het OM am een gehele/gedeeltelijke tenuitvoerlegging of omzetting in dienstverlening te eisen. Zeven coordinatoren vinden het belangrijk dat het OM (of de
rechter) eerst de jongere hoort alvorens een beslissing te nemen. Drie anderen
vinden dat het OM zijn reactie van de situatie af moet laten hangen: is het mislukken de schuld van de deelnemer, dan moet tenuitvoerlegging gedist warden,
maar spelen andere zaken een rol dan moet de jongere misschien een nieuwe
kans krijgen. De coordinatoren is gevraagd of naar hun mening het OM oak altijd
op de gewenste wijze reageert. Volgens acht coordinatoren reageert het OM op
een voor hen juiste wijze op het mislukken van een training. Vier coordinatoren
vinden dat het OM anders reageert dan zij verwachten. Vijf coordinatoren hebben
geen zicht op de reactie van het OM en 3 coordinatoren konden de vraag niet beantwoorden. Van deze laatste 3 zouden we kunnen aannemen dat oak zij geen
zicht hebben op de reactie van het OM en dat zou betekenen dat meer dan de
helft van de coordinatoren niet weet wat er na het mislukken van de training verder met de veroordeelde gebeurt.
Of het aantal reeds voldane uren van de SOVA bij een mislukking in aftrek
moet warden genomen, wordt door evenveel coordinatoren juist gevonden (iets
meer meerderjarigen) als onjuist gevonden (iets meer minderjarigen). Opvallend
is hier dat net iets meer coordinatoren van de meerderjarigen vinden dat er aftrek
plaats moet vinden, terwiji bij de meerderjarigen het aantal omrekeningsuren minder duidelijk is vastgesteld dan bij de minderjarigen. Of in de praktijk het aantal
reeds voldane uren oak daadwerkelijk door het OM wordt afgetrokken wordt door
10 coordinatoren bevestigend beantwoord en 4 anderen denken dat dit in de
praktijk niet gebeurt. Oak hier zijn er vijf co6rdinatoren die niet weten hoe het
OM reageert en dat geeft aan dat oak ten aanzien van de aftrek van het aantal
uren een aantal co6rdinatoren niet weet hoe de procesgang voor de veroordeelde
verder verloopt.

6.5.3 De toekomst van de sociale vaardigheidstraining
Het merendeel van de coordinatoren (75%) ziet een hoopvolle toekomst voor de
sociale vaardigheidstraining. Het is een zinvolle straf, die maatwerk levert voor
veel jongeren en met een methodiek die werkt. Een vijftal coordinatoren is somber over de toekomst van de sociale vaardigheidstraining: het is een modever-
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schijnsel, het neigt teveel naar hulpverIening en dreigt in pleats van maatwerk
een confectieprodukt te worden omdat het te vaak wordt gebruikt.
Een zestal coordinatoren geeft aan dat zij er voorkeur aan geven dat de SOVA
in combinatie met andere straf (fen) wordt opgelegd, bijvoorbeeld als voorfase
voor een werkstraf. Volgens sommigen moet daarbij de reclassering meer gelegenheid krijgen om de straf naar eigen goeddunken in te vullen.
Daarnaast vindt een aantal co6rdinatoren dat de SOVA wel verder uitgebreid
en gedifferentieerd kan worden: niet alleen vaker gebruiken, maar ook invullen
voor andere doelgroepen (plegers van sexuele delicten, bijy.). ton coordinator
is zelfs zo optimistisch dat hij aangeeft dat volgens hem de helft van de zittingszaken (bij minderjarigen) wel een SOVA in kan houden.
Meerdere co6rdinatoren geven aan dat er een (landelijke) norm moet komen
wie er voor SOVA geschikt is. De verwijzing kan beter, de SOVA moet 'zuiver' blijven en niet verworden tot een massaprodukt. Er moet beter geselecteerd worden, niet alleen bij de strafoplegging bij jongeren, maar oak ten aanzien van de geschiktheid van trainers. Verwijzers en rechtbanken moeten beter worden voorgelicht, er moet aandacht komen voor analfabeten en er mogen niet te lenge wachtlijsten ontstaan.
E'en van de coordinatoren die somber is over de toekomst van de sociale yeardigheidstraining geeft aan dat hij vooral somber is over de SOVA als straf. In
het kader van een totaal hulpverleningsaanbod ziet hij goede mogelijkheden.
Tenslotte is aan de coordinatoren gevraagd in hoeverre zij over voorlichtingsmateriaal kunnen beschikken. De meeste arrondissementen (N = 13) hebben eigen
voorlichtingsmateriaal voor de jongeren ontwikkeld. In een zestal arrondissementen is er daarnaast ook eigen voorlichtingsmateriaal voor verwijzers en/of andere
hulpverleners te vinden (waarbij opgemerkt dient te worden dat het Handboek
Reclassering of voorlichtingsmateriaal van het P.I. in de overige arrondissementen
vaak wel voorhanden is). Voorlichtingsmateriaal voor rechters en officieren is
slechts in vier arrondissementen aanwezig.

6.6

Conclusie

Uit de interviews met de coordinatoren blijkt dat de meeste coordinatoren redelijk
tevreden zijn over de sociale vaardigheidstraining. In het merendeel van de arrondissementen is het aantal trainingen de laatste jaren toegenomen. Bij de meerderjarigen is niet helemaal duidelijk hoeveel trainingen er per jaar gegeven worden,
maar de coordinatoren geven aan dat het aantal trainingen wat hen betreft nog
wel wat meer toe zou kunnen nemen. Deze toename lijkt vooral gerealiseerd te
kunnen worden door goede voorlichting aan verwijzers, rechters en officieren en
vergroting van het aantal beschikbare trainers. De organisatie van intervisie verdient bij de meerderjarigen wat meer aandacht. In het merendeel van de arrondissementen worden geen intervisiebijeenkomsten gehouden en in arrondissementen
waar wel aan intervisie wordt gedaan, gebeurt dat soms maar een paar keer per
jaar.
Bij de minderjarigen is in veel arrondissementen sprake van een wachtlijst,
waarbij vooral ook de lengte van de wachtlijst om aandacht vraagt.
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De selectie van deelnemers blijkt niet altijd via de coordinatoren te verlopen. In
sommige gevallen is dat misschien ook wel beter: maar weinig coordinatoren
hebben duidelijke indicatiecriteria voor SOVA-deelnemers voor ogen.
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Hoofdstuk 7

Interviews met rechters en officieren van justitie
7.1

lnleiding

Tenslotte komen de zittende en staande magistratuur aan het woord. Of anders
gezegd: Hoe denken rechters en officieren van justitie over de SO VA-training?
Teneinde uitspraken te kunnen doen over de beeldvorming ten aanzien van deze
alternatieve straf is met hen gepraat over: wanneer een SOVA-training geindiceerd wordt geacht, op welke wijze men deze oplegt c.q. eist, hoeveel uren men
ervoor rekent, bij welk type delicten het hoort, hoe men staat tegenover afloopberichten, of men de SOVA-training als een straf ziet en hoe men over de toekomst van SOVA denkt.
Daartoe zijn in elk arrondissement een rechter en een officier van justitie telefonisch benaderd en geinterviewd. Daarbij is er naar gestreefd om evenveel rechters en officieren met ervaring met minderjarigen als met ervaring met meerderjarigen in de steekproef op te nemen.
In totaal is derhalve met 19 rechters en 17 1 officieren van justitie telefonisch
een vraaggesprek afgenomen en op band vastgelegd. Bij de rechters is het goed
gelukt om een gelijke verdeling over ervaring met minderjarigen (N =9) en meerderjarigen IN = 10) te krijgen. Dit is minder het geval bij de officieren, hiervan
hebben 11 vooral ervaring met minderjarige en 7 met meerderjarige verdachten.
De gegeven antwoorden zijn zowel kwantitatief als kwalitatief verwerkt. Zo veel
mogelijk zullen de antwoorden van rechters en officieren van justitie gezamenlijk
besproken worden; alleen indien er verschillen zijn, zullen deze vermeld worden.
Storend voor het interview was dat er onlangs veranderingen in het jeugdstrafrecht zijn ingevoerd (hierdoor is het mogelijk voor minderjarigen de SOVA als
hoofdstraf op te leggen). Aangezien de andere delen van dit onderzoek zich richten op de oude situatie is ook hier, voorzover dat nodig was, aangegeven dat de
rechters en officieren zich dienden te richten op de oude situatie.

7.2

Resultaten

7.2.1 Het juridisch kader
Alleen de officieren konden de vragen betreffende het off iciersmodel beantwoorden (immers de rechters spelen in deze zaken geen rol). Negen van de elf jeugdofficieren melden dat zij soms het officiersmodel toepassen en vier (van de ze-

Met 66n officier van justitie vond het interview te laat plaats om in dit verslag verwerkt te kunnen
worden, in 66n arrondissement kon geen officier gevonden worden die de tijd had om aan het interview mee te doen. Doordat in 66n arrondissement een interview is gehouden met een beleidsofficier die elke vraag beantwoordde voor zowel de meerder- als minderjarigen is het aantal scores
op 18 gekomen.

yen) melden dat het officiersmodel ook bij meerderjarigen wordt toegepast. Acht
officieren bepalen zelf dat een SO VA-training gevolgd moet worden, vijf doen dit
na een advies vanuit de hulpverlening. De meeste jeugdofficieren IN =4) stellen
voor de SOVA te volgen in het kader van een bijzondere voorwaarde bij een sepot, daarnaast wordt het als onderdeel van of naast een verplicht reclasseringscontact voorgesteld (N = 2) of als onderdeel van een dienstverlening (N = 2). Een
geeft het als hoofdstraf (mogelijk sinds 1-9-95). Bij de meerderjarigen doen twee
officieren het voorstel de SOVA te volgen als een bijzondere voorwaarde bij een
sepot en een geeft de voorkeur aan een verplicht reclasseringscontact.
De rest van de vragen hebben betrekking op het rechtersmodel en zijn zowel door
de rechters als door de officieren van justitie beantwoord. De gang van zaken is
meestal als volgt: tot aan de zitting spelen de rechters geen rol. lndien de officier
denkt dat een alternatieve sanctie in aanmerking komt, wordt een reclasseringsinstantie (bij meerderjarigen) of de Raad voor de Kinderbescherming (bij minderjarigen) ingeschakeld. Deze maakt dan een voorlichtingsrapport, hetgeen op de zitting besproken wordt en waarna pas een definitieve beslissing wordt genomen.
Een beperkt aantal (N = 2) officieren stelt dat zij zich door deze rapportage niet
laten beinvloeden; zij zeggen dat zij op hun eigen oordeel afgaan. De anderen
conformeren zich in grote lijnen aan het gegeven advies.
Ms formulering (in respectievelijk de eis en het vonnis) wordt de voorkeur gegeven aan de SOVA als bijzondere voorwaarde (resp. N = 11 en N = 7). Vijf officieren en ook vijf rechters gebruiken liever het verplicht reclasseringscontact
(waarbij SOVA al dan niet expliciet wordt genoemd). Twee officieren en een
rechter gebruiken de modaliteit van een aantal uren werkstraf en/of leerproject.
Eon rechter geeft de voorkeur aan een bijzondere voorwaarde bij schorsing van
voorlopige hechtenis, Oen zegt "gewoon, volgen SOVA" (legt het op als hoofdsuet), een zegt dat het afhangt van de zaak en het advies van de reclassering en
drie rechters hebben op deze vraag geen antwoord gegeven.
Vrijwel iedereen is het er mee eens dat een SOVA onderdeel kan zijn van een
verplicht reclasseringscontact. Veertien officieren vinden dat de SOVA dan een
verplichtend karakter heeft, tien rechters delen deze visie niet, een opmerkelijk
verschil. Desondanks vindt een meerderheid dat men niet over de invulling van
het SO VA-contactgeinformeerd hoeft te worden. Vrijwel alle off icieren vinden
dat wanneer de SOVA mislukt, dat dan ook het verplicht reclasseringscontact is
mislukt, elf rechters denken daar anders over. De rechters laten het daarbij aan
de reclasseringsinstelling over of er van een mislukt contact sprake is.
De verhouding met de reclasseringswerker is verder wel goed en de deelnemer houdt zich verder wel aan de andere aanwijzingen. Dan kan de conclusie
zijn dat de SOVA iets te hoog gegrepen was, maar dat wil nog niet zeggen
dat het contact echt is mislukt.
Officieren (N = 11) en rechters IN = 13) vinden in meerderheid dat de reclasseringsinstellingen niet de vrijheid mogen nemen om een alternatieve straf zelf in
te vullen. Wijzigingen dienen in principe met de officier van justitie besproken
worden. Voorstanders van het wel zelf laten bepalen door de reclassering beargumenteren dit met de grotere deskundigheid bij de reclasseringsinstantie.
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Het nieuwe recht ten aanzien van minderjarigen, zoals dat sinds 1 september
1995 geldig is, leidt in het algemeen niet tot een aanpassing in het gedrag van
de rechters en officieren. Negen officieren en vijf rechters maken geen onderscheid tussen de oude en de nieuwe situatie, derhalve doen twee officieren en
vier rechters dat wel.
Er is vervolgens gevraagd met hoeveel uren dienstverlening een SOVA vergelijkbaar is. Voor de meerderjarigen leverde deze vraag voor een meerderheid van
zowel de rechters als de officieren geen antwoord op. De reden hiervoor is dat
men daar geen concreet idee over heeft. Verder laat onderstaand overzicht zien
dat er grote verschillen zijn.
Overzicht 1

Hoeveel uren dienstverlening is gelijkwaardig aan een SOVA?

MEERDERJARIGEN
20 uren
24 uren
25 uren
40 uren
60 uren
75 uren
geen antwoord
M I NDERJA RIGEN
15 uren
20 uren
20-25 uren
24 uren
25 uren
25-30 uren
30 uren
40 uren
50 uren
60 uren
100 uren

RECHTERS

OFFICIEREN
1

1
1
1
1
1
7
RECHTERS
1
1
1
1
1
3
1

4
OFFICIEREN
1
1
2
3
1
1
1
1

Het blijkt dat er zeer gevarieerde antwoorden worden gegeven en dat er tussen
het minimum en maximum aantal uren een zeer groot verschil zit, namelijk 85
uren. Mede gezien het aantal rechters en officieren dat op deze vraag geen antwoord kan geven, moet de conclusie luiden dat er geen duidelijke omrekeningsnorm is.

7.2.2 Voor wie is SOVA geschikt
De volgende vraag was aan welke kenmerken iemand moet voldoen om voor een
SOVA in aanmerking te kunnen komen. Veel zaken spelen een rol, zoals onderstaand overzicht ons leert.
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Overzicht 2

Welke zaken spelen een rd l bij de overweging dat een SOVA
geIndiceerd is?

Type delict
Ernst van het delict
Type straf
Zwaarte van de straf
Recidive
Persoon van de verdachte

RECHTERS
14
16
16
13
14
18

OFFICIEREN
13
15
14
14
13
18

Grote verschillen vallen niet waar te nemen. Welke zaken noemt men dan zoal
bij deze overwegingen? Ten aanzien van het type delict worden de volgende delinen genoemd waarbij men vooral aan een SOVA denkt: kleine geweldsdelicten
(vernieling, vandalisme, tasjesroof, mishandeling) en diefstalletjes. Het feit dat de
delicten groepsgewijs worden gepleegd speelt ook een rol, met name als het om
meelopers gaat. Daarnaast speelt het motief een rol: stoerdoenerij, iets spannends doen. Minder gauw wordt aan SOVA gedacht bij: ernstige geweldsdelicten
(schieten met wapen), ernstige zedendelicten, opiumdelicten, verkeersdelicten en
brandstichting.
Bij ernst van het delict is gevraagd wat het minimum en wat het maximum
kan zijn om voor een SOVA in aanmerking te komen. Minimaal wordt genoemd:
winkeldiefstal valt voor sommigen erbuiten voor anderen net er binnen, er moet
een gevangenisstraf op staan, openlijke geweldpleging (niet al te ernstige vormen), huis-, tuin- en keukendelicten. Maximaal wordt genoemd: straatroven met
geweld tegen voorbijgangers, delicten tot drie jaren vrijheidsstraf, verkrachting,
ernstig geweld.
Bij soort straf wordt, vanzelfsprekend, genoemd dat een gedeelte van de vrijheidsstraf voorwaardelijk moet zijn. Geldboete wordt (vrijwel unaniem) genoemd
als een soort straf waarbij een SOVA niet past.
Als minimum bij de zwaarte van de straf wordt vrij vaak 14 dagen genoemd,
terwijI een enkeling dit als te weinig kwalificeert (twee tot due maanden is dan
wel een acceptabel minimum). Bij het maximum moeten we een onderscheid maken tussen meerder- en minderjarigen. De maximumstraf voor minderjarigen was
tot voor kort 6 maanden en dat wordt dan ook meestal als maximum genoemd.
Bij de meerderjarigen worden vrijheidsstraffen van zes maanden tot due jaren als
maximum genoemd.
Recidive als minimum speelt geen rol van betekenis. Of anders gezegd: de
meesten leggen ook bij first offender een SOVA op. Men stelt wel duidelijk een
maximum. In aantallen veroordelingen uitgedrukt komt men op 2 a 3, maar meer
rechters en officieren kunnen zich vinden in:
Indien al een keer een werk- of leerstraf is gegeven, verdient de verdachte
geen tweede kans.
Hoewel de persoon van de verdachte door vrijwel iedereen, op 1 rechter na, als
belangrijk criterium wordt genoemd, levert de vraag aan welke zaken men daarbij
denkt veel problemen op. Kennelijk is dit moeilijk onder woorden te brengen. Gescoord is of de in het kader van dit onderzoek vaak in de dossiers genoemde ken-
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merken spontaan genoemd worden. In het onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe vaak deze kenmerken genoemd zijn.
Overzicht 3

Door rechters en officieren genoemde kenmerken van de voor
SOVA geschikte verdachten.

Problemen met relaties/vrienden
Problemen met daginvulling
Problemen met gedragsbeheersing
Weinig zelfvertrouwen
Niet zelfstandig zijn
Geen nee kunnen zeggen
Problemen met risicovol gedrag
Gezinsproblemen
Financiele problemen
Problemen met cultuurverschillen
Problemen met sexualiteit
Andere kenmerken

RECHTERS
12
11
10
6
4
5
5
6
3
2
1
14

OFFICIEREN
8
5
6
8
7
6
5
3
1
2
2
9

Bij andere kenmerken noemen de rechters: intelligent genoeg, motivatie, om kunnen gaan met agressie van anderen, het geven van verkeerde (inadequate) antwoorden, anti-sociale persoonlijkheidsstructuur, onmiddellijke behoeftebevrediging, kansarmen. De officieren noemen: alles maar laten hangen, achtergesteld
in de groep, weinig uitdrukkingsvaardigheid, motivatie, slechte opleiding, spelregels in de maatschappij niet kennen (geen besef hebben van mijn en dijn), geen
empathie voor slachtoffer. Samenvattend kan men stellen dat men wel een beeld
van de doelgroep heeft, maar dat het vrij veel moeite kost om dit in algemeen
geldende criteria uit te drukken.
Vervolgens is gevraagd om aan de hand van de door het Paedologisch Instituut gehanteerde indeling in criminele status aan te geven voor welke categorieen
in deze indeling de SOVA met name geschikt is. Het P.I. zelf noemt de categorieen 2 en 3. Slechts 5 rechters en officieren noemen dit ook. De meesten vinden
de categorieen 1 en (vooral) 2 het meest geschikt voor een SOVA.
Bij niveau 1 en 2 sowieso Soya, bij niveau 3 bij uitzondering eventueel in
combinatie met een lage straf.
lk denk aan niveau 1 en 2, maar dan vooral bovenkant 1 en onderkant 2.
Voor niveau 3 is het te laat, dus mosterd na de maaltijd.
Bij niveau 4 heeft SOVA geen zin meer, dan is het beter de SOVA te verpakken in een breder opgezette begeleiding.

7.2.3 De afloop van de SOVA
Uiteraard ontvangen de officieren vaker een afloopbericht dan de rechters. Immers, de rechters dienen alleen geInformeerd te worden indien er, na een mislukte training, een tenuitvoerlegging plaatsvindt.
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De officieren vinden dat er voldoende informatie in het afloopbericht staat. Men
wil vooral graag weten waarom de training mislukt is, omdat dit van belang is ten
aanzien van de beslissing of er al dan niet een tenuitvoerlegging dient plaats te
vinden. Bij gelukte trainingen is er over het algemeen geen behoefte aan meer informatie.
De officieren vinden vaker dat zij een goed zicht hebben op de kwaliteit van
de training. Eisen die zij ten aanzien van de kwaliteit stellen zijn:
- Het mag niet te vrijblijvend zijn, het moet er serieus aan toe gaan.
- Professionele aangelegenheid volgens standaardmodel van educatie.
- Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden bij instelling Soya; de kwaliteitsbewaking hoort thuis bij de reclassering.
- De onderwerpen moeten diepgaand besproken worden.
- Verdachte moet inzicht krijgen met wat er met hem aan de hand is.
Aan de officieren is tevens gevraagd of men door de trainer of coordinator geinformeerd wenst te worden indien de jongere de aangegane verplichtingen niet nakomt. De eerste verplichting is het op tijd komen. Na hoeveel keer te laat komen
wil de officier geinformeerd worden? De meeste officieren IN =13) wensen dit
te horen nadat de training om deze reden is stopgezet; zowel 2 officieren willen
dit na de 2' als na de 3° keer horen, 1 officier wenst daarover niet geYnformeerd
te worden. Hoe ligt dit wanneer de veroordeelde helemaal niet komt opdagen?
Ook hier geldt dat de meeste officieren IN =15) dit willen horen indien de training om deze reden wordt stopgezet, drie officieren willen dit na de tweede keer
horen. Het ander invloed van drugs of alcohol verschijnen op de training moet
voor het merendeel (N =15) gemeld worden nadat de training is stopgezet, in 3
gevallen dient dit na de 2e keer te gebeuren. Indien een nieuw delict wordt gepleegd, verandert de informatiebehoefte bij de officieren. Al bij de eerste keer
willen 9 officieren dit horen. Zeven officieren vinden het niet nodig dat zij hierover geinformeerd worden, omdat zij hierover door de politie al geinformeerd
worden (N =6) of omdat de officier vindt dat dit los van de training staat. Er is
eon officier die dit wil horen nadat de training is stopgezet.

7.2.4 Beeldvorming
Vinden de rechters en officieren de SOVA een straf? De officieren reageren hier
vaker positief op IN =13) dan de rechters IN =8). Een meerderheid van de rechters ziet de SOVA dus niet als een straf. Wordt echter gevraagd naar de reden
waarom het geen straf is dan geven de meesten formele antwoorden.
Nee, het is een hulpmiddel geen straf.
Nee, het punitief karakter ontbreekt, SOVA heeft meer een leerkarakter.
Nee, het is een vorm van hulp; de boetedoening ontbreekt.
Nee, wettelijk gezien is het geen straf, maar een voorwaarde.
Edri officier en edn rechter noemen andere argumenten waarom ze het geen straf
vinden.
Nee, ze willen het allemaal erg graag op de zitting, is dus niet een straf.
Nee, het wordt niet als vervelend ervaren.
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De rechters en officieren denken in grote meerderheid dat de veroordeelden het
zelf wet als een straf ervaren, 15 officieren en 12 rechters zijn deze mening toegedaan.
Ja, is confronterend.
Ja, de jongere moet verschijnen.
Ja, verplichting; jongere moet uit z'n schulp komen en hij wordt gecorrigeerd.
Ja, verplichte aanwezigheid, stok achter de deur, vrije tijd opofferen.
Zij die denken dat de jongeren het niet als een straf zien, hebben de volgende argumenten:
Ze zijn at lang blij dat ze niet hoeven zitten.
Nee, gemotiveerde jongere vindt het geen straf.
Nee, ze zullen het ook wet als hulpverlening zien.
Nee, ik hoor dit ook van de trainer.
Welke effecten verwachten de rechters en officieren van de SOVA? De officieren
noemen bij meerderjarigen vrijwel unanienn het voorkonnen van recidive als belangrijkste effect; bij de minderjarigen wordt vrij vaak het verbeteren van de sociale vaardigheden genoemd.
Ze moeten leren tot tien te tellen in pleats van te meppen.
Men moat er gelouterd uit konnen, een beter persoon zijn geworden, weerbaarder en assertiever zijn.
Men moat met een beter uitgangspunt door het leven stappen.
De rechters noemen bij meerder- en minderjarigen even vaak dat het effect recidivevermindering en/of verbeteren sociale vaardigheden dient te zijn.
Geweld moet minder worden; meer bezinnen eer te beginnen.
Dat iemand zich wat beter in het leven staande kan houden en het voorkomen
van recidive daardoor.
Personen moeten wat handiger in het leven komen te staan, minder impulsief,
minder uitingen in delicten, normaal met elkaar omgaan, het slachtoffergevoel
invoelen.
Het optimisme over de haalbaarheid mag niet groot genoemd worden, 12 officieren en 15 rechters denken dat deze effecten slechts gedeeltelijk gerealiseerd worden. Slechts een officier en twee rechters denken dat de effecten bijna geheel
behaald kunnen worden, de overigen spreken daarover geen mening uit.

7.2.5 De toekomst van de SOVA
Op de vraag hoe men de toekomst van de SOVA ziet, wordt in het algemeen positief gereageerd; men vindt dat er mee doorgegaan moet worden en dat de mogelijkheden uitgebreid moeten worden. Zeer positief zijn de officieren die vooral
ervaring met minderjarigen hebben. De noodzaak om er een aparte hoofdstraf van
te maken, zoals onlangs voor deze categorie is geschied, wordt door de meesten
echter niet onderschreven. ,
Als bijzondere voorwaarde voldoet het goed.
Hoofdstraf of bijzondere voorwaarde, het is lood om oud ijzer; laat het maar
gewoon een bijzondere voorwaarde.
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Bijzondere voorwaarde werkt heel goed, daar kan je heel flexibel mee zijn, nu
als hoofdstraf is de flexibiliteit veel minder.
Twee officieren denken er anders over:
In nieuwe recht is het nu ook een hoofdstraf, het toepassen van de bijzondere
voorwaarde is een noodgreep.
De officieren die ervaring hebben met meerderjarigen zijn in het algemeen eveneens positief en voorstander van oplegging via de bijzondere voorwaarde, er
klinkt echter wat meer kritiek door.
Vooral als straf voor minderjarigen, bij meerderjarigen komt er in de regel minder van terecht.
lndien er meer overleg en terugkoppeling gaat plaatsvinden, dan is er meer
mogelijk.
Een van deze officieren wil eerder ingrijpen:
Het hoort niet in het justitiele kader, want dan is het eigenlijk al te laat. Soort
zeef op de middelbare school nodig om die mensen eruit te pikken die op dit
gebied extra aandacht nodig hebben.
De kinderrechters zijn in het algemeen eveneens zeer positief. De meesten maken
geen opmerkingen over de wijze waarop het wordt opgelegd of zeggen dat hen
dat om het even is. Eon wil de SOVA het liefst als taakstraf opleggen en dOn
meldt dat het goed is dat het bij minderjarigen een hoofdstraf en bij meerderjarigen een bijzondere voorwaarde is. De kinderrechters vinden dat SOVA vooral
voor minderjarigen geschikt is.
Vooral geschikt voor jonge daders, anders heeft de beInvloeding minder kans
van slagen.
Handige cursus, leerstraf is heel belangrijk bij jongeren.
Vast onderdeel van arsenaal aan straffen, vooral bij jongeren.
Van de andere rechters (voor meerderjarigen) houden zich er wat meer op de
vlakte, hoewel de ondertoon nog steeds positief is.
lk hoop dat het hier wat beter van de grond komt, dit zou zinvol zijn.
Zal er wel bijkomen als taakstraf.
Wel goed dat er dergelijke mogelijkheden bestaan.
Ook echt positieve geluiden zijn te horen:
Het is een belangrijk onderdeel, jammer dat het niet eerder is opgepakt.
Nuttig, een taakstraf die moet blijven.
Mag wel vaker opgelegd worden, reclasseringscontact blijft de formule.

7.3

Conclusie

Er worden zeer gevarieerde antwoorden gegeven. Welke misdrijven bij een SOVA
horen, het aantal uren dat er voor gerekend moet worden, wat de effecten zijn,
in welke vorm het moet worden opgelegd; voor al deze onderwerpen geldt, weliswaar gechargeerd, dat er bijna evenveel meningen zijn als personen die geantwoord hebben. Hieruit moet men concluderen dat er nog weinig uniformiteit is
met betrekking tot voor wie een SOVA geschikt is en dat daardoor de SOVA per
arrondissement aan veroordeelden die sterk van elkaar verschillen kan worden
opgelegd. Ook wat betreft het juridisch kader waarbinnen de SOVA opgelegd
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wordt en hoeveel andere straf er mee gecompenseerd wordt, zijn er grote verschillen. Opvallend mag het dan genoemd worden dat men desondanks van mening is dat de SOVA een niet weg te denken element is in het arsenaal van straffen en maatregelen dat de rechters en officieren ter beschikking staat.
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Hoofdstuk 8

Beantwoording van de onderzoeksvragen
8.1

lnleiding

De probleemstelling is, zoals beschreven in Hoofdstuk 1, uitgewerkt in een aantal
onderzoeksvragen of topics. Achtereenvolgens komen aan bod: het aantal trainingen dat gegeven wordt, de soorten delicten die de deelnemers gepleegd hebben,
de kenmerken van de deelnemers, de wettelijke kaders waarbinnen SOVA opgelegd wordt, de uitvoeringspraktijk, de criteria waarop de deelnemers geselecteerd
worden, de effecten van de SOVA en de beeldvorming bij de diverse betrokkenen. Tenslotte zullen enkele meer algemene concluderende opmerkingen gemaakt
worden.

8.2 Aantallen trainingen
Om het aantal trainingen in kaart te brengen, is van drie verschillende bronnen
gebruik gemaakt: een enquete bij de BASsen en bij de reclasseringsinstellingen;
interviews met coordinatoren; en interviews met trainers.
Bij de meerderjarigen is in de onderzoeksarrondissementen waar de enquete
werd gehouden het aantal (verplichte) trainingen gestegen van 31 in 1991 naar
80 in 1994. Een toename met 158%. Bij de minderjarigen is in dezelfde periode
het aantal gestegen van 171 naar 256. Een toename van 50%. De landelijk
verzamelde cijfers zijn bij de meerderjarigen niet erg betrouwbaar; deze laten zien
dat het aantal toeneemt van ongeveer 40 naar ongeveer 140. Een stijging van
zo'n 250%. Bij de minderjarigen stijgt het aantal van 287 naar 440. Een stijging
met 53%. In 1994 zijn er dus zo'n kleine 600 verplichte trainingen gegeven,
waarvan driekwart bij de minderjarigen en een kwart bij de meerderjarigen.
In verhouding tot de arrondissementsgrootte worden bij de meerderjarigen in
Arnhem, Den Bosch, Groningen, Den Haag en Rotterdam relatief weinig trainingen opgelegd. Relatief veel verplichte trainingen worden in Almelo, Breda, Dordrecht, Haarlem en Roermond gegeven. Bij de minderjarigen worden in Alkmaar,
Almelo, Den Bosch, Groningen en Maastricht relatief weinig trainingen gegeven.
In Assen, Dordrecht, Haarlem, Leeuwarden en Utrecht zijn dat er relatief veel.
Voor meerderjarigen en minderjarigen samen scoorden Den Bosch en Groningen
laag, Dordrecht en Haarlem hoog.
Het beeld dat de coordinatoren geven van de aantallen trainingen toont grote
variatie door het land. Bovendien blijkt dat verschillende coordinatoren andere
gemiddelden per jaar noemen dan eerder werd opgegeven. In het merendeel van
de arrondissementen is het aantal trainingen de laatste jaren toegenomen. Bij de
meerderjarigen is niet helemaal duidelijk hoeveel trainingen er per jaar gegeven
worden, nnaar de coordinatoren geven aan dat het aantal trainingen wat hen
betreft nog wel wat meer toe zou kunnen nemen. Deze toename lijkt vooral
gerealiseerd te kunnen worden door een goede voorlichting aan verwijzers, rechters en officieren en vergroting van het aantal beschikbare trainers.

Bij de meerderjarigen zijn de coOrdinatoren dan ook relatief vaak ontevreden
over het aantal opgelegde trainingen. Oorzaken die daarvoor genoemd worden,
zijn: te weinig belangstelling bij verwijzers of bij justitie en een tekort aan trainers. Bij de minderjarigen zijn de coOrdinatoren in meerderheid wel tevreden over
het aantal trainingen. Soms wordt echter een ontoereikend budget als beperkende factor genoemd.
Uit de interviews met de trainers blijkt dater een grote variatie is in het aantal
gegeven trainingen per jaar. De range loopt van twee (2 trainers) tot negen of
meer (5 trainers). De helft van de trainers geeft er hoogstens vier per jaar, de
andere helft minstens vijf. In totaliteit zijn er meer trainingen bij minderjarigen,
maar het is niet zo dat de trainers die alleen meerderjarigen trainen duidelijk
minder trainingen doen. Wel valt op dat niemand van hen meer dan vijf trainingen
per jaar doet.

8.3 Soorten delicten
In grote lijnen - zo blijkt uit de dossiers en de vonnissen - is er niet veel verschil
tussen de criminaliteit die gepleegd wordt door de meerderjarigen en de minderjarigen. De meerderjarigen plegen iets vaker een gekwalificeerd vermogensdelict,
de minderjarigen zijn sterker vertegenwoordigd bij gezamenlijke geweldpleging.
De verschillen zijn echter marginaal. Voor beide categorieen geldt dat veelvuldige
plegers zich voornamelijk beperken tot vermogenscriminaliteit en dat er bij de
plegers van een enkel of paar delicten een accent ligt op de geweldsdelicten. Van
de 69 delicten die door meerderjarigen uit deze categorie zijn gepleegd, zijn er 28
(41%) geweldsdelicten. Voor de minderjarigen zijn deze cijfers 52 van de 109
(48%). Het lijkt erop dat On het gebruik van geweld On het stelselmatig plegen
van delicten gezien worden als indicaties voor een tekort aan sociale vaardigheid.
Ten aanzien van de aangerichte schade moet in de eerste plaats vermeld worden dat hierover van heel weinig personen informatie bekend is, zodat het trekken van algemene conclusies niet geoorloofd is. Wel valt op dat de schade bij de
minderjarigen sterk uiteen loopt. Bij de meerderjarigen gaat het in het algemeen
om schadebedragen tot f 1.500 en bij de minderjarigen treffen we bedragen aan
varierend van f 5 tot f 100.000, met als gemiddelde f 18.000 en als mediaan
f 1.500. Over letsel wordt alleen bij 4 minderjarigen iets vermeld; ook hier is het
verschil in ernst groot (van een sneetje in het hoofd tot zwaar lichamelijk letsel).

8.4 Kenmerken van de deelnemers
Uit de dossiers zijn de volgende kenmerken van de SOVA-deelnemers gehaald.
De persoonlijke kenmerken.
De SO VA-training wordt vrijwel alleen aan mannen opgelegd. Bij de minderjarigen
is het aandeel van de etnische minderheden groter dan bij de meerderjarigen
(49% versus 24%), er worden relatief veel trainingen aan Marokkanen gegeven
en relatief weinig aan mensen van Turkse origine. Het opleidingsniveau is in het
algemeen aan de lage kant. Van de minderjarigen volgt 83% nog onderwijs, in
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het algemeen op LBO-niveau. Van de meerderjarigen is het contingent werklozen
en werkenden vrijwel even groot.
De criminele carriere.
De meerderjarigen hebben in het algemeen (uiteraard) al meer op hun kerfstok
staan, of anders gezegd zijn vaker recidivist (68%) dan de nninderjarigen (48%).
Dit zelfde verschil vinden we terug als we naar het percentage reeds eerder
veroordeelden kijken (resp. 39% en 17%). Meer meerderjarigen hebben al eerder
een taakstraf gehad (resp. 32% en 19%); daartegenover is de taakstraf bij de
minderjarigen vaker met succes afgerond (45% bij de meerderjarigen en 75% bij
de minderjarigen).
De daginvulling.
Veel minderjarigen volgen, zoals gezegd, nog onderwijs. Relatief veel mensen zijn
wel eens blijven zitten, zijn geschorst van school of spijbel(d)en wel eens. Het arbeidsniveau is zowel bij de minderjarigen als de meerderjarigen laag, men beoefent alien beroepen in de laagste 3 klassen.
Risicovol gedrag.
Problematisch hard druggebruik komt, doordat het een uitsluitingscriterium is,
nauwelijks voor. Problematisch soft druggebruik wordt bij 20% van de meerderjarigen en bij 10% van de minderjarigen gemeld. Problematisch alcoholgebruik en
gokgedrag komen bij meerderjarigen wel regelmatig voor, bij de minderjarigen
nauwelijks.
Sociale ondersteuning.
Hierover staat weinig in de dossiers vermeld. Bij de minderjarigen loopt in naar
schatting circa 20% een ondertoezichtstelling. Het lijkt dat er weinig mensen zijn
in de directe omgeving die de SOVA-deelnemer kunnen ondersteunen. Dat wordt
wel gezien als voorwaarde bij de indicatiestelling.
Vaardigheidstekorten.
In de dossiers wordt hieraan nauwelijks aandacht besteed. Uit de antwoorden
van de trainers over de individuele trainingen valt af te leiden dat het bij de deelnemers vooral schort aan omgangsvaardigheden. Daarvan is in vrijwel alle gevallen sprake. Tekort aan studie/werkvaardigheden en tekort aan vrijetijdsvaardigheden worden eveneens regelnnatig genoemd. Een tekort aan vaardigheden voor het
leven van alledag komt wat minder voor. Tekort aan zelfverzorgingsvaardigheden
en aan zelfbepalingsvaardigheden worden veel minder vaak genoemd. Opvallend
is dat ook veel problemen met risicogedrag (drugs of alcohol) en overige nietSOVA problemen warden genoemd. Onder dat laatste vallen bijvoorbeeld problemen met politie en justitie. Als meest urgente problemen worden eveneens een
tekort aan omgangsvaardigheden, problemen met studie/werk en zelfbepalingsvaardigheden genoemd.
De coordinatoren noemen vooral de volgende problemen: geen 'nee' kunnen
zeggen (groepsgedrag, meeloper), problemen met gedragsbeheersing (agressief
gedrag, omgaan met autoriteit), Problemen in omgang met relaties/vrienden, niet
zelfstandig zijn (geen verantwoordelijkheid nemen, afspraken niet nakomen), problemen met daginvulling (werk, school, vrijetijdsbesteding) en weinig zelfvertrouwen hebben (opkomen voor jezelf, je uiten).
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8.5 Toepassingscontext
Uit de dossiers blijkt dat bij meerderjarigen in vrijwel alle gevallen en bij minderjarigen in 85% van de gevallen het rechtersmodel wordt toegepast. hlet meest
wordt de SOVA opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf
(bij 70% van de meerderjarigen en bij 34% van de minderjarigen). SOVA als onderdeel van dienstverlening komt bij 15% van de meerderjarigen en bij 27% van
de minderjarigen voor. Andere modaliteiten komen bij meerderjarigen nauwelijks
voor. Bij minderjarigen komen de volgende varianten regelmatig voor: bijzondere
voorwaarde bij een sepot (16%), schorsing van de voorlopige hechtenis (12%)
en uitstel vonniswijzing (10%).
Uit de analyse van de vonnissen blijkt dat bij de meerderjarigen in 54% van
de gevallen een (voorwaardelijke) vrijheidsstraf is opgelegd, waarbij in 84%
daarvan het onvoorwaardelijke deel is omgezet in een dienstverlening. Aileen een
voorwaardelijke vrijheidsstraf komt in 29% van de gevallen voor, een voorwaardelijke boete in 3% en alleen dienstverlening in zo'n 5%. Bij de minderjarigen
wordt een voorwaardelijke vrijheidsstraf in 67% van de gevallen genoemd. In een
relatief groot deel daarvan (30%) is dienstverlening als bijzondere voorwaarde
opgelegd. In 22% van de gevallen bestaat het vonnis uit een deels onvoorwaardelijke, deels voorwaardelijke vrijheidsstraf, waarbij in 39% van de gevallen het
onvoorwaardelijke deel is omgezet in dienstverlening. Bij 5% komt 'schuldigverklaring zonder opleg van straf of maatregel, in verband met het volgen van de
cursus Sociale Vaardigheden' voor. Bij 78% van de meerderjarigen wordt de
mogelijkheid van een SOVA-training letterlijk in het vonnis genoemd. Bij de minderjarigen is dat 51%. Bijna 44n op de tien minderjarigen heeft de SOVA al voor
de rechtszitting gevolgd. Bij 20% is de SOVA de enige bijzondere voorwaarde,
bij 14% is de SOVA onderdeel van de dienstverlening en bij 9% wordt de SOVA
naast de dienstverlening als bijzondere voorwaarde genoemd.
De meeste rechters en officieren hanteren de bijzondere voorwaarde als middel om een SOVA te laten volgen. Een iets kleiner aantal gebruikt liever het
verplicht reclasseringscontact (waarbij SOVA al dan niet expliciet wordt genoemd). Twee officieren en een rechter gebruiken de modaliteit van een aantal
uren werkstraf en/of leerproject. Een persoon legt de SOVA als hoofdstraf op.
Rechters en officieren geven - gevraagd naar de bepaling van het aantal omrekeningsuren - zeer gevarieerde antwoorden (van 15 tot 100 uren). Uit de interviews met de coardinatoren blijkt dat eventuele afspraken over omrekening van
de SOVA in een aantal uren taakstraf bij de meerderjarigen minder duidelijk zijn
dan bij de minderjarigen. Geconcludeerd moet worden dat er geen duidelijke
omrekeningsnorm is.
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8.6

8.6.1

Uitvoeringspraktijk

Inhoud en methodiek

Door de deelnemers worden de onderwerpen 'daginvulling', 'delictbespreking',
'relaties/vrienden' en 'sexualiteit' het meest genoemd. Het onderwerp 'seksualiteit' wordt overigens vooral bij de minderjarigen aan de orde gesteld. Bij 60% van
de trainingen worden volgens de deelnemers rollenspellen gedaan. Dertien deelnemers (29%) hebben video's bekeken.
Door alle trainers wordt de daginvulling/weekkaart als vast onderdeel genoemd. De delictbespreking maakt bij zestien trainers een vast onderdeel uit van
de training. Ook relaties en sexualiteit worden vaak genoemd. Daarnaast worden
introductie/kennismaking en evaluatie nog enkele keren genoemd. De levenslijn
en omgaan met anderen scoren ook niet hoog. Verder worden nog trainingsonderdelen als cultuurverschillen/discriminatie, het Marokkaan zijn, zelfbepaling,
met geld omgaan en voorbereiding op de rechtszitting gemeld. Als doel van de
training wordt vooral het vergroten van de omgangsvaardigheden, van de studie/werkvaardigheden en van de zelfbepalingsvaardigheden genoemd.
Alle trainers kunnen beschikken over videoapparatuur. De meeste trainers
passen de training aan indien er sprake is van onvoldoende taalbeheersing. De
aanpassingen zijn echter soms tegengesteld. Bij onvoldoende taalbeheersing
worden video en rollenspellen soms meer, soms minder gedaan. Aanpassing bij
een sexueel delict gebeurt meestal wel. Het model van het P.I. wordt door de
meeste trainers in grote lijnen gevolgd. Aanpassingen hebben betrekking op
minder gebruik van video, sexualiteit niet als vast onderdeel, geen tegoedbonnen,
winkelpraatjes en SAKA. Het model wordt soms als een . te strak keurslijf ervaren.
Het zou onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemer, soms
ook wat te soft zijn (koekjes bij de thee, positief labelen).
Wat betreft de methodiek komt toch wel een aantal verrassende dingen naar
voren. Met name valt de prominente plaats van potlood en papier training op. Dit
wordt in 82% van de trainingen gedaan. Verder blijkt ook het opnemen van
video's van de deelnemers en het met hen bekijken daarvan redelijk populair
(52%). lnformatie geven en het rollenspel komen nog boven de 20% uit. Gedragsoefeningen, discriminatietraining en (vooral) het gebruik van video's over
speciale onderwerpen worden niet zo vaak genoemd. Dit is vooral opvallend
omdat deze middelen in het cursusboek van het P.I. redelijk wat aandacht krijgen.
Aileen 'praten' scoort evenmin hoog, maar dat is op zich minder vreemd. De
training biedt immers allerlei mogelijkheden om het 'praten' te connbineren met
andere middelen.
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8.6.2 Verloop
In 93% van de gevallen komt - volgens de trainers - de eerste afspraak reeds na
een uitnodiging tot stand. Slechts 46% van de deelnemers komt alle volgende
afspraken na. Te laat komen gebeurt bij 9 van de 66 deelnemers den keer, bij Oen
deelnemer twee keer en bij Oen deelnemer drie keer. Acht deeInemers blijven
zonder afzegging weg, waarvan vier zelfs twee keer. Het overgrote deel blijkt
zich dus wel te houden aan het nakomen van afspraken.
Voor 73% van de deelnemers telt de training acht of negen bijeenkomsten.
Bij zeven deelnemers gaat het om hooguit vier bijeenkomsten en bij negen deelnemers zijn dat er tien of meer. Er is een aantal redenen waarom er minder dan het
gebruikelijke aantal bijeenkomsten worden gehouden. Met eon deelnemer zijn in verband met zijn reistijd - steeds twee bijeenkomsten na elkaar gehouden. Een
keer ging het dermate goed dat in overleg met mentor en coordinator besloten
is de training eerder af te sluiten. Vijf keer is een training gestopt vanwege:
recidive (twee keer); niet op komen dagen (twee keer); en gebrek aan motivatie
(4en keer). Aan de andere kant zijn ook soms tien of meer bijeenkomsten gehouden. Dat gebeurt meestal omdat het gestelde doel nog niet bereikt is, maar soms
ook omdat de deelnemer dat zelf graag wil. Bij de minderjarigen in Groningen
worden twaalf bijeenkomsten gehouden. Dat is nog een overblijfsel van het oude
'Groningse' model. De indeling van de training blijkt redelijk standaard te zijn.
Meestal wordt begonnen met een kennismaking die plaatsvindt voor de feitelijke
start van de training. De eerste bijeenkomst van de training wordt dan besteed
aan de weekkaart, de volgende soms nog aan de weekkaart, maar ook aan de
delictbespreking en eventueel de levenslijn. Daarna vindt gedurende de derde tot
en met de achtste bijeenkomst het eigenlijke trainen pleats. Tenslotte is er een
evaluatiebijeenkomst. Er zijn geringe variaties op dit stramien. Soms wordt al bij
de tweede bijeenkomst met het trainen begonnen, soms pas tijdens de vierde.
Er is verder gevraagd in hoeverre er in het verloop van de training overleg is
geweest met verwijzers/cobrdinatoren. Voorafgaand aan de training is dat in
76% van de gevallen zo. Aan het begin van de training wordt dit door 82%
gedaan. Tussentijds wordt bij 54% van de trainingen overlegd en aan het eind
is dat bij 85% van de trainingen zo. Er kan dus gesteld worden dat er - toegespitst op individuele gevallen - regelmatig overleg pleats vindt tussen de verwijzers/coordinatoren en de trainers.

8.6.3 Handelwijze bij wangedrag
De meeste trainers hanteren al met al een redelijk consistent, hoewel niet erg
streng waarschuwingsbeleid, na grofweg twee waarschuwingen is het over. Over
het algemeen wordt de training tijdelijk gestaakt indien de deelnemer 'onder invloed' (van alcohol of drugs) verschijnt. Drie a vier trainers zijn echter wel erg
lankmoedig. Bij hen is het na drie waarschuwingen soms nog mogelijk om verder
te gaan. Trainers willen een duidelijke rolscheiding maken. Ze zien zichzelf niet
als politieagent of een verlengstuk van justitie. Dat komt onder andere tot uiting
in het melden van een delict als dat tijdens de training naar voren komt of het
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onder invloed op de training verschijnen. In de helft van dit soort gevallen wordt
dan de verwijzer/coordinator op de hoogte gesteld.
De meeste coordinatoren geven aan dat ze op consequente wijze reageren op
wangedrag en dus een vast waarschuwingsbeleid hanteren. Er zijn een aantal
coordinatoren die vooral rekening houden met de deelnemer en enkelen laten het
van de situatie afhangen of ze hun gebruikelijke waarschuwingsbeleid al dan niet
hanteren. De deelnemer krijgt van de meeste coordinatoren 2 keer de kans om
te reageren op een eerste uitnodiging. Ook bij het niet op komen dagen tijdens
de training, krijgen de deelnemers 2 keer de kans om 'het uit te leggen'. Bij te
laat komen zijn de coordinatoren wat soepeler: de meeste coordinatoren laten het
van de situatie of de opgegeven reden afhangen of ze een waarschuwing geven,
of geven pas na 3 keer te laat komen een waarschuwing. Mocht de deelnemer
onder invloed op de training verschijnen dan kan hij bij een groot aantal co6rdinatoren onmiddellijk op een uitbrander rekenen. Ondanks dat, mogen de jongeren
toch nog maximaal 2 keer 'onder invloed' op de training verschijnen. Wanneer
tijdens de training blijkt dat de deelnemer een nieuw delict heeft gepleegd, wordt
er verschillend gereageerd. Een aantal coordinatoren laat dit passeren en reageert
er niet op en een even groot aantal waarschuwt onmiddellijk de Officier van
Justitie. In veel gevallen is niet duidelijk wat er dan verder met de SOVA gebeurt.
De meeste coordinatoren vinden dat de Officier van Justitie moet beslissen over
het al dan niet afronden van de SOVA. Officieren van justitie hebben de neiging
om het initiatief voor het stopzetten meer aan de coordinatoren over te laten 1

8.6.4 Opleiding en kwalificatie trainers
Voor trainers zijn door het P.I. een aantal onderhoudseisen geformuleerd:
- minimaal drie 2 volledige sociale vaardigheidstrainingen per jaar uitvoeren;
- aan de door de organisatie opgelegde intervisiebijeenkomsten deelnemen en
- eenmaal per twee jaar deelnemen aan een door het Paedologisch lnstituut
verzorgde bijscholingsdag, waarop ook eventuele vernieuwingen of aanpassingen van het trainingsmodel onderwerp kunnen zijn.
lndien een trainer niet aan de onderhoudseisen voldoet, moet hij bijvoorbeeld
eerst deelnemen aan intervisie, bijscholing voordat er weer getraind mag worden
of als co-trainer meedoen met een ervaren trainer, een training als toeschouwer
bijwonen of een training onder supervisie doen. Overigens zijn deze onderhoudseisen bij de reclassering nog niet ingevoerd.
De meeste trainers (twee van de drie) bezoeken de 'terugkomdagen' van de opleiding. Slechts acht van de achttien trainers doen dat met een frequentie van minimaal eens per twee jaar. Bij de trainers bestaat een grote behoefte aan verdere

1

Het was helaas niet mogelijk om na te gaan in hoeveel gevallen er na een mislukte training een
tenuitvoerlegging heeft plaatsgevonden.

2

In eerste instantie waren dit zelfs vijf volledige trainingen. CoOrdinatoren hanteren op dit moment
een norm van twee trainingen per jaar.
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scholing na de opleiding. In dat licht vinden we de frequentie van deelname aan
de terugkomdagen niet erg hoog. Er bestaat onduidelijkheid over de organisatie
ervan. De tevredenheid is bij de mensen die er naar toe gaan over het algemeen
behoorlijk. Slechts een trainer is er duidelijk niet tevreden over. De functie van
de terugkomdagen is enerzijds praktisch, gericht op het trainen en op kennismaking met nieuwe technieken en methoden, anderzijds hebben ze ook een
psychologisch betekenis in de zin van ondersteuning en opfrissen. De helft van
de trainers (met name voor minderjarigen) bezoekt de intervisie-bijeenkomsten
regelmatig. Dat zijn bijeenkomsten met trainers uit de eigen regio. Tijdens die
bijeenkomsten worth vooral ingegaan op organisatorisch problemen (sommigen
vinden dat een bezwaar) en op casuIstiek. De behoefte aan bijscholing en intervisie is bij de trainers groot.
De opleiding tot trainer wordt den keer onvoldoende genoemd, vier keer minimaal, tien keer voldoende en drie keer ruim voldoende. De waardering voor de
opleiding houdt derhalve niet echt over.
Het (concept) Handboek Reclassering noemt voor trainers een aantal noodzakelijke houdingsaspecten. Kernwoorden daarin zijn: actief en stimulerend; meer
een doe-steer, dan een praat-sfeer; concrete, dagelijkse (gedrags-)termen; directief, gestructureerd. Men zou daarnaast kunnen zeggen dat een trainer enthousiast en gemotiveerd moet zijn. De interviews met de trainers maken duidelijk dat
dit kennelijk niet meevalt. Door allerlei oorzaken staat de motivatie van de trainers onder druk en bij een aantal van hen heerst een gevoel van malaise.
De coordinatoren vinden dat de kwaliteit van de training bepaald wordt door
de kwaliteit van de trainer en de uitvoering van de training zelf. De trainer moet
bijvoorbeeld gemotiveerd zijn, betrokkenheid tonen. Hij moat ook competent zijn,
niet alleen in de zin van het hebben van een licentie, maar hij moet problemen
inzichtelijk kunnen maken, in staat zijn de jongere te helpen. Het moet klikken
tussen de trainer en de jongere.
Bij de coordinatoren van de meerderjarigen is gevraagd hoe mensen geselecteerd worden voor de opleiding, maar dit levert geen noemenswaardig informatie
op (affiniteit, belangstelling en "geen voorselectie: opleidingsinstituut beslist").
De coordinatoren van de minderjarigen hebben geen zicht op het aannamebeleid
van trainers.

8.6.5 Mislukking van de training
In een kwart van de gevallen worden volgens de trainers de gestelde doelen niet
of vrijwel niet bereikt. Dat betekent dat hoewel niet al deze trainingen als mislukt
zijn gemeld, de trainers toch het gevoel hebben dat ze niet geslaagd zijn.
Trainers blijken bij mislukking te denken aan het niet voldoen aan twee soorten eisen: formele en inhoudelijke. De meeste trainers beschouwen een training
mislukt indien niet voldaan is aan inhoudelijke eisen. Met andere woorden, indien
de deelnemer er te weinig van heeft opgestoken. Voor het afloopbericht gaan ze
echter vooral af op formele eisen. Indien de deelnemer in voldoende mate aanwezig is geweest, wordt de training als 'gelukt' gemeld. In het kader van een teakstraf rust immers op de SOVA-deelnemers een inspanningsverplichting, geen
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resultaatverplichting. Dit zou overigens wet een verklaring kunnen vormen voor
de bij trainers gesignaleerde motivatieproblemen. Bij een mislukte training wordt
meestal overleg gevoerd met de verwijzer/coordinator en met de deelnemer.
De overgrote meerderheid van de trainers stuurt een afloopbericht naar de
verwijzer/coordinator, maar twee trainers doen dit niet. Niet in alle gevallen wordt
een afloopbericht geschreven. Dit blijkt het geval bij 11% van de trainingen. Op
de vraag of het afloopbericht voor buitenstaanders voldoende informatie bevat,
wordt in 30% van de gevallen ontkennend geantwoord. Bij de helft wordt dit
voldoende genoemd en bij 20% goed. Daarmee wordt bedoeld dat het afloopbericht aan de formele vereisten voldoet. Bijna altijd wordt de training met de deelnemer geevalueerd. Daarbij blijkt dat volgens de trainers de deelnemers de training vooral leerzaam vinden en leuk om te doen. Door 46% wordt de training als
een verplichting gezien, door 23% als moeilijk, door 15% juist als gemakkelijk.
Al met at kan gesteld worden dat de deelnemers de training als positief hebben ervaren. De trainers maken er ook een gewoonte van om de training met de
verwijzers/coordinatoren te evalueren. Dit gebeurt in 90% van de gevallen.

8.6.6 Organisatorische aspecten
Bij de minderjarigen is er in 7 arrondissementen sprake van een wachtlijst, terwijI
daarvan bij de meerderjarigen slechts in een geval sprake is. De lengte van de
wachtlijst loopt van 3 tot 10 personen, met uitschieters van 17 en 35 personen.
In alle arrondissementen is er - gemiddeld zo'n vijf keer per jaar - overleg
tussen trainers en coordinatoren. Niet in alle arrondissementen is er regelmatig
overleg tussen coordinatoren en rechters en officieren. In de arrondissementen
waar dit wet plaatsvindt, gebeurt dat gemiddeld zo'n 4 keer per jaar.
Er is bij de meerderjarigen in meer dan de helft van de arrondissementen geen
sprake van intervisiebijeenkomsten: in gevallen waar wel sprake is van intervisie
vindt dit niet op regelmatige basis plaats. Bij de minderjarigen worden in alle
arrondissementen intervisiebijeenkomsten gehouden en vrijwel allemaal op regelmatige basis (9 keer per jaar).
Trainingen voor minderjarigen en voor meerderjarigen - zo blijkt uit de interviews met de trainers - verschillen in veel opzichten. Als men probeert dat in wat
meer algemene lijnen te vatten, dan zou gezegd kunnen worden dat de training
bij minderjarigen wat gestructureerder verloopt, er worden meer middelen gebruikt en de training lijkt ook vaker succesvol. Ook lijkt bij minderjarigen de training vaker tot realisatie van de gestelde doelen te leiden. Al met at is de situatie
bij minderjarigen dan ook positiever dan bij meerderjarigen.

8.7

Selectie

Bij de selectie voor de SOVA dienen de verwijzers/coordinatoren in principe
, allereerst naar de zogenoemde uitsluitingscriteria te kijken: evidente symptonnen
van psychopathologie; een ernstige verslaving waardoor het volgen en in de
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praktijk brengen van een training niet realistisch is; een op handen zijnde verhuizing of opname; en een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
De SOVA is - bij afwezigheid van uitsluitingscriteria - vooral geIndiceerd voor
mensen met een ernstig te nemen criminele status. Daarbij wordt in principe
vooral gedacht aan de ernstcategorieen 2 en 3 op een schaal van vier categorieen. Daarnaast wordt gekeken naar de aanwezigheid van evidente vaardigheidstekorten of ontwikkelingsachterstanden. Er moet tevens sprake zijn van een
zekere mate van sociale ondersteuning. Overigens is het trainen van sociale
vaardigheden ook aangewezen bij degenen die weliswaar in zekere mate over
deze vaardigheden beschikken, maar ze op het geeigende moment niet kunnen
aanwenden. Voor de indicatiestelling behoeft men niet therapeutisch geschoold
te zijn, omdat het om concrete, observeerbare gedragingen en kenmerken gaat.
In de loop van het onderzoek bleek dat de selectie van deelnemers niet altijd
via de coordinatoren verloopt. Vragen over selectie zijn wel aan hen gesteld,
maar uit de gegeven antwoorden vallen geen indicatiecriteria te herleiden. Er
ontstaat de indruk dat het beeld dat de coordinatoren van de SOVA-deelnemers
hebben, eerder is afgeleid uit de kenmerken van clienten die inmiddels een SOVA
hebben afgerond, dan dater vooraf concrete indicatiecriteria worden gehanteerd.
Als uitsluitingscriteria noemen coordinatoren in volgorde van belangrijkheid:
- Symptomen van psychopathologie;
- (Ernstige) verslaving;
- Onvoldoende beheersing van de nederlandse taal;
- Onvoldoende motivatie;
- Zwakbegaafdheid; en
- Leeftijd (niet jonger dan 16 jaar en niet ouder dan 25 jaar).
De trainers is eveneens gevraagd wat voor hen uitsluitingscriteria zijn voor de
SO VA-training. Het blijkt dat onvoldoende motivatie het meest genoemd wordt,
daarna volgen onvoldoende taalbeheersing, psychopathologie, ernstige verslaving, zwakbegaafdheid en te hoge leeftijd. Met name de prominente plaats van
(onvoldoende) motivatie valt op.
Motivatie is een regelmatig terugkerend thema. Desondanks is het aantal
deelnemers dat door de trainers expliciet slecht gemotiveerd wordt genoemd, beperkt (8%). Bij 15% was die motivatie matig, bij 24% voidoende en bij 53%
goed. De gegevens wijzen er op dat het met de motivatie van de deelnemers over
het algemeen toch wel redelijk goed gesteld is.
Tussen de slechter gemotiveerden en de rest blijkt er een behoorlijk aantal
verschillen te bestaan. Die hebben betrekking op de inhoud van de training, op
het oordeel van de deelnemer over de training en op het resultaat van de training.
Het lijkt er op dat motivatie wel eens een doorslaggevende rol zou kunnen spelen.
Voor de verwijzers/coardinatoren is dat uiteraard een punt om rekening mee te
houden.
Uit de bepaling van de criminele status in de dossieranalyse blijkt dat in de praktijk aan een ruimer contingent verdachten de SOVA-training wordt gegeven dan
volgens de indicatiestelling van het P.I. Bij de meerderjarigen valt 30% in de
lichtste categorie en 16% in de zwaarste. Bij de minderjarigen valt 42% in de
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lichtste categorie en slechts 4% in de zwaarste. In de met de trainers besproken
individuele trainingen blijkt het in 39% van de gevallen om betrekkelijk lichte
delinquenten te gaan: mensen met hooguit den of twee lichte delicten. Dan heeft
32% een wat ernstiger criminele status. De beide hoogste ernstcategoriedn zijn
met respectievelijk 20% en 9% bezet. De nadruk ligt ook daar dus duidelijk op
de laagste categoriedn. Rechters en officieren blijken over het algemeen moeite
te hebben om selectiecriteria te fornnuleren, maar zij vinden wel dat de SOVA het
meest geschikt is voor de ernstcategoriedn den en twee. Het is dan ook de vraag
of de indicatiestelling op basis van criminele status, zoals die door het P.I. is ontwikkeld, zinvol is. Zij spoort in ieder geval maar gedeeltelijk met de praktijk.
Wanneer de sociale ondersteuning van de deelnemer in ogenschouw wordt
genomen, dan blijkt deze - naar de beoordeling van de trainer - in de meeste
gevallen slecht (24%) of matig (39%). Dat is opmerkelijk omdat er in principe
sprake zou moeten zijn van een voldoende ondersteuning. Op grond van de
interviews met de deelnemers blijkt er wel sprake te zijn van een positieve ondersteuning door de omgeving, met name door ouders/opvoeders en door partners.
Tijdens de interviews en testen bij de deelnemers kwam naar voren dat bij een
aantal van hen kennelijk sprake is van een taalprobleem. Bij de interviews met de
trainers is aan dit punt ook aandacht geschonken. De door hen gekozen 'oplossingen' zijn echter nogal tegenstrijdig. Soms zou het wellicht zinnig kunnen zijn
om een jongere eerst een taalcursus te geven, alvorens over te gaan tot een
sociale vaardigheidstraining.

8.8

Effecten

Uit de interviews met de deelnemers blijkt dat zich gedurende de training veranderingen hebben voorgedaan op het gebied van de daginvulling, met name op het
gebied van school/werk en vrijetijdsbesteding. Het gaat dan om zo'n 36% van
de gevallen. Het is echter niet met zekerheid te zeggen of dat een gevolg van de
training is. Wanneer bedacht wordt dat die veranderingen zich in een relatief
korte periode afspeelden (ruwweg twee maanden) wordt het aannemelijker dat
ze toch met de training samenhangen.
In feite is het enige duidelijke resultaat van de effectmeting met behulp van
het SRI dat deelnemers na afloop meer conformistische reacties noemen. Er is
een trend dat het aantal 'hier en nu' gerichte motivaties is gedaald. Dat zijn
weliswaar bescheiden, maar toch positieve resultaten. Bij de meerderjarigen blijkt
alleen sprake van een trend dat bij de gekende reacties het aantal overtredingen
van een gebod na de training is afgenomen. Bij de minderjarigen liggen de resultaten in dezelfde lijn als bij de totale groep. Daarnaast is er nog een trend dat het
aantal 'anderen gerichte' motivaties daalt. Samen met het gedaalde aantal 'hier
en nu' gerichte nnotivaties zou dit tot de voorzichtige interpretatie kunnen leiden
dat men zich na de training minder laat meeslepen door de groep. Uit de metingen met behulp van het SRI blijkt echter niet dat de deelnemers na de training
vaker voor een niet-overtredende en minder vaak voor een overtredende reactie
zouden kiezen. Hoewel er op groepsniveau dus maar weinig duidelijke verschillen
zijn, ontstaat bij het lezen van de individuele SRI-testen in een aantal gevallen
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door de formulering van de antwoorden de indruk dat de training toch vruchten
heeft afgeworpen. Zo'n indruk is echter niet kwantificeerbaar.
Over het geheel genomen, laten de analyses op de SOCVAR schalen geen verbetering zien, eerder is er sprake van een verslechtering. Gezien de betrekkelijk
grate verschillen in variantie tussen de eerste en de tweede afname, moeten de
uitkomsten op de SOCVAR met de nodige voorzichtigheid warden gehanteerd.
Hoewel recidivegegevens moeilijk onderling vergelijkbaar zijn, lijken de resultaten voor meerderjarige first-offenders en voor minderjarigen niet ongunstig. Voor
meerderjarige recidivisten daarentegen zijn ze relatief ongunstig.
Bij 23% van de deelnemers zijn de verwachtingen van de trainer ten aanzien
van recidive redelijk somber. Bij 39% is die kans wel aanwezig, maar niet groot
en bij 38% wordt die kans op recidive vrijwel afwezig geacht.

8.9 Beeldvorming
Ruim 90% van de deelnemers is tevreden over de afloop, ruim 80% vindt het
leuk en ongeveer 90% beoordeelt de training als zinvol. De training wordt niet
als bijzonder zwaar of vervelend ervaren. Het wordt zeker niet als een 'echte'
straf gezien, eerder als een vorm van hulpverlening. Twee van de due deelnemers
hebben behoefte aan contact na afloop van de training en dat is betrekkelijk veel.
Wet blijkt het beeld dat men vooraf van de training had niet te kloppen met de
werkelijkheid.
Van de achttien trainers vinden er elf dat de SOVA een 'echte' straf is. Het
strafkarakter zit voor hen vooral in het verplichte karakter, het justitiele kader, de
inhoud van de training (moeilijk, inspannend, confronterend), het vervelend vinden. Bij degenen die het geen straf vinden, worden zaken genoemd als 'het leuk
vinden', 'er wat van leren', 'het is Oen vergelding', of het is een training, geen
hulpverlening. Trainers blijken zich verder zorgen te maken over de toekomstige
ontwikkeling van de SOVA. Er is verbreding en vernieuwing nodig. De SOVA zou
vaker onderdeel moeten zijn van een compleet hulpverleningsaanbod.
Twee van de drie coordinatoren vinden de sociale vaardigheidstraining wet een
echte straf. Het strafkarakter wordt voor hen bepaald door het feit dat de training
een verplichting voor de deelnemer is. De client moet er zijn, hij moet zich aan
de afspraken houden, hij moet er vrije tijd voor inleveren en niet komen kan
consequenties opleveren. Daarnaast wordt vooral bij de minderjarigen genoemd
dat de jongere zich bloat moet geven, dat hi] moet praten -over zichzelf of over
het delict- en dat er een inspanningsverplichting van hem wordt gevraagd. De
coOrdinatoren die de training geen straf vinden, geven aan dat de training toch
vooral hulp is, ook al ervaart de deelnemer het wel als straf. Men krijgt de gelegenheid om te investeren in zichzelf. Het is geen genoegdoening, geen lijden.
Het merendeel van de coOrdinatoren ziet een hoopvolle toekomst voor de
sociale vaardigheidstraining. Het is een zinvolle straf, die maatwerk !evert voor
veel jongeren en met een methodiek die werkt. Wel geven meerdere co6rdinatoren aan dat er een (landelijke) norm moet komen voor wie de SOVA geschikt is.
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De verwijzing kan beter en er moet zorgvuldiger geselecteerd worden: niet alleen
bij de strafoplegging bij jongeren, maar ook ten aanzien van de geschiktheid van
trainers. Verwijzers en rechtbanken moeten beter worden voorgelicht. Er moet
aandacht komen voor analfabeten en er mogen niet te lange wachtlijsten ontstaan.
Niet alle coordinatoren zijn er van overtuigd dat de SOVA als (aparte) straf
goed functioneert. De SOVA zou beter ingepast kunnen worden in een totaal
hulpverleningsaanbod.
Officieren zijn in meerderheid van mening dat de SOVA een straf is. De meeste
rechters vinden dat niet. Zij geven echter vooral formele antwoorden op de vraag
waarom het in hun ogen geen straf is: "Wettelijk gezien is het geen straf, maar
een voorwaarde" en "Het is een hulpmiddel, geen straf". Rechters en officieren
denken in grote nneerderheid dat de veroordeelden het zelf wel als een straf
ervaren. Als na te streven effecten noemen officieren bij meerderjarigen vooral
vermindering van recidive, bij minderjarigen het verbeteren van sociale vaardigheden. Rechters vinden beide ongeveer even belangrijk. Dit wil echter niet zeggen
dat men erg optimistisch is over de resultaten. Over de toekomst van de SOVA
zijn rechters en officieren positief. Ze vinden dat er mee doorgegaan moet worden en dat de mogelijkheden uitgebreid moeten worden.

8.10 Ter afsluiting
Alvorens te beginnen met enkele meer algemene conclusies, die op grond van de
hiervoor verzamelde gegevens getrokken kunnen worden, lijkt het nuttig enige
algemene opmerkingen te maken over de betrouwbaarheid van het materiaal. Het
heeft vrij veel moeite gekost om de gegevens voor dit onderzoek te verzamelen.
Twee belangrijke knelpunten vallen te vermelden.
De eerste is de registratie van de SOVA-trainingen. Er blijkt bij de meerderjarigen geen betrouwbare centrale registratie, noch op landelijk noch op arrondissementsniveau, plaats te vinden. Zo blijken de landelijk verzamelde aantallen 3 niet
overeen te komen met de in dit onderzoek opgevraagde aantallen en die stroken
op hun beurt niet met de (geschatte) aantallen zoals die door de coordinatoren
worden genoennd. Ook de trainers weten vaak niet precies hoeveel trainingen ze
hebben uitgevoerd.
Het tweede knelpunt vormt de dossiervorming. De dossiers worden primair
bijgehouden ten behoeve van de hulpverlening aan de client. Dat betekent dat
niet alle informatie die interessant is voor onderzoek in deze dossiers te vinden
is. In het dossier staat bijvoorbeeld wel of iemand schulden heeft en wat zijn
school- of werktijden zijn, maar informatie over het gepleegde delict en de precieze formulering van het vonnis ontbreken in veel gevallen. Voor de hulpverlening

3

Het registratiesysteem van de reclassering (RISE) is zo ingewikkeld dat velen problemen hebben
met het invullen van de data-bestanden. Hierdoor kon ten behoeve van dit onderzoek geen
gebruik gemaakt worden van dit systeem.
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en de tenuitvoerlegging van het vonnis is gedetailleerde informatie daarover
minder van belang: men moet weten hoeveel uur dienstverlening of welke leerstraf iemand moet voldoen, de exacte formulering in het vonnis en de achterliggende Ionlvoorwaardelijke straf doen daarbij minder ter zake. Dit betekende dat
deze informatie bij de uitvoering van dit onderzoek uit de dossiers niet goed te
achterhalen was. De dossiers zijn nogal summier en de formuleringen zijn niet
altijd even exact. Het valt enigszins buiten het kader van dit onderzoek, maar
men kan zich afvragen of aan de dossiers niet extra aandacht besteed zou moeten worden.
Daar komt bij dat door de reorganisatie bij de reclassering de dossiers lang
niet altijd achterhaald konden worden. De dossiers waren ofwel meegenomen
naar de nieuwe unit, ofwel achtergebleven bij de oude. Voor het onderzoek heeft
dit tot gevolg dat veeI tijd gestoken moest worden in het opsporen van de dossiers, hetgeen ook niet in alle gevallen gelukt is.
Beide knelpunten beperken de mate van generaliseerbaarheid van de gegeyens. De constatering dat de dossiervorming te wensen over laat, is overigens
niet nieuw. Van der Laan (1987) concludeerde al dat de dossiervorming niet optimaal was. Door in het huidige onderzoek uit verschillende bronnen rechtstreeks
informatie te verzamelen, is er echter toch een vrij compleet beeld ontstaan over
de SO VA-training.
Het draagvlak
Welke conclusies kunnen er getrokken worden ten aanzien van het aantal trainingen? Puur op de aantallen afgaand, zou men kunnen concluderen dat de grootste
rek eruit is. Alleen bij de minderjarigen is het aantal trainingen in 1994 nog gegroeid. Daartegenover staat dat, rekening houdend met de arrondissementsgrootte, er per arrondissement grote verschillen zijn in aantallen gegeven trainingen.
In een aantal arrondissementen is zelfs de kritische grens bereikt, waarbij trainers
niet meer het verplichte aantal trainingen voor behoud van hun licentie kunnen
geven. Het zal duidelijk zijn dat het bestaan van de SOVA (mede) afhankelijk is
van de aanwezigheid van een voldoend aantal gekwalificeerde en ervaren trainers. Dit kan in de toekomst een probleem opleveren indien er te weinig trainingen worden gegeven. Het ontstaan van een vicieuze cirkel dreigt. Indien er te
weinig gekwalificeerde trainers zijn, zal de verwijzing in de knel komen, etc.
Bij de minderjarigen doet zich een ander probleem voor. In een redelijk groot
aantal arrondissementen bestaat een wachtlijst, die in Oon geval zelfs 35 namen
bevat. Ook dit kan leiden tot minder verwijzingen. Dat zou jammer zijn, want uit
het huidige onderzoek blijkt dat de beeldvorming bij de verschillende betrokkenen
redelijk positief is. Deze hoeft in ieder geval een uitbreiding van het aantal trainingen niet in de weg te staan.
Als oplossing voor deze problemen zou in elk arrondissement 4en pool van
trainers, dus voor zowel minder- als meerderjarigen, gevormd kunnen worden.
Weliswaar vinden de meeste trainers dat volwassenen en minderjarigen een
andere aanpak behoeven, maar aan de andere kant zijn de verschillen ook weer
niet zo groot dat OOn en dezelfde trainer geen meerderjarigen en minderjarigen
zou kunnen trainen. Het voorbeeld in Almelo, waar dit al gebeurt, onderstreept
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dat. Wel dienen er dan goede organisatorische afspraken gemaakt te worden.
Hierop zal straks nog worden teruggekomen.
Twee doelgroepen
Hoeveel trainingen er gegeven kunnen worden, hangt vooral af van de doelgroep
die men bij een SOVA voor ogen heeft. Uit dit onderzoek blijkt dat in de praktijk
de SOVA voornamelijk aan een lichtere groep delinquenten wordt gegeven dan
de indicatiestelling van het P.I. Vertaald in criminele status is de SOVA vooral
bedoeld voor de categorieen 2 en 3, de praktijk leert dat de nadruk vooral ligt op
de categorieen 1 en 2. Er valt veel voor te zeggen om bij deze praktijk aan te
sluiten. Ook de coordinatoren, trainers, en rechters en officieren spreken zich
voor deze categorieen uit. Op basis van de recidive valt hier eveneens veel voor
te zeggen. lmmers, de beste resultaten worden bereikt bij first offenders en
minderjarigen (die in het algemeen meer onder deze categorieen vallen). Aan welk
type wetsovertreder moet dan worden gedacht? Meerdere geInterviewden gaven
de volgende omschrijving: de SOVA is met name geschikt voor de meelopers. Of
anders gezegd: zij die onder druk van de onnstandigheden of de groep tot een
delict zijn gekomen. Daarbij kunnen de nu gehanteerde selectiecriteria gehandhaafd blijven. Het verdient aanbeveling om er, op basis van dit onderzoek, een
aan toe te voegen, te weten voldoende motivatie bij de veroordeelde. Ook zou
er kritischer gekeken moeten worden naar een goede beheersing van de nederlandse taal. Het formele onderscheid in meerder- en minderjarigen is ter bepaling
van de doelgroep minder belangrijk. In de praktijk zal blijken dat het met name
minderjarigen zijn die aan deze criteria voldoen. Zij kunnen als alternatieve straf
een leerproject zoals de SOVA opgelegd krijgen. Voor de meerderjarigen die tot
deze doelgroep behoren zou de SOVA bij voorkeur als bijzondere voorwaarde
opgelegd kunnen worden (conform art. 14c, lid 2, onder 5; WvSr). Het gaat hier
immers niet om een bijzonder ingrijpende vorm van vrijheidsbeperkine.
Daarnaast wordt de SOVA nu, in beperkte mate, ook gegeven aan mensen die
onder de categorieen 3 en 4 vallen. Er is geen reden om dat in de toekomst niet
meer te doen. Het lijkt echter weinig zin te hebben om de SOVA geIsoleerd op
te leggen. Het ligt meer voor de hand in deze gevallen een totaal hulpverleningspakket aan te bieden, waarvan de SOVA (vrijwillig of verplicht) onderdeel uitmaakt. Hier zou als juridisch kader gebruik gemaakt kunnen worden van artikel
14d lid 2 Wetboek van Strafrecht (hulp en steun).
Het tekortenmodel
Uit dit onderzoek blijkt niet dat de SOVA tot spectaculaire resultaten leidt. Daarvoor kunnen verschillende verklaringen bestaan, waaronder: Onvoldoende gevoeligheid van de gehanteerde testen; of onvoldoende kwaliteit bij de uitvoering.
Hoewel op beide wel wat valt aan te merken, is het niet erg aannemelijk dat het
(in kwantitatieve zin) beperkte resultaat daarmee afdoende te verklaren valt. Het
ligt daarom voor de hand naar verdere verklaringen te zoeken, waarbij ook gekeken kan worden naar de theoretische basis van de SOVA: het 'tekortenmodel'.

Zie ook Bleichrodt, 1994, p. 154, ten aanzien van de alcohol verkeer cursus.
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In het cursusboek Ambulante Sociale Vaardigheidstraining van het Paedologisch Instituut wordt gesteld dat de SOVA werkt volgens het sociale competentiemodel: Gedrag is geleerd; gedrag heeft een functie; en de directe omgeving
is van belang voor het leren. Soms is er sprake van een onbalans tussen taken
en vaardigheden; een tekort aan sociale vaardigheden. De in dit rapport behandelde sociale vaardigheidstraining is vooral gebaseerd op operant leren, volgens het
schema S(timulus) - Mesponse) - C(onsequence) en op sociaal leren, het leren
van modellen en voorbeelden.
De onderliggende gedachte is dat Ibij sommige mensen, in sommige situaties)
regelovertreding een gevolg is van een tekort aan (bepaalde) sociale vaardigheden. Door ervoor te zorgen dat het arsenaal aan adequate, dat wil zeggen tot het
gewenste resultaat leidende, niet regelovertredende gedragingen wordt uitgebreid, zullen de betrokkenen in bepaalde situaties minder gauw voor regelovertreding 'kiezen'. Daarbij moet iemand ook leren dat gedrag dat in de ene situatie
adequaat is, dat in een andere situatie niet hoeft te zijn.
Bij dit tekortenmodel zijn enkele opmerkingen te plaatsen. Allereerst is het niet
eenvoudig om het in de praktijk toe te passen. Hoe valt vast te stellen of er
sprake is van een vaardigheidstekort dat tot delinquent gedrag heeft geleid?
Aileen het feit dat zich een delict heeft voorgedaan, is daarvoor niet voldoende;
niet alle delictplegers mankeert het aan sociale vaardigheid. Men moet dus in
staat zijn om een eventueel vaardigheidstekort vast te kunnen stellen, los van het
voorkomen van een delict. Wil echter een sociale vaardigheidstraining zinvol zijn,
dan moet daarnaast nog een causale relatie bestaan tussen de aanwezigheid van
zo'n vaardigheidstekort en het plegen van een delict. Er zijn als het ware twee
verzamelingen: adri van mensen met een vaardigheidstekort en een van delictplegers. Aileen als die samenvallen heeft het zin om na te gaan of er mogelijk sprake
is van een causale samenhang.
Volgens het cursusboek vormt observatie de basis voor de SOVA. In het cursusboek wordt een goede handleiding gegeven voor het observeren. Voor de
trainers, als hulpmiddel bij de training, is dat zeer nuttig. Degenen die de indicatie
moeten stellen, zijn echter over het algemeen niet getraind als observator. Het
is de vraag of zonder een grondige observatie door een geschoolde beoordelaar,
een vaardigheidstekort kan worden vastgesteld. Bij de indicatiestelling wordt
gesproken van evidente vaardigheidstekorten of ontwikkelingsachterstanden,
maar gezien de reactie van de verwijzers op het verzoek om vooraf een SOCVARvragenlijst in te vullen, is dat toch lastig. Daarnaast blijkt ook niet bij alle deelnemers sprake te zijn van een algemeen vaardigheidstekort. Het wordt wel erg
speculatief om er dan maar van uit te gaan dat zij op het cruciale moment eventuele vaardigheden niet weten aan te wenden. Op het causale verband tussen
een tekort aan sociale vaardigheden en het plegen van delicten is derhalve in
empirisch opzicht nog wel wat aan te merken.
Op de tweede plaats is het zo - en ook in dit onderzoek komt dat naar voren - dat
bij het plegen van delicten niet alleen de sociale vaardigheid een rol speelt, maar
ook de criminele vaardigheid. Er blijken zeer sociaal vaardige mensen te bestaan,
die tevens zeer crimineel vaardig zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat 112

vvanneer de motivatie aanwezig is en de gelegenheid zich voordoet - hun sociale
vaardigheid hen zal weerhouden van regelovertreding. Hoe meer gemotiveerd en
hoe meer criminele vaardigheden men heeft, des te meer gelegenheid men bovendien percipieert. Het valt niet goed in te zien waarom criminele vaardigheid geneutraliseerd zou worden door sociale vaardigheid.
Als echter de oorzakelijke relatie tussen een vaardigheidstekort en het plegen van
een delict niet helder is, wordt het ook nnoeilijker om eventuele effecten van een
sociale vaardigheidstraining vast te stellen. Enerzijds omdat niet altijd (bij aanyang van de training) sprake is van een vaardigheidstekort, zodat er ook minder
makkelijk wat te verbeteren valt. Anderzijds omdat de logische verbinding met
recidive dan ontbreekt. Uiteindelijk is voor een doeltreffende behandeling een
goede diagnose toch onontbeerlijk. Het klakkeloos toedienen van een SOVA lijkt
op een monteur die een auto repareert door zo nu en dan met een hamer een klap
op de motor te geven.
Organisatie/Kwaliteitsbewaking
Het P.I. heeft -zoals gezegd- een drietal onderhoudseisen geformuleerd waar de
trainers aan moeten voldoen onn hun licentie te kunnen behouden. Slechts aan
een van deze onderhoudseisen kan het P.I. zelf invulling geven, namelijk het
organiseren van de terugkonndagen. Het P.I. organiseert deze om de twee jaar en
de tevredenheid van de trainers over de inhoud van deze dagen is over het algemeen behoorlijk. Helaas bezoeken niet alle trainers deze terugkomdagen en een
aantal trainers weet niet dat ze georganiseerd worden. Wat dat betreft zou het
belang van deze terugkomdagen (nog) wat beter onder de aandacht van de
trainers gebracht moeten worden.
Het op peil houden van het aantal trainingen en het organiseren van intervisiebijeenkomsten is een taak voor de instellingen waar de trainers voor werken. In
de praktijk blijken de instellingen deze taak niet altijd voldoende in het oog te
houden. Eerder is al aangegeven dat -vooral bij de meerderjarigen- in een aantal
arrondissementen het aantal trainingen de kritische grens heeft bereikt, waarbij
nog een voldoend aantal gekwalificeerde en ervaren trainers in stand gehouden
kan worden. Daar zou het aanbieden van trainingen meer gestimuleerd kunnen
worden door betere voorlichting aan verwijzers, rechters en officieren. Daarnaast
zou men - zoals gezegd - een samenwerkingspool kunnen vormen met trainers
van de minderjarigen. Er zullen dan wel afspraken gemaakt moeten worden over
het minimum (en maximum!) aantal trainingen dat iedere trainer per jaar doet. En
er zullen duidelijk afspraken moeten komen over de handelswijze bij wangedrag
en wie toe zal zien op de naleving van afspraken door de deelnemers. Niet in alle
arrondissementen is een gebrek aan aantal trainingen een probleem. In een aantal
arrondissementen zijn er te weinig trainers beschikbaar, waardoor er wachtlijsten
ontstaan en in sommige gevallen -bij minderjarigen- is de budgettering niet toereikend: volgens de budgettering zouden in een arrondissement bijvoorbeeld maar
veertien trainingen per jaar gedaan kunnen worden, maar halverwege het jaar zijn
al deze trainingen reeds gegeven. Coordinatoren weten dit soms creatief op te
lossen door groepstrainingen te organiseren, maar anderen moeten de SOVA
uitstellen totdat de financiering (weer) geregeld is.
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De intervisiebijeenkomsten worden in veel arrondissementen -vooral bij de
meerderjarigen- niet voldoende op peil gehouden. In sommige arrondissementen
wordt helemaal niet aan intervisie gedaan, in andere arrondissementen gebeurt
dit slechts een paar keer per jaar. Bovendien blijken de georganiseerde intervisiebijeenkomsten niet altijd het doel te dienen waarvoor ze opgezet zijn: in veel
gevallen worden er vooral organisatorische aspecten van de SOVA doorgenomen
en komt men aan de bespreking van casuistiek niet toe. Ten aanzien van de
intervisie moeten er dus duidelijke afspraken gemaakt warden: intervisie moet bij
voorkeur eens in de zes weken plaats vinden en men moet de intervisiebijeenkomst niet gebruiken voor organisatorische zaken.
Hierboven is er bij de bespreking van de kwaliteitsbewaking vanuit gegaan dat
vooral aan de onderhoudseisen van het P.I. voldaan moet worden. Het blijkt
echter dat deze eisen niet in alle gevallen voldoende zijn. Veel trainers geven aan
dat ze meer behoefte hebben aan bijscholing, graag specifieke problematiek aan
de hand van thema's met collega's willen bespreken en over meer studie- en
videomateriaal willen beschikken. Het is daarom misschien aan te raden om het
niet bij een terugkomdag of bijscholingsdag van eens in de twee jaar te laten. Op
arrondissements- of hofressortsniveau zou twee keer per jaar een bijeenkomst
van alle trainers georganiseerd kunnen worden waarbij bepaalde thema's door
deskundigen worden ingeleid en vervolgens in groepsverband besproken worden.
Tevens kan op deze dagen geschikt studie- en videomateriaal opgespoord en
uitgewisseld warden. Daarbij moet wel een landelijke coordinatie plaatsvinden in
samenwerking met het P.I., zodat de training in alle arrondissementen hetzelfde
karakter blijft houden.
Misschien dat een organisatie van dergelijke bijeenkomsten ook bij kan dragen
aan een betere motivatie van de trainers. Uit de interviews met trainers bleek dat
sommige trainers moeite hebben om enthousiast te blijven, terwijI dat juist een
belangrijk kenmerk van een trainer moet zijn. Een verminderde motivatie van de
trainer lijkt voor een belangrijk deel oak samen te hangen met het onvoldoende
gemotiveerd zijn van deelnemers: met onwillige jongeren is het moeilijk trainen.
Het is daarom van belang am bij de selectie van deelnemers vooral hun gemotiveerd zijn voor de training in het oog te houden.
Maar oak ten aanzien van de trainers moet misschien meer geselecteerd
worden dan nu het geval is. Niet elke trainer kan evenveel enthousiasme opbrengen en het zal niet bij elke trainer altijd even goed klikken met de jongere. Uit de
interviews met coordinatoren bleek dater -bij de meerderjarigen- nauwelijks eisen
warden gesteld aan reclasseringswerkers die zich voor de opleiding aanmelden.
Affiniteit en belangstelling zijn de belangrijkste voorwaarden, maar daar valt geen
'geschiktheid' uit af te leiden. In het cursusboek van het P.I. warden een aantal
kenmerken van trainers genoemd. Co6rdinatoren en unit-managers moeten meer
zicht krijgen op dit profiel voor trainers.
Tenslotte zijn er een aantal zaken waar wat duidelijker afspraken over gemaakt moeten warden. Een belangrijk punt is de handelwijze bij wangedrag. Bij
'niet op komen dagen' en 'te laat komen' lijkt er in de praktijk een over het algemeen wel consistent, maar oak (soms erg) mild beleid te zijn ontstaan. Wanneer
een deelnemer onder invloed van alcohol of drugs op de training verschijnt of een
nieuw delict heeft gepleegd lijkt men niet altijd te weten wat er moet gebeuren:
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coOrdinatoren vinden dat officieren van justitie moeten beslissen over het vervolg
van de SOVA, officieren van justitie laten deze beslissing graag aan de coordinatoren of trainers over. Duidelijk is dat hierover afspraken moeten worden gemaakt.
Ook de trainers hebben ten aanzien van de handelwijze bij wangedrag behoefte aan duidelijkheid: zij hebben een vertrouwensrelatie met de deelnemer en
willen geen verlengstuk van justitie zijn. Die duidelijkheid hoeft overigens niet per
se via coordinatoren of officieren van justitie gerealiseerd te worden. Een trainer
kan vooraf met de deelnemer afspreken welke informatie vertrouwelijk is en
welke informatie hij door moet geven aan anderen.
Een tweede punt is het contact tussen deelnemer en trainer na de training.
Veel trainers lieten tijdens het onderzoek weten dat ze behoefte hadden aan een
follow-up onderzoek, zodat ze wat meer zicht zouden krijgen op de ontwikkeling
van de deelnemers na de SOVA. De meeste trainers zien de deelnemer na de
training niet meer terug en vinden het jammer dat ze niet weten hoe het verder
met de jongere gaat. Uit de interviews met de deelnemers blijkt dat zij er net zo
over denken: de meeste deelnemers hebben na afloop van de training behoefte
aan verder contact. Het ligt voor de hand om deze behoeften op elkaar aan te
sluiten. In plaats van het afgeven van een tegoedbon voor een extra training
zouden trainers na afloop van de training een afspraak met de deelnemer kunnen
maken om elkaar over twee maanden opnieuw te treffen.
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Arrondissennentsrechtbank Arnhem

mw. mr. J.E. Huisman-Troost

Ministerie van Justitie, Dienst Preventie,
Jeugdbescherming en Reclassering.
(tot 1 juni)
Ministerie van Justitie, Dienst Preventie,
Jeugdbescherming en Reclassering.
(vanaf 1 juni)
Raad voor de Kinderbescherming, Zutphen
Stafbureau Openbaar Ministerie

dr. P.H. van der Laan

WODC, Ministerie van Justitie

mw. drs. E.M. Naborn

Ministerie van Justitie, Directie Beleid,
Sector Onderzoek & Analyse.
Reclassering Nederland, Den Bosch

mw. drs. L. Erftemeyer

mw. L. Hijweegen

mw. drs. J. Rauch

ONDERZOEKSTEAM
Onderzoekster:
mw.drs. M.D. van der Genugten

Supervisoren onderzoek:
dr. J.A. Nijboer
dr. H. Timmerman

Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
RUG

Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
RUG
Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
RUG
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Bijlage 2. Overzicht van het aantal SOVA-trainingen bij de meerderjarigen
De tien geselecteerde arrondissementen:
Almelo
Amsterdam

1991

1992

1993

1994

3/-* 1

16/-

18/-

12/-

-/3

-/8

7/8

17/4

6/6

3/6

1/5

Assen
Dordrecht

3/1

3/-

10/2

9/2

Groningen

1/12*

-/8*

-/-

2/3 41

's Hertogenbosch

14/14

13/8

17/11

10/4

1/1*

-/3

5/4

11/3

14/9

10/18

10/7

Utrecht

3/4

6/10

15/5

13/4

Zwolle

-/1•

-/2*

1/6

3/3

31/25

58/41

81/59

80/33

1991

1992

1993

1994

Alkmaar

-/4*

-/2*

8/24

11/14

Arnhem

-/-

Maastricht
Rotterdam

Totaal geselecteerde arrondissementen:

Overige arrondissementen:

2/1*
2/1*

Breda

14/11

17/5
-/3

's Gravenhage
10/1

15/-

15/-

2/6•

4/16*

-/-

1/14*

Middelburg

-/-

-/-

6/8

1/1

Roermond

-/-

3/-

9/-

11/-

2/8*

8/5*

6/6

5/5

31/25

71/42

139/89

139/62

Haarlem
Leeuwarden

Zutphen
Totaal van alle arrondissementen:

Wet betreft de overige arrondissementen waar wij geen gegevens van hebben, zouden we voorzover or trainingen zijn gegeven - de gegevens van de NFR kunnen gebruiken. Dit staat in de
tabel aangeven met eon *. Het getal voor de schuine streep verwijst near de opgelegde trainingen, het getal erachter near de vrijwillige.
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Bijlage 3. Overzicht van het aantal SOVA-trainingen bij de minderjarigen
1991

1992

1993

1994

5

6

14

5

Amsterdam

19

25

40

43

Assen

12

27

31

32

Dordrecht

15

11

8

20

Groningen

8

15

13

11

's Hertogenbosch

7

16

20

22

Maastricht

13

7

3

6

Rotterdam

28

33

50

46

Utrecht

45

44

48

53

Zwolle

19

25

21

18

171

209

248

256

1991

1992

1993

1994

Alkmaar

1

0

0

3

Arnhem

20

27

27

24

9

6

8

19

's Gravenhage

13

18 2

22

25 3

Haarlem

11

13

25

49

Leeuwarden

27

20

21

27

Middelburg

7

6

8

6

Roermond

18

5

13

13

Zutphen

10

8

17

18

287

312

389

440

De tien geselecteerde arrondissementen:
Almelo

Totaal geselecteerde arrondissementen:

Overige arrondissementen:

Breda

Totaal van alle arrondissementen:

2

Dit is het gemiddelde van de jaren '91 en '93. Het juiste aantal is niet bekend.

3

Het exacte aantal is onbekend. Vermeld staat hier het aantal aangevraagde trainingen.
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Bijlage 4. De dossieranalyse
Bij het presenteren van de kwantitatieve gegevens is dezelfde volgorde aangehouden als bij de
presentatie van de resultaten in Hoofdstuk 3.
Achter de omschrijving van de variabele staan in beide kolommen de aantallen waarover informatie bekend is. Trekt men bij de meerderjarigen dit aantal at van 76, dan weet men over
hoeveel mensen goon informatie aanwezig is; bij de minderjarigen is dat aantal 121. In deze
bijlage zijn, in tegenstelling tot in de tekst wear de percentages gebaseerd zijn op het aantal
waarover informatie bekend is, de vermelde percentages gebaseerd op de aantallen die per
variabele vermeld worden.
MEERDERJARIGEN
MINDERJARIGEN
%
n
%
n
75
119
Aantal delicten bij SOVA
37
49
54
45
1 delict
21
15
25
11
2 delicten
19
11
22
8
3 deliten
5
4
1
1
4 delicten
3
3
1
5 delicten
1
10
8
17
23
> 5 delicten

nee
ja

28
2
26

7
93

45
1
44

1
99

Aantal medeverdachten
geen
1
2
3
> 3
meerdere
geen aantal genoemd

58
15
18
2
1
1
1
20

26
31
3
1
1
1
35

90
16
21
7
7
7
0
32

18
23
8
8
8
0
36

Geslacht
man

76
74
2

97
3

121
119
2

98
2

121
9
15
25
28
33
8
3

7
12
21
23
27
7
3

Schade/letsel door delict

VrOUW

Leeftijd
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
> 25 jaar
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76

2
14
13
13
9
5
7
3
10

3
18
17
17
12
7
9
4
13

Geboorteland
Nederland
Turkije
Marokko
Suriname
Nederlandse Antilien
Anders

76
62

82

118
84
1
17
5
7
4

o

o

71
1
14
4
6
3

7
2
1
4

9
3
1
5

Etniciteit ouders
Onbekend, Nederlandse naam
onbekend, buitenlandse naam
Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Anders

76
6
2
52
0
8
2
1
5

11
3
1
7

121
7
5
56
11
21
7
7
8

6
4
46
9
17
6
6
7

Huidige woonsituatie
Bij ouders
Bij vader/stiefmoeder
Bij moeder/stiefvader
Bij vader alleen
Bij moeder alleen
In een pleeggezin
In een tehuis
Zelfstandig
Bij familie
Anders

72
30
1
2
2
10
0
0
19
7
1

42
1
3
3
13
0
0
26
10
1

117
68
1
10
1
24
2
3
1
6
1

Nee
Ja

Volgt opleiding?

72
55
17

76
24

116
19
97

16
84

Niveau opleiding
Basisonderwijs
VSO/IHNO niet voltooid
VSO/IHNO wet voltooid
VBO niet voltooid
VBO wet voltooid
MAVO/KMBO/MBO niet voltooid
MAVO/KMBO/MBO wet voltooid
HAVO/VWO/HBO niet voltooid
HAVO/VWO/HBO wet voltooid

71
4
3
1
18
11
21
11
1
1

6
4
1
25
15
30
15
1
1

104
1
10
0
52
3
30
1
7

1
10
0
50
3
29
1
7

o

o

Recidivist
First offender
Recidivist

62
20
42

32
68

103
54
49

52
48

Aantal eerdere delicten
1 delict
2 delicten
> 2 delicten
Aantal niet genoemd

42
13
3
17
8

31
7
40
19

49
13
9
6
21

27
18
12
43

8
3
68

o

58
1
9
1
21
2
3
1
5

1
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Aantal eerdere veroordelingen
Geen
1
2
>2
Aantal niet genoemd

60
30
14
6
8
2

50
23
10
13
3

89
68
11
1
1
8

76
16
1
1
9

Aantal eerdere taakstraffen
Geen
1
>1
Aantal fiat genoemd

56
38
15
1
2

68
27
2
4

83
67
15
0
1

81
18
0
1

Taakstraf gelukt?
Gelukt
Mislukt
Afloop niet genoemd .

18
5
6
7

28
33
39

16
8
4
4

50
25
25

Reden mislukking
Niet verschijnen
Niet aan afspraken houden
nieuw delict gepleegd

6
1
4
1

17
67
17

4
1
2
1

25
50
25

Dagelijkse bezigheden
Schoolgaand
Werk
Werkloos

72
12
27
33

17
38
46

115
90
13
12

78
11
10

Niveau vverk
Ongeschoolde arbeid
Geschoolde arbeid
Legere employe

27
23
3
1

85
11
4

23
21
2

91
9

o

o

Lengte werkloosheid
<1/2 jaar
1/2 jaar
Niet genoemd

38
10
24
4

26
63
11

12
6
3
3

50
25
25

Spijbelen van school?
nooit
cams
regelmatig
vaak
mate niet genoemd

17
3
1
1
8
4

18
6
6
47
24

43
19
5
0
9
10

44
12
0
21
23

Hoe vaak blijven zitten?
Nooit
1
2
3
Aantal niet genoemd

25
4
8
9
2
2

16
32
36
8
8

36
16
17
2
0
1

44
47
6
0
3
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Aantal schorsingen van school 34
Nooit
20
1
8
2
4
Aantal niet genoemd
2

59
24
12
6

46
28
12
5
1

61
26
11
2

Problemen met soft drugs?
Niet genoemd
Geen problemen
Wel problemen

76
25
36
15

33
47
20

121
76
33
12

63
27
10

Problemen met hard drugs?
Niet genoemd
Geen problemen
Wet problemen

76
27
45
4

36
60
5

121
82
38
1

68
31
1

Problemen met alcohol?
Niet genoemd
Geen problemen
Wel problemen

76
27
36
13

36
47
17

121
83
35
3

69
29
3

Problemen met gokken?
Niet genoemd
Geen problemen
Wel problemen

76
27
37
12

36
49
16

121
80
36
5

66
30
4

Partner aanwezig?
Niet genoemd
Nee
Ja

76
31
24
21

41
32
28

121
94
17
10

78
14
8

Kwaliteit contact met partner
Niet genoemd
Matig
Goed
Zeer goed

21
8
2
7
4

38
10
33
19

10
9
0
0
1

90
0
0
10

Burgerlijke staat
Niet genoemd
Niet gehuwd
Samenwonend
Gescheiden
Gehuwd

76
11
57
6
1
1

15
75
8
1
1

121
72
49

60
40

Kinderen?
Niet genoemd
Nee
Ja

76
12
59
5

16
78
7

121
82
39

68
32
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Ooit OTS?
Met genoemd
Nee
Ja, nu
Ja, vroeger

76
31
40
1
4

41
53
1
5

121
53
47
21
0

44
39
17
0

Opgevoed in pleeggezin?
Niet genoemd
Nee
Ja

76
29
44
3

38
58
4

121
67
52
2

55
43
2

Opgevoed in tehuis?
Niet genoemd
Nee
Ja

76
27
42
7

36
55
9

121
66
51
4

55
42
3

Ouders gescheiden?
Niet genoemd
Nee
Ja

76
8
42
26

11
55
34

121
42
50
29

35
41
24

Gezinsproblematiek ouders?
Niet genoemd
Nee
Ja

76
16
32
28

21
42
37

121
55
32
34

46
26
28

Kwaliteit contact vader
Met genoemd
Zeer slecht/geen contact
Slecht
Matig
Goed
Zeer goed

76
25
13
7
16
12
3

33
17
9
21
16
4

121
73
9
5
10
21
3

Kwaliteit contact moeder
Niet genoemd
Zeer slecht/geen contact
Slecht
Matig
Goed
Zeer goed

76
28
6
8
12
18
4

37
8
11
16
24
5

121
77
1
2
9
28
4

64
1
2
.7
23
3

Financiele problemen?
Niet genoemd
Ja

76
47
29

62
38

121
114
7

94
6

Lengte onvoorw. gev. straf
5 1 maand
1-2 maanden
2-3 maanden
3-4 maanden
4-5 maanden
5-6 maanden
> 6 maanden

58
16
11
4
4
5
7
8

28
19
7
7
9
12
14

60
23
13
12
6
0
6
0

38
22
20
10
0
10
0
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,,

60
7
4

s
17
3

59
26
16
12
5

44
27
20
8

8
13
13
21
18
15
13

60
11
6
13
16
11
3
0

18
10
22
25
18
5
0

76
9
57
10

12
75
13

121
27
89
5

22
74
4

Hoe SOVA opgelegd?
Met genoemd
Officiersmodel
Rechtersmodel

76
1
2
73

1
3
96

121
2
18
101

2
15
84

Waarbij SOVA opgelegd?
Niet genoemd
Bijz. voorw. bij sepot
voorw. vrijheidsstraf
•
•
schorsing van voorl. hecht.
uitstel van vonniswijzing
•
Als onderdeel dienstverlening

76
9
2
53
1
1
10

12
3
70
1
1
13

121
17
17
35
12
12
28

14
14
29
10
10
23

Aantal delicten gepleegd
1 delict
2 delicten
3 delicten
4 delicten
• 5 delicten

58
19
15
11
2
11

33
26
19
3
19

80
25
20
16
6
13

31
25
20
8
16

Welke delicten lx plegers?
Vermogen
Geweld
Zeden
Verkeer
Opium
Wapen
Brandstichting

19
5
11
1
1
1

26
58
5
5
5

Lengte voorw. gev. straf
5 1 maand
1-2 maanden
2-3 maanden
3-4 maanden
4-5 maanden
5-6 maanden
> 6 maanden

57
23
13
12
1
0
7
1

40
23
21
2
0
12
2

Uren werkstraf
< 40 uren
40 tot 60 uren
60 tot 80 uren
80 tot 120 uren
120 tot 160 uren
160 tot 240 uren
• 240 uren

39
3
5
5
8
7
6
5

Geldboete opgelegd?
Met genoemd
Nee
Ja

25
10
12
1
0

o
1
1

40
48
4
0
0
4
4
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Welke delicten 2x plegers?
AIleen vermogen
Aileen geweld
Vermogen en geweld
Anders

15
7
6
1

Welke delicten 3x plegers?
AIleen vermogen
Aileen geweld
Vermogen en geweld
Anders

1

47
40
7
7

20
6
9
3
2

30
45
15
10

7
3
3
1

43
43
14

16
5
2
9

31
13
56

16
12
2
2

75
13
13

19
11
2
4
2

58
11
21
11

Nee
Ja

59
14
45

22
78

81
33
48

41
59

Waarbij SOVA genoemd?
Als bijzondere voorwaarde
In het kader van 'hulp en steun'
Naast of als dienstverlening
Naast andere leerstraf

45
25
15
3
2

56
33
7
4

41
16
5
18
2

39
12
44
5

Contract getekend?
Niet genoemd
Nee
Ja

76
43
1
32

57
1
42

121
3
2
116

3
2
96

Verzekering afgesloten?
Met genoemd
Nee
Ja

76
66
3
7

87
4
9

121
22
2
97

18
2
80

Maanden delict tot SOVA
Onbekend
0-3 maanden
3-6 maanden
6-9 maanden
9-12 maanden
12-15 maanden
15-24 maanden
24 maanden

76
35
2
5
5
9
7
10
3

46
3
7
7
12
9
13
4

121
29
8
11
22
16
19
15
1

24
7
9
18
13
16
12
1

Welke delicten veel-plegers?
AIleen vermogen
AIleen geweld
Vermogen en geweld
Anders
SOVA genoemd in vonnis?
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Maanden oplegging tot SOVA 76
Onbekend
25
0-3 maanden
22
17
3-6 maanden
8
6-9 maanden
2
9-12 maanden
2
12 maanden

33
29
22
10
3
3

121
17
47
37
9
2
9

14
39
31
7
2
7

Hoe lang duurde SOVA?
Onbekend
1 maanden
2 maanden
3 maanden
4 maanden
5 maanden
.._ 6 maanden

76
32
6
16
12
4
4
2

42
8
21
16
5
5
3

121
25
10
26
26
14
9
11

21
8
22
22
12
7
9

Aantal waarschuwingen
Niet genoemd
0
1
2
3

76
55
10
9
2
0

72
13
12
3
0

121
52
20
41
7

43
17
34
6

1

1

Hoe SOVA afgelopen?
Niet genoemd
Niet begonnen
Tussentijds gestopt
Met moeite gelukt
Goed gelukt

76
5
5
12
3
51

7
7
16
4
67

121
1
7
15
7
91

1
6
12
6
75

Na hoe vaak gestopt?
Voor intakegesprek
Na intake, voor begin
Na 1-2 keer
Na 3-4 keer
Na
5 keer

16
4
2
5
4

25
13
31
6
25

22
4
5
6
2
5

18
23
27
9
23

Waarom gestopt?
Geen trainer beschikbaar
Nooit op komen dagen
Afspraken niet nagekomen
Nieuw delict gepleegd
Anders

17
0
5
7
0
5

0
29
41
0
29

22
1
7
8
5
1

5
32
36
23
5

Werk na SOVA
Niet gewijzigd
Werk gekregen
Werk gestopt

26
15
8
3

58
31
11

5
3
2
0

Opleiding na SOVA
Niet gewijzigd
Opleiding begonnen
Opleiding gestopt

25
21
2
2

84
8
8

1

6
2

o
4

60
40

o

33
0
67
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Relatie na SOVA
Niet gewijzigd
Vaste partner gekregen
Vaste partner verloren

24
17
4
3

71
17
13

Huisvesting na SOVA
Niet gewijzigd
Woont nu zelfstandig
Woont niet meer zelfstandig

23
18
4
1

78
17
5

Riskant gedrag na SOVA
Niet gewijzigd
Gestopt
Gestart

25
19
5
1

76
20
4

Hulpverlening na SOVA
Niet gewijzigd
Hulpverlening ingeschakeld
Hulpverlening afgebroken

25
21
4
0

84
16
0
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5
5

100

6
6

100

4
4

100

5
4
1
0

80
20
0

Bijlage 5. Resultaten op het SRI voor meerderjarigen en minderjarigen
Tabel 1 Gekende reacties meerderjarigen: Gemiddelden voor en na de training
Schaal

Voor

Na

Verschil

p-waarde

Conformistische reacties

15.06

15.62

+0.56

.58

Creatieve aanpassingen

4.00

4.46

+0.46

.71

Terugtrekking

1.53

1.92

+0.39

.47

Totaal niet overtredend

20.59

22.00

+1.41

.47

Overtreding verbod

13.94

15.62

+1.67

.42

Overtreding gebod

2.41

1.54

-0.87

.06

16.35

17.15

+0.80

.72

Totaal overtredingen

Tabel 2 Gewilde reacties meerderjarigen: Gemiddelden voor en na de training
Schaal

Voor

Na

Verschil

p-waarde

Conformistische reacties

6.59

7.69

+1.10

.19

Creatieve aanpassingen

2.24

2.08

-0.16

.80

.47

.77

+0.30

.27

Totaal niet overtredend

9.29

10.54

+1.24

.20

Overtreding verbod

4.24

3.62

-0.62

.50

Overtreding gebod

1.00

0.85

-0.15

.56

Totaal overtredingen

5.24

4.46

-0.77

.45

Terugtrekking

Tabel 3 Motivaties meerderjarigen: Gemiddelden voor en na de training
Motivatie

Voor

Na

Verschil

p-waarde

lk gericht

10.53

9.77

-0.76

.38

Anderen gericht

4.71

5.08

+0.37

.68

Hier en nu

7.88

7.69

-0.19

.89

Toekomstgericht

3.64

3.69

0.05

.95
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Tabel 4 Gekende reacties minderjarigen: Gemiddelden voor en na de training
Schaal

Voor

Na

Verschil

p-waarde

14.71

16.90

+2.19

.05

Creatieve aanpassingen

4.32

3.90

-0.42

.57

Terugtrekking

2.06

1.90

-0.16

.70

Totaal niet overtredend

21.10

22.70

+1.60

.32

Overtreding verbod

14.68

16.17

+1.49

.35

Overtreding gebod

2.35

2.50

+0.15

.74

17.03

18.67

+1.63

.36

Conformistische reacties

Totaal overtredingen

Tabel 5 Gewilde reacties meerderjarigen: Gemiddelden voor en na de training
Schaal

Voor

Na

Verschil

p-waarde

Conformistische reacties

6.61

6.43

-0.18

.79

Creatieve aanpassingen

1.74

1.90

+0.16

.67

Terugtrekking

0.71

0.60

-0.11

.59

Totaal niet overtredend

9.06

8.93

-0.13

.86

Overtreding verbod

4.42

4.90

+0.48

.44

Overtreding gebod

0.93

0.97

+0.03

.86

Totaal overtredingen

5.35

5.87

+0.51

.45

L

Tabel 6 Motivaties minderjarigen: Gemiddelden voor en na de training

Motivatie

Voor

Na

Verschil

p-waarde

lk gericht

10.25

10.53

+0.28

.63

Anderen gericht

5.16

4.06

-1.09

.06

Hier en nu

8.51

6.86

-1.65

.05

Toekomstgericht

2.84

2.97

+0.12

.82
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Bijlage 6. Resultaten op de SOCVAR voor meerderjarigen en minderjarigen
Tabel 1 SOCVAR schalen meerderjarigen: Gemiddelden voor en na de training
Voor

Na

Verschil

p-waarde

Zelfverzorgingsvaardigheden

31.13

26.92

-4.21

.55

Vaardigheden voor alle dag

66.31

62.25

-4.06

.64

Studie/werkvaardigheden

31.31

29.83

-1.48

.46

Vrijetijdsvaardigheden

66.50

55.17

-11.33

.23

Naleven van (huis)regels

27.69

29.00

-1.31

.58

Zelfexpressie

42.06

46.92

+4.85

.08

Assertiviteit

38.69

39.25

+0.56

.94

Rekening houden met anderen

38.38

41.75

+3.38

.24

109.94

105.25

-4.69

.66

38.63

45.17

+6.54

.55

Schaal

Communicatie
Zelfbepaling

Tabel 2 SOCVAR schalen minderjarigen: Gemiddelden voor en na de training
Voor

Na

Verschil

p-waarde

Zelfverzorgingsvaardigheden

28.53

26.33

-2.20

.49

Vaardigheden voor alle dag

67.37

71.17

-5.20

.62

Studie/werkvaardigheden

33.60

28.70

-4.90

.17

Vrijetijdsvaardigheden

78.83

62.53

-16.30

.41

Naleven van (huis)regels

30.13

32.27

+2.13

.76

Zelfexpressie

47.40

44.73

-2.67

.48

Assertiviteit

47.70

38.30

-9.40

.36

Rekening houden met anderen

49.07

39.20

-9.87

.16

124.20

118.53

-5.67

.83

53.93

51.27

-2.67

.87

Schaal

Communicatie
Zelfbepaling
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Bijlage 7. Methodologische verantwoording

Bij Hoofdstuk 3. De dossier - analyse
Uit de dossiers is informatie verzameld over: geslacht van de deelnemer, leeftijd, geboorteland,
etnische af komst, criminele status Ieerdere delicten en veroordelingen), delicten wear de SOVA
bij was opgelegd, de opgelegde straf, afloop van de training, woonsituatie, burgerlijke staat,
daginvulling, opleidingsniveau, risicovol gedrag (drank-, druggebruik, gokgedrag) en kenmerken
van de eigen opyoedingssituatie 4 . De dossiers van het Leger des Neils en de NeVIV zijn niet onderzocht, omdat opgelegde SOVA-trainingen bij doze reclasseringsinstellingen vrijwel niet
voorkomen.
Aangezien doze dossiers alleen gebruikt worden ter ondersteuning van de training, is niet
in alle gevallen de benodigde informatie in de dossiers aangetroffen. Wanneer een item niet
gescoord kon vvorden, dan word de score 'onbekend' toegekend, zodat duidelijk wordt over
hoeveel trainingen de desbetreffende informatie geanalyseerd is en of het ontbreken van informatie consequenties heeft voor de mate van generaliseerbaarheid. De aantallen 'onbekend' zijn
vervolgens bij de berekeningen van de percentages buiten de bewerking gelaten. De genoemde
percentages geven dus aan om hoeveel procent het gaat van de dossiers waar informatie over
dat onderwerp aanwezig is ° .
De wijze van materiaalverzameling bij de meerderjarigen
Bij de reclassering worden, naast de trainingen die in het kader van eon straf worden uitgevoerd,
ook vrijwillige trainingen gegeven. On beide soorten trainingen van elkaar to kunnen onderscheiden, is een strikte definitie van 'oplegging' gehanteerd. Daar de onderzoeksopdracht zich beperkt tot de sociale vaardigheidstrainingen die als taakstraf worden opgelegd, zijn onder de
opgelegde trainingen alleen die trainingen verstaan die als zodanig (letterlijk) door de rechter of
officier zijn uitgesproken als bijzondere voorwaarde (art. 14c, lid 2 onder 5, WvSr).
Constructies waarbij de rechter of officier het aan de reclasseringswerker overlaat of de training als bijzondere voorwaarde zal golden (verplicht reclasseringscontact als bijzondere voorwaarde, met verwijzing naar art. 14d, lid 2, WySr) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat het
daar in principe aan de reclasseringswerker is om eon SOVA-training onderdeel to laten zijn van
de voorwaarden waaraan de verdachte moot voldoen. De rechter of officier heeft daarbij als
zodanig geen invulling aan die voorwaarden gegeven. In de praktijk blijken die lijnen niet zo
scherp getrokken to worden: vaak is eon SOVA-training wel bij de zitting of in het overleg met
de officier ter sprake gekomen, maar kiest eon rechter of officier liever voor eon formulering in
de vorm van eon reclasseringstoezicht. Sons gebeurt dit bewust, omdat de rechters of officieren de SOVA-training niet als straf zien; soms is het eon algemeen gebruik, een vaste wijze van
afhandeling.
In veel dossiers ontbreekt echter eon kopie van het vonnis on kan alleen uit aantekeningen
van reclasseringswerkers worden afgeleid hoe de straf geformuleerd is door de of ficier of
rechter. On moor zicht to krijgen op de wijze van formulering zijn ook de vonnissen opgevraagd.
Voor de dossier-analyse zijn dus alleen die dossiers bekeken, waarbij de sociale vaardigheidstraining expliciet is opgelegd door de rechter of officier. Daarvoor zijn 10 onderzoeks-arrondissementen benaderd: Almelo, Amsterdam, Assen, Den Bosch, Dordrecht, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht on Zwolle. De unit-managers is gevraagd om inzage in de dossiers
van de opgelegde trainingen die gestart zijn in 1994 en 1993 (de dossiers van 1993 zijn ook

Eon volledige codelijst is op aanvraag verkrijgbaar bij de sectie Criminologie van de RUG
In bijlage 4 staat per variabele verrneld van hoeveel mensen de informatie ontbreekt on vervolgens
de scores - van degenen waar wel informatie over aanwezig is - op doze variabelen.
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meegenomen, omdat een qua omvang respectabele steekproef anders niet haalbaar is). Alle 10
arrondissementen zegden hun medewerking toe.
De ervaring leert dat het bij de reclassering niet altijd eenvoudig is om de dossiers van
SOVA-clienten boven water te krijgen. Dit komt vooral doordat men in veel arrondissementen
niet in staat is om binnen het computersysteem te selecteren op 'SO VA-training'. lnmiddels is
er een nieuw traject-module ontwikkeld, waarin wel op de verschillende leerprojecten geselecteerd kan worden. Deze zal op korte termijn landelijk worden ingevoeme.
Vaak is er door de oorspronkelijke portefeuillehouder van de SOVA-trainingen een lijst
bijgehouden. Door de reorganisatie kwamen er echter anderen op hun plek die, doordat zij zich
eerst moesten inwerken, niet op de hoogte waren van de vindplaats van de SO VA-dossiers. De
enige manier om de betreffende dossiers te kunnen achterhalen, was de trainers opbellen en informeren of zij nog wisten wie zij de afgelopen twee jaar een training hebben gegeven. Daarnaast merkten verschillende unit-managers op dat het onderzoek op een ongelukkig tijdstip werd
uitgevoerd: door de reorganisatie zijn de dossiers met de nieuwe unit-indeling mee verhuisd (of
juist niet) en zijn de werkers teveel in beslag genomen door de veranderingen om voldoende aandacht aan het onderzoek te kunnen besteden.
Dit leidde ertoe dat niet het oorspronkelijk geplande aantal dossiers gehaald kon worden.
Hieronder volgt een overzicht van het materiaal dat is aangetroffen en hoeveel dossiers daarvan
in het onderzoek meegenomen konden worden.
Reclassering 1993

Arrond.

Opgegeven

Aanwezige

aantallen

dossiers

Verschil

Aantal

Aantal

Aantal met

Reden van

gescoord

art. 14d

gescoord

niet scoren

18

10

-8

8

1

1

uit 1992

Amsterdam

7

4

-3

2

1

1

vrijwillig

Assen

3

8

+5

2

4

2

opdracht

Almelo

RvK
Dordrecht

10

6

- 4

4

Groningen

-

2

+ 2

2

Den Bosch

17

10

- 7

8

Maastricht

-

2

+ 2

2

Rotterdam

10

9

-

1

5

Utrecht

15

7

-8

5

2

2

4
2

geen SOVAgegevens

Zwolle
Totaal

6

1

1

81

59

0

-22

1
39

14

6

Bron: Landelijk Bureau Reclassering.
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Reclassering 1994
Arrond.

Opgegeven

Aanwezige

Aantal

Aantal

Aantal nice

Peden van

aantallen

dossiers

Verschil

gescoord

art. 14d

gescoord

nice scoren

Almelo

12

10

9

Amsterdam

17

12

-

5

4

1

vriivvillig

1

opdracht FlvK

2

all ten eindverslag SOVA

3

alleen aantekeningen
trainer

Assen

1

Dordrecht

9

7

Groningen

2

1

Den Bosch

10

5

-s

0

-5

Maastricht
Rotterdam

10

6

Utrecht

13

6

5

2

5

4

2

geen SOVAgegevens

Zwolle
Totaal

3

3

82

50

0
-32

3
37

4

9

In totaal zijn bij de reclassering derhalve 76 dossiers onderzocht: 39 uit 1993 en 37 uit 1994.
In bovenstaande tabellen is to zien dat dit lege aantal niet uitsluitend is to wijten aan het felt dat
niet alle dossiers boven water to krijgen waren. Eon deel is niet gescoord orndat het een vrijwillige training betreft (N = 2) of in opdracht van een RvK is uitgevoerd (N =3). Andere redenen zijn
dat zij niet in 1993 gestart zijn (N = 1) of te weinig informatie bevatten IN = 9) am geanalyseerd
te kunnen worden.
Het gaat bij de dossier-analyse om de clionten-dossiers, omdat daarin de meest volledige
informatie te vinden is: er is informatie over de juridische context (criminele carrier°, het delict
wear de SOVA voor opgelegd is, de opgelegde straf) en de persoonlijke omstandigheden (de
daginvulling, familie-achtergronden, burgerlijke staat, opleidingsniveau), te vinden in het voorlichtingsrapport.
Over de inhoudelijke aspecten van de SOVA-training is in daze clionten-dossiers weinig
informatie beschikbaar. De dossier-analyse is echter vooral bedoeld am de context van de
SOVA-training te onderzoeken on eon beeld to schetsen van de deelnemers die de training
krijgen opgelegd.
De wifre van materiaalverzameling bij de minderjangen
Bij de Raad voor de Kinderbescherming is informatie over straf za ken te vinden bij de strafunits 7 ,
alwaar de alternatieve straff en zijn ondergebracht bij het Bureau Alternatieve Sancties WAS).
Hoewel met de reorganisatie deze strafunits meer eon onderdeel van de Raad zelf zijn geworden,
zijn - in dezelfde arrondissementen als bij de meerderjarigen - voor de dossier-analyse de (vroegere) co6rdinatoren van het BAS benaderd. Bij het BAS is or goon sprake van vrijwillige trainin-

7

In eon aantal gevallen is ook informatie verzameld bij de zgn. combi-units.
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gen: alle sociale vaardigheidstrainingen worden in het kader van een (alternatieve) straf uitgevoerd.
Bij de Bureaus Alternatieve Sancties bleken de gevraagde dossiers voor het merendeel
aanwezig. Heleas konden niet alle dossiers daadwerkelijk bekeken worden 8 . In totaal zijn bij de
Bureaus Alternatieve Sancties van de Raden voor de Kinderbescherming 121 dossiers uit 1994
onderzocht.
Het gaat daarbij om de dossiers van het BAS zelf, hoewel deze vaak slechts bestaan uit een
intake-formulier, soms een vonnis, een afloopbericht en correspondentie. In sommige arrondissementen is daarnaast het sociale dossier (van de sociale unit van de Read), dat veel meer informatie bevat, beschikbaar. Niet van elke strafunit-client bestaat echter zo'n dossier en in veel
arrondissementen kostte het achterhalen van het betreffende sociale dossier te veel tijd.
De vormgeving van de intake-formulieren verschilt per arrondissement nogal. Een bijzonder
duidelijk en overzichtelijk intake-formulier wordt gebruikt in Rotterdam en Arnhern 8 .
De 'dossiers' van de trainers zelf (deze bestaan voornamelijk uit persoonlijke notities die ter
ondersteuning van de training worden gemaakt) zijn niet bekeken omdat de trainingen aan
minderjarigen niet bij het BAS 'in huis' worden gegeven, maar worden uitbesteed aan jeugdhulpverleningsorganisaties (vaak voogdij-instellingen) of reclasseringswerkers. Het achterhalen
van deze informatie bij de trainers betekent dat ook de desbetreffende jeugdhulpverleningsorganisaties benaderd moeten worden, hetgeen gezien de hoeveelheid beschikbare tijd ondoenlijk
is. Er is dus volstaan met de analyse van de BAS-dossiers. Over inhoudelijke aspecten van de
SOVA-training is, in verband met privacy-overwegingen, in de BAS-dossiers weinig informatie
te vinden. De dossier-analyse is echter vooral bedoeld om de context van de SO VA-training te
onderzoeken en een beeld te schetsten van de jongeren die de training krijgen opgelegd.

Bij hoofdstuk 4. De effecten op de deelnemers
Afname
De testen zijn, zoals gezegd, zowel voor als na de training afgenomen. Het interview alleen erna.
De werkwijze daarbij was als volgt. Met de trainers in de arrondissementen Almelo, Den Bosch,
Groningen, Rotterdam en Utrecht is afgesproken dat zij zouden doorgegeven wanneer er een
intakegesprek of een eindgesprek met een deelnemer werd gepland. Vervolgens werd er voor
gezorgd dat op de aangegeven tijd en pleats de testen aan de deelnemer werden voorgelegd.
Wanneer het om een eindgesprek ging, werd tegelijkertijd een interview afgenomen. Uiteindelijk
hebben vocir de training 49 deelnemers meegewerkt aan het onderzoek (32 minderjarigen en 17
meerderjarigen). Na de training waren dater 46 (33 minderjarigen en 13 meerderjarigen). Met
45 daarvan werd een afsluitend interview gehouden. Een deel van de respondenten (N = 21; 13
minderjarigen en 8 meerderjarigen) heeft beide keren meegedaan. Een opzet waarbij van iedereen gegevens op twee meetmomenten zouden worden verzameld, was helaas niet haalbaar. Dat
zou namelijk betekenen dat het onderzoek over een langere periode uitgestrekt zou moeten
worden om aan een voldoend aantal respondenten te komen.
De procedure heeft niet in alle opzichten bevredigend gewerkt. Daar zijn een aantal oorzaken
voor. In het begin van het onderzoek werden niet alle afgesproken intake- of eindgesprekken

Gezien de tijd die beschikbaar is voor het onderzoek en het felt dat de benodigde informatie in
de dossiers her en der vermeld staat, waardoor het opzoeken van de informatie meer tijd kost dan
gepland was, is besloten een beperkter aantal dossiers te analyseren. Een andere keuze was om
minder informatie uit de dossiers in het onderzoek te betrekken. Dat leek een minder goede keus.

9

In dit intake-formulier komen standaard tien items aan bod (zoals: strafverleden, vrijetijdsbesteding, omgang met ouders, opleiding enz.), die met de nodige diepgang en to the point worden
ingevuld aan de hand van voorgestructureerde antwoordcategorieen. Hierdoor is van elke client
een redelijk volledig beeld beschikbaar van hetgeen van belang is voor een SOVA-training.
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doorgegeven. Nadat op dit punt betere afspraken zijn gemaakt, verliep dat in het vervolg van
het onderzoek aanzienlijk beter. Bovendien is besloten am bij de minderjarigen oak deelnemers
uit het arrondissement Amsterdam in de steekproef op to nemen. Eon tweede belangrijke
oorzaak is dat de interviewers in eon aantal gevallen voor niets kwamen. De deelnemer was niet
komen opdagen, het gesprek bleek vervroegd, of eerder afgelopen en de vogel was al gevlogen.
Daarnaast is or nog eon beperkt aantal gevallen waarin de deelnemer weigerde om aan het
onderzoek mee to doen. Dat heeft voor eon deel oak to maken met 'vermoeidheid' van de
respondent. Niet iedereen had zin am na eon intake- of eindgesprek to blijven praten met de
interviewer of de testen in to vullen. Het is dan ook de vraag of de uiteindelijk tot stand gekomen steekproef door doze factoren aan representativiteit heeft ingeboet. Daar wordt nu eerst
op ingegaan.

Representativiteit van de steekproef
Om na te gaan of de deelnemers die benaderd zijn representatief geacht kunnen warden voor
de populatie van deelnemers, zijn van de eerste 51 deelnemers de dossiergegevens vergeleken
met de resultaten van de dossieranalyse zoals beschreven in Hoordstuk III. Doze vergelijking is
gedaan op grand van de volgende variabelen:
Leeftijd, geslacht, woonsituatie, burgerlijke staat, aanwezigheid partner, werkloosheid, etnische
afkomst, risicogedrag (drugs, gokken en alcohol), type delict, aantal mededaders, criminele
verleden (eerdere politiecontacten, veroordelingen en taakstraffen), model van oplegging en
andere straffen naast SOVA.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de geInterviewden een specifieke selectie vormen.
Noch bij de meerderjarigen, noch bij de minderjarigen kon op de genoemde punten eon significant verschil warden geconstateerd. Hooguit was bij de geinterviewde meerderjarigen bij vergehiking van de dossiers wat minder vaak sprake van eon agressiedelict, van overige delicten en
van problematisch gokken. Maar zoals gezegd, de verschillen waren niet significant.

Het Standaard Reac tie Instrument
Dit instrument is ontwikkeld door de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het zogenaamde ReactiePatronen Onderzoek (RPO). Het is een diagnostisch
instrument, waarbij de respondenten hun antwoorden zelf (schriftelijk) formuleren, dat kwantitatief to verwerken is. Het instrument bestaat uit vier delen:
Het eerste deel bevat vragen over allerlei achtergrondfactoren, zoals leeftijd, geslacht,
beroep van de ouders, school, etnische afkomst, religie, etc.
Het tweede gedeelte bestaat uit eon vragenlijst waarin beschrijvingen van grenssituaties
-

warden gegeven. Hierop wordt nog teruggekomen.
Het derde deel gaat over factoren waarmee jongeren in hun dagelijks !even to maken kunnen

-

krijgen, zoals de bevolkingssamenstelling, werkgelegenheid, bindingsfactoren, etc.
In het vierde dee) wordt aan de jongeren gevraagd hoe belangrijk de factoren uit het derde
deel in hun eigen !even zijn.

De af name van het complete SRI is tijdrovend; drie uur is goon uitzondering. Binnen het huidige
onderzoek moest daarom eon selectie gemaakt warden. In overleg met dr. R.C. Vos van de
vakgroep Orthopedagogiek is besloten de test to beperken tot het tweede deel en wel tot 15
grenssituaties van de oorspronkelijke 24. Aan de deelnemer worden gebeurtenissen voorgelegd,
die zij in het dagelijks !even kunnen meemaken: de grenssituaties. De vijftien gekozen
grenssituaties warden verderop beschreven.
Bij iedere grenssituatie worden drie vragen gesteld:
Vraag 1: Wat zou men allemaal kunnen doen in zo'n situatie? (gekende reacties)
Vraag 2: Wat zou jij doen in zo'n situatie? (gewilde reacties).
Vraag 3: Waarom zou jij dat doen? (motivaties)
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Er zijn geen voorgestructureerde antwoordcategoriedn. De deelnemers moeten zelf hun antwoord formuleren. Deze kwalitatieve manier van ondervragen !evert meer informatie op dan een
volledig gestructureerde lijst met voorgecodeerde antwoordcategorieen. Een tweede voordeel
is dat respondenten niet willekeurig een getal kunnen invullen. Dat betekent in principe een
grotere validiteit en betrouwbaarheid van de antwoorden. Een nadeel van deze methode is
echter dat de verwerking van de vragenlijsten speciaal getrainde codeurs vereist en bovendien
meer tijd kost.
De codering van de antwoorden op deze drie vragen verloopt als volgt. Allereerst wordt van
de antwoorden op de eerste vraag (gekende reacties) gekeken of het om een reactie gaat
waarbij sociale grenzen al dan niet worden overtreden. Bij de niet overtredende reacties wordt
vervolgens een indeling gemaakt in conformistische reacties, creatieve aanpassingen en terugtrekking uit de situatie. Een conformistische reactie houdt in dat men datgene doet wat in de
gegeven situatie door de sociale norm wordt voorgeschreven. Een creatieve aanpassing betekent
dat de respondent probeert de sociale grenzen in de omgeving te manipuleren of een creatieve
oplossing vindt voor het geschetste dilemma. Een voorbeeld is het betrekken van omstanders.
Terugtrekking wil zeggen dat de respondent de situatie verlaat, zonder daarbij overigens een
gebod te overtreden. Een voorbeeld is dat iemand near huis gaat als zijn vriendengroep vernielingen aanricht. Bij de overtredende reacties worden twee mogelijkheden gecodeerd: een overtreding van een verbod of een overtreding van een gebod. Een voorbeeld van het eerste is
zonder betalen een supermarkt verlaten, een voorbeeld van het laatste is weglopen als iemand
hulp nodig heeft. Per reactietype dient nu gescoord te worden hoe vaak dit type voorkomt.
Bij de tweede vraag, naar de gewilde reactie, kan het antwoord van de respondent eveneens
in den van de vijf bovengenoemde categorieen worden ondergebracht. Bij de derde vraag
worden vier soorten motivaties onderscheiden:
- lk gerichte
- Anderen gerichte
- Hier en nu gerichte
- Toekomstgerichte.
De beide eerste motivaties hebben betrekking op een sociale dimensie, de beide laatste op een
tijdsdimensie. Bij de 'ik gerichte' motivaties willen de respondenten er zelf beter van worden,
gaat het om de kick of - in geval van aanpassing aan de sociale norm - willen ze er niet slechter
van worden. Ook kan het zijn dat iemand vindt dat een bepaalde overtreding niet past bij het
beeld dat men van zichzelf heeft. Onder 'anderen gerichte' motivaties vallen antwoorden in de
sfeer van verandering van de samenleving of omdat men zich moreel verplicht voelt zich te
conformeren aan de regels van de samenleving. 'Hier en nu' motivaties zijn sterk situationeel
bepaald, bij 'toekomstgerichte' motivaties geven respondenten er blijk van rekening te houden
met de toekomstige gevolgen van het gedrag, bijvoorbeeld de angst om beboet te worden. Van
ieder van de vier motivaties wordt gescoord of deze al dan niet voorkomt in het antwoord van
de respondent op de derde vraag. Het is mogelijk dat alle vier motivatietypen voorkomen, maar
ook dat er Oen gescoord kan worden. In het algemeen geldt dat bij twijfel over de vraag of een
reactie in een bepaalde categorie past, er geen score is toegekend. Bij het coderen bleek ook
dat de taalbeheersing en de schrijfvaardigheid van de deelnemers soms onvoldoende was. Weliswear bestaat de mogelijkheid dat de interviewer de antwoorden opschrijft, maar vanwege de
standaardisatie van de afname gebeurde dat alleen in de meest noodzakelijke gevallen. In ieder
geval was duidelijk dat een taalcursus voor een aantal respondenten geen overbodige luxe is.
Taalproblemen hebben er ook toe geleid dat eon vragenlijst als onbruikbaar moest worden
weggelegd. Deze respondent antwoordde bijvoorbeeld (in een vrijwel onleesbaar handschrift)
op de vraag wat je zou kunnen doen wanneer er in de supermarkt geen caissiere is: "je moet
agteraan sluiten", "goet opletten wat je geeft" en "en wat je trug krijgt".
De volgende vijftien situaties zijn aan de respondenten voorgelegd:
Situatie 1
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Je bent in eon supermarkt en hebt een pak melk in je karretje. Dat is de enige boodschap die
je nodig hebt. Jo loopt met je karretje langs alle kassa's om ergens af to kunnen rekenen. Maar
bij goon enkele kassa is eon caissiore
Sociale grans: Je bent verplicht om boodschappen to betalen.
Situatie 2
Je loopt gehaast door het winkelcentrum, je moet vlak voor sluitingstijd nog iets kopen. Jo kijkt
niet geed uit on loopt tegen eon jongetje op met een ijsje in zijn hand. Het ijsje ligt nu op de
grond, maar op jouw nieuwe shirt zit eon grote vlek
Sociale grans: Jo moot conflicten vreedzaam oplossen.
Situatie 3
In de buurt van jouw school zijn een paar dealers bezig hun spul aan de man te brengen. Je kent
ze niet. Als jij langs komt, bieden ze je drugs aan in de hoop dat je eon goede klant van ze wordt
Sociale grans: Jo bent verplicht om criminele activiteiten bij de politie te melden.
Situatie 4
Jo moot in klasseverband een opdracht maken, die belangrijk is voor je rapport. Met veal moeite
lukt het jou je opdracht uit to voeren. Bij je naaste buurman niet. Hij begint daarom na enige tijd
to klieren. Hij leidt je daardoor zo stork af dat je bang bent je werkstuk niet af to kunnen krijgen.
Halverwege de les valt hij wild tegen je aan, waardoor jouw werkstuk kapot gaat. Jo hebt de
indruk dat dit niet per ongeluk was ...
Sociale grens: Jo moot niet voor eigen rochter spelen.
Situatie 5
Jo kijkt naar een spannende film op de t.v. Je had met je moeder afgesproken dat je om vier uur
je kamer op zou ruimen. De film is nog niet afgelopen, het is al vier uur geweest on je rnoeder
staat erop dat je nu je kamer op gaat ruimen
Soniale grens: Jo moat je houden aan regels on afspraken.
Situatie 6
Jo loopt je een beetje to vervelen in het winkelcentrum. Dan kom je twee van je vrienden tegen,
die wel plannen hebben voor die avond: ze gaan een paar flessen whisky kopen on op gion avond
leegdrinken. Ze vragen jou of je meegaat am samen met honor eons flink tegenaan to gaan
Sociale grens: Jo behoort je niet to buiten to gaan aan alcohol.
Situatie 7
Jo hebt met je vrienden afgesproken zaterdag to gaan schilderen in het buurthuis. Jo komt
vrijdagavond thuis en je moeder vertelt dat je oom heeft gebeld om to vragen of je hem zaterdag
komt helpen schilderen. Je oom betaalt je eon lekker zakcentje
Sociale grans: Jo moot je aan regels on afspraken houden.
Situatie 8
Als je op school bij eon koffie-automaat staat, zie je daar een portemonnee liggen. Er zit
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Sociale grens: Jo mag je goon gevonden voorwerpen toenigenen.
Situatie 9
Jo hebt knallende ruzie gehad met je ouders en loopt met eon kwaaie kop de dour uit, richting
het winkelcentrum. Het is daar stil on verlaten, or liggen wat losse stenen on ze zijn bezig met
de straat. Jo ziet dat het one ruitje van het bushokje kapotgegooid is. Jij bent nog steeds nijdig
on hebt zin om je ergens op af to reageren
Sociale grens: Jo mag goon schade toebrengen aan publieke of particuliero eigendommen.
Situatie 10
In eon coffeeshop wordt jou on je vriend harddrugs aangeboden. Jullie mogen het gratis proberen. Jo vriend doet het on zegt tegen jou dat je het ook moot doen
Sociale grens: Jo mag goon (hard-)drugs gebruiken.
Situatie 11
Jo helpt in de schoolkantine. De koffie kost eon gulden. Drie medeleerlingen komen koffie bij
je kopen, maar ze hebben net niet genoeg geld. De baas is aan de andere kant van de bar druk
bezig met kook en snoop
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Sociale grens: Je bent verplicht de vastgestelde prijs te vragen.
Situatie 12
Je hebt met een spuitbus je fiets een mooie felle kleur gegeven. Een muurtje op de hoek is bijna
helemaal volgespoten met teksten en tekeningen. Jij hebt zoiets nog nooit gedaan. Het lijkt je
wel aardig om ook eens te proberen
Sociale grens: Je mag geen schade toebrengen aan publieke of particuliere eigendommen.
Situatie 13
Je loopt de straat in waar je woont. Altijd als je tangs het huis van je buurjongetje loopt, roept
hij iets om jou voor schut te zetten
Sociale grens: Je mag geen kleine kinderen slaan of bedreigen.
Situatie 14
Je hebt met je vrienden afgesproken om de stad in te gaan om te gaan stappen. Je hebt een
maandkaart voor de bus. Bij de bushalte ontdek je dat je kaart verlopen is ...
Sociale grens: Je bent verplicht te betalen voor het openbaar vervoer.
Situatie 15
Je staat met een groep vrienden bij je oude lagere school. Naast de school staat een container
met oud papier. Er zijn wat kranten uitgewaaid. EOn van je vrienden steekt een stuk krant aan
met een aansteker. Hij stelt voor om de container in de fik te steken. Een paar jongens halen
hun aanstekers tevoorschijn
Sociale grens: Je mag geen schade toebrengen aan publieke of particuliere eigendommen.
Per respondent is het aantal gekende reacties per type (de antwoorden op vraag 1) over alle
situaties gesommeerd. Dit levert vijf variabelen op: drie niet overtredende en twee overtredende.
Van zowel de niet overtredende als van de overtredende reacties is vervolgens een somscore
gemaakt. Die laatste geeft dus aan hoeveel 'goede' en hoeveel 'foute' reacties de deelnemer
in totaal opgeeft bij vraag 1. Bij vraag 2 zijn eveneens vijf variabelen gemaakt door per respondent somscores per reactietype te berekenen. Ook hier zijn de niet overtredende en de overtredende reacties vervolgens weer opgeteld. Bij vraag drie tenslotte is per motivatietype voor
iedere respondent eveneens een somscore geconstrueerd.

Toetsing
Het verschil in gemiddelde is getoetst met behulp van een t-toets. Bij de vermelding van de pwaarden bij het toetsen van verschillen in gemiddelde wordt in principe uitgegaan van het model
met gelijke varianties, tenzij de test van Levene een significant verschil (5%) in varianties laat
zien. Dan wordt het model met ongelijke varianties gehanteerd.
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